
Partener : Fundația Centrul Român pentru Întreprinderi mici și 
Mijlocii CRIMM

Titlu proiect: Integrare durabilă a tinerilor NEETs prin creșterea 
ocupării și dezvoltarea antreprenoriatului
Cod smis: POCU/908/1/3/150798
Beneficiar proiect : Asociația Handmade România

Website : www.asociatiahandmaderomania.ro

ASOCIAȚIA HANDMADE ROMÂNIA

Telefon : 0725 976 537 / 0720 500 063

Email : ahmr.neets@gmail.com / contact.neets@gmail.com

Editorul materialului : 

Facebook : Integrarea durabilă a tinerilor NEETs

BENEFICIAR PROIECT

ASOCIAȚIA HANDMADE ROMÂNIA

FUNDAȚIA CRIMM

PARTENER

Prioritatea de investiții – 8.ii: Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor 
(ILMT)

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 
Capital Uman 2014-2020

Obiectivul specific 1.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu 
vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu 
rezidența în regiunile eligibile, 1.2 – Îmbunătățirea nivelului de competențe, 
inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem 
non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, 
înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN

Cod smis: POCU/908/1/3/150798

Axa prioritară 1 – Inițiativa locuri de muncă pentru tineri

Titlu proiect: Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si 
dezvoltarea antreprenoriatului
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Dezagregarea populației NEETs

În cadrul proiectului oferim servicii 

de informare și consiliere, de 

mediere a muncii precum și activități 

de sprijin pentru înființarea de 

afaceri și acordarea de subvenții 

(microgranturi) pentru înființarea a 

53 de noi afaceri.



± 1060 de persoane vor participa la 

activitățile de mediere

± 8 burse de locuri de muncă vor fi 

organizate

5 sesiuni de evaluare a competențelor : 

q Ospătar (Chelner) - Vânzător în Unități 

de Alimentație - Barman

q Frizer - Coafor - Manichiurist - 

Pedichiurist

Cursuri de calificare (720 ore): 

r Coafor (Hairstylist)

r Lucrător în comerț

¦ Bucătar

q Bucătar - Cofetar - Patiser

r Machiaj Profesional (Make-Up)

q Zugrav - Ipsosar - Tapetar - Vopsitor

¦ Mecanic Auto

q Zidar - Pietrar - Tencuitor

¦ Administrator Pensiune Turistică

ORGANIZĂM pentru tinerii NEETs cu nivel de 

ocupabilitate B,C și D, respectiv ”mediu 

ocupabil”, ”greu ocupabil”, ”Foarte greu 

ocupabil”, cursuri de formare profesională :

r Recepționer

r Frizer - Barbering (Tunsori Bărbați)

r Ghid de Turism

Cursuri de inițiere/perfecționare (80 ore) :

± 1060 de persoane vor beneficia de servicii 

de informare și consiliere

Oferim servicii de informare si consiliere: 

servicii de mediere a muncii: 

Maxim 25.000 euro/proiect, doar pentru 

întreprinderile înființate de persoanele ale 

căror planuri de afaceri au fost selectate în 

cadrul concursului.

Acordăm subvenții (microgranturi) pentru 

înființarea a 53 afaceri.

Finanțare 100%, nu este necesară contribuția 

proprie.

Vrei să devii întreprinzător, să înveți lucruri noi, 

să dobândești noi calificări și competențe, să 

beneficiezi de consultanță, servicii de mediere, 

să-ți crești șansele de angajare, să-ți crească 

venitul lunar? 

Dacă vrei, înscrie-te în proiectul Integrare 

durabilă a tinerilor NEETs prin creșterea 

ocupării și dezvoltarea antreprenoriatului.

Insă trebuie să îndeplinești câteva condiții de 

participare: 

ü Să nu ai niciun loc de muncă

ü Să ai vârsta cuprinsă intre 16-29 de ani, și

ü Să nu urmezi nicio formă de învățământ, și 

și să ai domiciliul sau reședința în mediul 

urban sau rural din: 

ê Regiunea Sud-Est - județele Brăila, Buzău, 

Constanţa, Galaţi, Tulcea si Vrancea

ê Regiunea Sud-Muntenia - județele Călăraşi, 

Dâmboviţa, Argeș, Giurgiu, Ialomiţa, 

Prahova și Teleorman.

ê Regiunea Sud-Vest-Oltenia - județele Dolj, 

Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea
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