
POCU/909/2/4/149568 „ Sprijin si suport pentru dezvoltarea ideilor de afaceri a tinerilor NEETS” 
 

Subvenții de până la . €  pentru tinerii cu vârsta între 16-29 ani 

Ultimele locuri pentru judetul Arad! 
 

Ai între 16-29 ani? 

Ai minim 8 clase absolvite? 

Esti fără loc de muncă și nu urmezi nicio formă de învățământ în prezent? 
 

Suna pentru a te inscrie - 0730188298 - expert grup tinta Adriana Demian . 
 

Cursurile sunt Gratuite si Subventionate : 
 
-curs manichiura - 360 ore - subventie 1.800 ron/cursant , minim 8 clase pregatire 
-curs lucrator comercial - 360 ore - subventie - 1800 ron/cursant, minim 8 clase 
pregatire 
-curs bucatar - 720 ore - subventie -3.600 ron/cursant,  minim 10 clase pregatire 
 

Ai sansa sa obtii 25.000 euro la finalizarea cursului de Competente 

Antreprenoriale, pentru a-ți porni propria afacere  
 

Informații despre cursuri - 0730188299 - coordonator formare profesionala Carmen Crisan. 
 
 
 
 

 
 



 



 
POCU/909/2/4/149568 „ Sprijin si suport pentru dezvoltarea ideilor de afaceri a tinerilor NEETS” 
 
 
 
CE PROPUNEM PRIN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ? 
 
Integrarea durabilă pe piața muncii a tinerilor NEETs cu vârsta cuprinsă între 16 – 29 ani, care nu au loc 
de muncă, educație sau formare profesională, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor 
din comunitățile marginalizate. 
 
CUI NE ADRESĂM ? 
 
Grupul țintă va fi format exclusiv tineri șomeri NEETs înregistrați și profilați în prealabil de către Serviciul 
Public de Ocupare – SPO - din cadrul ANOFM, punându-se accent pe cei din mediul rural și pe cei 
aparținând minorității rromă. 
 
CE ACTIVITĂȚI PROPUNEM PENTRU TINE ? 
 
• Servicii de informare și promovare 
• Servicii de formare profesională 
• Servicii de mediere pe piața muncii 
• Servicii de dezvoltare a antreprenoriatului – formare antreprenorială, servicii de consiliere și asistență în 
vederea elaborării unui plan de afaceri, organizarea unui concurs de planuri de afaceri și selectarea celor 
mai bune 37 de idei de afaceri – finanțare cu o subvenție în valoare de 25.000 euro. 
 
CE BENEFICII POȚI AVEA ? 
 
• informare și conștientizare cu privire la necesitate și importanța formării profesionale și a angajării, 
inclusiv a angajarii pe cont propriu 
• susținere pentru înregistrarea și profilarea în una din cele 4 categorii de ocupabilitate 
• înscriere la cursurile de formare profesională oferite 
• mediere pe piața muncii 
• servicii de dezvoltare a antreprenoriatului 
• serviciile oferite gratuit 
• subvenții pentru participarea la activitățile proiectului - 1800 ron sau 3.600 ron  
• o atenție deosebită pentru tinerii NEETs din categoriile defavorizate - etnici rromi, persoane cu domiciliul 
în mediul rural, tineri fără studii, tineri NEETs cu nivel de ocupabilitate C si D 
• îmbunătățirea nivelului de competențe în rândul tinerilor NEETs care vor obține un certificat de calificare 
sau de absolvire în cadrul cursurilor de formare profesională organizate în cadrul proiectului 
 
CARE SUNT CONDIȚIILE DE ÎNSCRIERE ? 
 
• Trebuie să fii tânăr NEETs cu vârsta cuprinsă între 16 si 29 de ani 
• Trebuie să fii înregistrat și profilat de SPO 
• Trebuie să ai domiciliul sau reședința în regiunea de implementare ale proiectului, de Vest  
 
UNDE MĂ ÎNSCRIU ? 
 

 La sediul CCIA Arad str.Closca nr.5 cam.18  

 Contactează-mă la telefon 0730188298  

 Scrie-mi pentru detalii pe mail adriana_demian@ccia-arad.ro  



 

 

 

 

 
Cerere individuală de înscriere la cursuri de formare profesională în cadrul proiectului 

SPRIJIN SI SUPORT PENTRU DEZVOLTAREA IDEILOR DE AFACERI A TINERILOR 

NEETS 

COD SMIS 149568 

 

 

 

 

 Subsemnat/a/ul ______________________________________________ 

CNP : _______________________________________________________ 

TELEFON :____________________________________________________ 

 
 E-MAIL:_____________________________________________________ 

 

 

 Vă rog a-mi aproba înscrierea la unul din urmatoarele cursuri: 

- Bucătar 

- Lucrător comercial 

- Manichiurist 

 

 

 

Data:                                                                                              Semnătura:  


