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Integrare durabilă a tinerilor NEETs prin 

creșterea ocupării și dezvoltarea 

antreprenoriatului



Proiectul ”Integrare durabilă a tinerilor NEETs prin creșterea 

ocupării și dezvoltarea antreprenoriatului” se adresează 

tinerilor NEETs cu vârsta cuprinsă între 16-29 de ani care nu 

urmează nicio formă de învățământ și nu au niciun loc de 

muncă.

Se poate înscrie oricine, indiferent de etnie, dacă îndeplinește 

cumulativ condițiile de mai sus și are domiciliul sau reședința în mediul 

urban sau rural din :

Regiunea Sud-Vest Oltenia - județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea

Regiunea Sud-Muntenia - județele Călărași, Dâmbovița, Argeș, Giurgiu, 

Ialomița, Prahova și Teleorman.

Regiunea Sud-Est - județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea

NEETs

Reinserție

Șomaj de scurtă

durată

Șomaj de lungă

durată

Boală, handicapResponsabilitățile

familiale

Descurajat

Alți NEETs

Dezagregarea populației NEETs

Află mai multe detalii și completează 

formularul de înscriere pe adresa : 

www.asociatiahandmaderomania.ro



În cadrul proiectului organizăm pentru tinerii NEETS cu nivel de 

ocupabilitate B,C și D, respectiv ”mediu ocupabil”, ”greu ocupabil”, 

”foarte greu ocupabil”, cursuri de formare profesională.

Ë Lucrător în comerț

Cursuri de inițiere/perfecționare (80 de ore) :

Ë Ghid de turism

Ë Competențe digitale

Ë Animator centre de vacanță

Ë Recepționer

Ë Frizer - Barbering (Tunsori bărbați)

Ë Coafor (Hairstylist)

Ë Machiaj Profesional (Make-Up)

Ì 240 persoane vor participa la cursurile de formare antreprenorială

Activități de sprijin pentru persoanele din grupul țintă pentru 

înființarea a 53 de afaceri :

Ì minim 200 de persoane vor fi certificate

Ì minim 130 planuri de afaceri vor fi îmbunătățite în vederea 

participării la concurs/minim 130 sesiuni de follow-up

Ì minim 53 de beneficiari vor fi sprijiniți prin activități specifice de 

consiliere/consultanță/mentorat

Ì minim 53 întreprinderi înființate

Ì minim 53 de planuri de afaceri vor fi selectate pentru finanțare

Finanțare 100%, nu este necesară contribuția proprie.

Acordăm subvenții (microgranturi) pentru înființarea de noi 

afaceri :

Maxim 25.000 euro/proiect, doar pentru întreprinderile înființate 

de persoanele ale căror planuri de afaceri au fost selectate în 

cadrul concursului.



z Mecanic auto

Cursuri de calificare (720 de ore):

z Administrator pensiune turistică

z Bucătar

þ Bucătar - Cofetar - Patiser

þ Zugrav - Ipsosar - Tapetar - Vopsitor

Organizăm 5 sesiuni de EVALUARE A COMPETENȚELOR în calificările:

þ 100 de persoane vor fi evaluate / minim 80 persoane certificate

þ Zidar - Pietrar - Tencuitor

þ Ospătar (chelner) - Vânzător în unități de alimentație - Barman

þ Frizer - Coafor - Manichiurist - Pedichiurist

ó 8 burse de locuri de muncă organizate

Servicii de mediere a muncii :

ó 1060 de persoane vor participa la activitățile de mediere

¡ minim 100 copii pentru care se asigură 

sprijin/acompaniament părinților

¡ minim 400 participanți la activități de dezvoltare personală

Activități de acompaniament și dezvoltare personală pentru 

persoanele din grupul țintă cu nivel de ocupabilitate C și D, 

respectiv ”greu ocupabil” și ”foarte greu ocupabil”

Servicii de informare și consiliere

1060 de persoane vor participa la servicii de informare și 

consiliere
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