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PREZENTARE PROIECT

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini integrarea durabila pe piata muncii 
si ocuparea sustenabila pentru tinerii NEETs prin asigurarea unei interventii integrate
axata pe cresterea gradului de ocupare si imbunatatirea nivelului de competente 
pentru 1051 de tineri NEETs din judetul Constanta, pana la finalul proiectului avand 
urmatoarele tinte: toti cei 1051 de tineri NEETs inregistrati la AJOFM - dintre care 
116 de etnie roma si 221 din mediul rural - beneficiaza de sprijin in vederea cresterii 
competentelor si a ocuparii, 790 de tineri NEETs mediu, greu si foarte greu ocupabili 
dobandind un nivel mai crescut de calificare, 463 de tineri NEETs fiind reintegrati pe 
piata muncii si 36 de tineri NEETs usor ocupabili incepand o activitate independenta

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Primul obiectiv specific al proiectului este asigurarea accesului si a participarii la 
interventia de integrare durabila pe piata muncii propusa prin proiect pentru 1051 de 
tineri NEETs cu rezidenta in judetul Constanta prin actiuni tintite de informare si 
promovare in primul an de proiect la nivelul ambelor zone de implementare si prin 
coordonarea si sprijinirea celor 1051 in vederea participarii la activitati pana in luna 
24 de implementare.
2. Al doilea obiectiv specific al proiectului este cresterea sanselor de ocupare pentru 
1051 de tineri NEETs prin servicii de mediere profesionala, pana in luna 24 de 
proiect 463 de tineri NEETs cu rezidenta in judetul Constanta si inregistrati la SPO 
fiind integrati pe piata muncii.
3. Al treilea obiectiv specific al proiectului este cresterea nivelului de angajabilitate 
prin asigurarea accesului si a participarii la cursuri de formare profesionala acreditate
si alese in functie de oportunitatile oferite de piata muncii, vizand imbunatatirea
competentelor a 790 de tineri NEETs cu rezidenta in judetul Constanta si inregistrati 
la SPO pana in luna 24 de proiect.
4. Al patrulea obiectiv specific consta in cresterea competentelor si cunostintelor 
antreprenoriale pentru aproximativ 60 de tineri NEETs profilati ca usor ocupabili, din 
judetul Constanta, respectiv sprijinirea infiintarii a 36 de afaceri noi sustenabile, 
infiintate de acestia prin asigurarea participarii acestora la un program de dezvoltare 
antreprenoriala in primele 6 luni de proiect si acordarea a 36 de micro-granturi pana 
la finalul primului an de proiect.

2. CRITERII DE SELECŢIE



Pentru  a  fi  eligibile,  persoanele  din  grupul  țintă  vizat  prin  proiect  trebuie  să
îndeplinească CUMULATIV următoarele condiții:

a) au domiciliul/ locuiesc în judetul Constanta;

b) nu au loc de munca;

c) nu urmează o formă de învățământ;

d)  nu participă la activități de formare profesională.

e) varsta-intre 16 si 29 de ani

CURSURI CE SE VOR DERULA:

1-Competente antreprenoriale, 40 de ore
2-lucrator spatii verzi, - ore180 de ore
3-lucrator in comert - 360 de ore
4-lucrator gospodarie agroturistica -360 de ore
5-lucrator pensiuneturistica- 360 de ore

Programul de formare Competente antreprenoriale  va consta in 40 de ore de cursuri
in domeniul antreprenoriatului, dintre care 20 de ore vor fi dedicate teoriei, iar 20 de 
ore de practica (elaborarea unui plan de afaceri). Se vor organiza 3 grupe de cate 20
de cursanti pentru partea de teorie si 6 grupe de cate 10 cursanti pentru activitatile 
practice. Programul va fi accesibil numai pentru tinerii NEETs incadrati in nivelul A de
ocupabilitate (usor ocupabili), care au studii minim liceale, cu sau fara diploma de 
Bacalaureat.

Vom derula :
-cursuri calificare nivel 2 (10 grupe x 20 de persoane) – curs lucrator pensiune 
turistica, -minim 8 clase
- cursuri calificare nivel 2 (10 grupe x 20 de persoane) - curs lucrator în gospodaria 
agroturistica, -minim 8 clase
- cursuri calificare nivel 2 (5 grupe x 20 de persoane) - curs lucrator în comerþ, -
minim 8 clase
- cursuri calificare nivel 1 (20 de grupe x 20 de persoane). lucrator spatii verzi -minim 
4 clase

Cursurile Competente antreprenoriale se vor desfasura in paralel, fiind in medie 8 
grupe de curs in paralel.

Cursul va cuprinde notiuni introductive privind antreprenoriatul si o serie de notiuni 
practice privind pasii necesari pentru demararea unei afaceri si ulterior intretinerii ei:
• contextul legislativ pentru initierea unei afaceri;
• analiza pietei, oportunitatilor, riscurilor, stabilirea scopului si obiectivelor; stabilirea 
si dezvoltarea produselor si serviciilor;
• organizarea activitatii;



• realizarea strategiei de marketing;
• negocierea contractelor si comunicarea in afaceri;
• managementul resurselor umane;
• managementul financiar si evidenta contabila;
• proiectia fluxului financiar pentru minim 24 de luni;
• managementul riscului;
• politici de promovare si vanzare;
• strategia de dezvoltare;
• logistica si resursele necesare derularii unei afaceri;
• intocmirea planului unei afaceri.

SE ACORDA SUBVENTIE-5 LEI/ORA SI KATERING
EX.-PTR.UN CURS DE 360 DE ORE SUBVENTIA ESTE DE 1.800 LEI

Intrebari la tel.0720961660-Manolache Didina
Cu stima!


