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Contact

  
Unde  și când
se organizează cursurile?

  
Cursurile sunt gratuite?

Cursurile se vor organiza în perioada octombrie 2022-
decembrie 2023. Locația va fi anunțată ulterior, în 
funcție de numărul de participanți. 

Da, cursurile sunt finanțate din Fondul Social 
European, prin Programul Operațional Capital Uman.

Parteneriat pentru competență!
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Despre
diplomă

Diplomele de calificare sau certificatele de absolvire 
sau participare obținute prin cursuri de formare sau în 
urma evaluării și certificării competențelor sunt 
recunoscute de către Ministerul Muncii și Solidarității 
Sociale și de către Ministerului Educației, prin 
Autoritatea Națională pentru Calificări.

Documente necesare pentru
înscrierea în grupul țintă
!scrisoare de intenție
!cerere de participare la activitățile din 
proiect
!declarație pe proprie răspundere privind 
apartenența la grupul țintă însoțită de 
documente justificative
!formular de înregistrare în grupul țintă
!declarație privind evitarea dublei finanțări
!declarație de consimțământ privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal
!copie document de identitate
!copie certificate de naștere
!copie certificat de căsătorie (dacă este 
cazul)
!copie după diplomă/actul de studii.

Pentru participarea la programele de formare 
profesionala cursantii primesc subventii  - intre  150 de 
lei – 3600 de lei  in functie de programele la care 
participă.

De asemenea, în cadrul proiectului se organizează și 
cursuri informale: 

- competențe IT; 

- egalitate de șanse și nediscriminare 

Se va organiza un curs de competențe antreprenoriale 
și vor fi finanțate 12 planuri de afaceri,  cu sume între 
76000 – 80000 de lei.



  
Despre proiect Rezultate

așteptate

  
Cui se adresează
proiectul?

Servicii oferite 
4Informare
4Formare profesională
4Certificare și evaluare a competențelor profesionale
4Mediere pe piața muncii
4Consilierea și consultanță antreprenorială
4Finanțarea planului de afaceri.

Cursuri organizate

Programele de formare vor cuprinde cursuri de 
inițiere, de perfecționare/specializare și de calificare 
nivel 2 și calificare nivel 3. 

Programul de formare va avea urmatoarea structura:

- Stilist protezist de unghii SPU – curs de specializare 
(40 ore) ;

- Inspector/Referent Resurse umane – curs de 
specializare (60 ore);

- Contabilitate – curs specializare (240 ore) ;

- Inspector salarii – curs specializare (30 ore);

- Frizer – curs de calificare nivel 2 (360 ore);

- Florar Decorator – curs de calificare nivel 2 (360 ore);

- Stilist protezist de unghi SPU – curs de inițiere (150 
ore);

- Make up – curs de inițiere (216 ore);

- Contabilitate – curs perfecționare (160 ore);  

- Frizer coafor manichiura pedichiura (FCMP) – curs de 
calificare nivel 3;

Proiectul OPORTUNITĂȚI PENTRU TINERII NEET'S DIN 
REGIUNEA SUD MUNTENIA  este  finanțat din Fondul 
Social European, prin Programul Operațional Capital 
Uman 2014-2020 și are drept scop sprijinirea integrării 
durabile pe piața muncii a unui număr de 392 de 
persoane din categoria NEET'S, prin furnizarea de 
programe integrate de sprijin adaptate nevoilor 
acestora –  servicii de formare profesională, certificare 
de competențe, mediere, susținerea și dezvoltarea de 
afaceri. 
Valoarea totală a cofinanțării proiectului este de 
4,924,809.28 lei.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European 
prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020.
Proiectul este implementat de către Centrul de resurse 
formare profesională  PRO VOCAȚIE- în calitate de 
beneficiar și partenerii: AJOFM Teleorman,  Asociația 
pentru Dezvoltare și Integrare Helianthus Alexandria  și 
Ilbah Studio SRL.

Tinerilor NEET”s cu vârste cuprinse între 16 și 29 de 
ani, înregistrați la Serviciul de ocupare în regiunea 
Sud-Muntenia (județele Călărași, Dâmbovița, 
Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman).

CE ÎNSEAMNĂ NEET'S?
Termenul NEET se folosește pentru a descrie 
categoria de tineri care nu sunt încadrați profesional 
și nu urmează niciun program educațional sau de 
formare. 

ź  min 392 tineri NEET's selectați pentru înscrierea 
în GT

ź  322 tineri Neet's din categoriile  „mediu 
ocupabil”, “greu ocupabil” și “foarte greu 
ocupabil” participanți la activități de formare

ź  30 tineri Neet's din categoriile  „mediu 
ocupabil”, “greu ocupabil” și “foarte greu 
ocupabil” evaluați și certificați

ź  392 tineri Neet's din categoriile „ușor ocupabil”, 
“mediu ocupabil”, “greu ocupabil” și “foarte 
greu ocupabil” care beneficiază de servicii de 
mediere  a muncii, 170 de persoane angajate în 
termen de 6 luni de la încetare calității de 
participant

ź  40 tineri Neet's din categoria „ușor ocupabil” 
part ic ipanț i  la  cursu l  de  Competențe 
antreprenoriale; 40 sesiuni individuale de 
consiliere/mentorat,  12 planuri de afaceri 
finanțate

 
Activitățile proiectului
A1 Managementul Proiectului; Informare și 
publicitate pentru asigurarea vizibilității finanțării din 
FSE;
A2 Campanie de promovare și informare în 
vederea identificării și selectării grupului țintă și 
direcționării acestora către SPO pentru înregistrare și 
profilare
A3 Sprijin pentru participarea la programele de 
FPC prin măsuri integrate și flexibile
A4 Evaluarea și certificarea competențelor 
profesionale obținute pe alte căi decât cele formale
A5 Furnizarea de servicii de mediere în vederea 
stimulării ocupării forței de muncă
A6 Susținerea antreprenoriatului, inclusiv a 
ocupării pe cont-propriu
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