
 

 

 
 
 
 
 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 
Proiectul”Tineri educaţi, formaţi şi ocupaţi!” - POCU/991/1/3/154786 

“VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”. 
 
 

Asociaţia Centrul de Analiză şi Inovare Economico – Socială, în calitate de Beneficiar, împreună 
cu  
Asociatia Centrul Regional pentru Ocuparea fortei de Munca si Protectie Sociala (Partener 1) şi 
Asociatia Ai Vointa, AI Putere (Partener 2) anunţă lansarea proiectului ” Oportunitati pentru 
tineri!”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 
2014-2020. 
 
Bugetul proiectului: Valoarea totală a proiectului este de 4.947.762,58 lei, din care: 
4.551.941,54 lei reprezintă valoarea cofinanţării Uniunii Europene şi 395.821,04 lei reprezintă 
valoarea nerambursabilă din bugetul naţional. 
Durata proiectului este de 16 luni si 7 zile: 25 august 2022 – 31 decembrie 2023. 
 

Regiunea de implementare: Sud Muntenia – judeţul Ialomita, judetul Calarasi, judetul Teleorman, 
judetul Arges, judetul Dambovita, judetul Prahova; judetul Giurgiu.  
 
Scopul proiectului: integrarea sau reintegrarea profesională pe piaţa forţei de muncă pentru 372 
de tineri NEETs şomeri din Regiunea Sud-Est, prin îmbunătăţirea nivelului de competenţe 
profesionale şi prin furnizarea serviciilor de medierea muncii.  
 
„Tânăr NEET” este persoana cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la împlinirea vârstei de 29 de 
ani, care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de 
formare profesională.  
 
Servicii oferite tinerilor NEETs:  

 Servicii de mediere - furnizarea măsurilor pentru stimularea ocupării forţei de muncă 
pentru 372 de tineri NEETs şomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistraţi la Serviciul Public 
de Ocupare, cu rezidenţa în Regiunea Sud-Muntenia; 

 Programe de formare profesională – organizare cursuri de calificare: Ajutor de bucătar, 
Asistent personal profesionist, Lucrator in comert , Baby Sitter  

 Programe de formare profesională dezvoltare de competenţe - TIC  
 Servicii şi informaţii antreprenoriale – cursuri de competenţe antreprenoriale şi organizarea 

concursului de planuri de afaceri  
 
Avantaje pentru tineri NEETs: 

 Pentru participarea la programele de formare pot primi subvenţii cu o valoare cuprinsă 
între 900-1800 de lei în funcţie de numărul de ore al cursurilor; 

 Prin participarea la concursul de Planuri de Afaceri, tinerii NEETs pot primi o finanţare de 
120.000 lei pentru a-şi deschide o afacere. 

 
Conferinta de lansare va avea loc in data de 13.10.2022 la sediul din Str. Ionel Perlea nr. 10, 
sector 1, Bucuresti, ora 12.00  
 
Date contact: tel. 0744.389.975, office@caies.ro; www.caies.ro 
 
 

“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene 

sau a Guvernului României ” 
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