
                                                            
 

   

 

Proiect  „VECTORS - Valorificarea Eficienta a Competentelor Tinerilor pentru 

Ocupare si Responsabilizare Sociala”, ID 150508” 

 

EUROPROJECT PARTNER SRL firmă cu experiență în furnizarea de servicii de ocupare a forței de 
muncă implementează proiectul „VECTORS - Valorificarea Eficienta a Competentelor Tinerilor 

pentru Ocupare si Responsabilizare Sociala”, ID 150508 finanțat din fonduri europene POCU 2014-
2020. 
 
Proiectul ofera tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16 si 29 de ani , care nu au loc de muncă și nu 
urmează nici o formă de învățământ servicii de ocupare a forței de muncă în vederea integrării 
acestora pe piața muncii : 

 

1. Sprijin în vederea înregistrării ca șomer la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței 

de Muncă (AJOFM) – realizarea dosarului de șomer, programarea la agentul de ocupare 

al AJOFM pt. înregistrare, sprijin logistic (telefon,copiator,transport,etc) 

 

2. Organizarea de Cursuri de formare autorizate MEN și MMPS 

 

Comunicare, Lucru în echipă, Tehnici de căutare a locului de muncă  10 zile (40h, 14h teorie, 16h 

practică) – subvenție 200 lei 

Operator introducere, validare și prelucrare date (OIVPD)  30 de zile (120h, 40h teorie, 80h practică) 

– subvenție 600 lei 

Competențe digitale 15 zile (60h, 20h teorie, 40h practică) – subvenție 300 lei 

Maniciură,pediciură 60 de zile (360h, 120h teorie, 240h practică) – subvenție 1800 lei 
 
Lucrător în comerț 60 de zile (360h, 120h teorie, 240h practică) - subvenție 1800 lei 

Zugrav-ipsosar-tapetar-vopsitor 120 de zile (720h, 240 teorie, 480 practică) – subvenție 3600 lei 

 

Pe perioada de desfășurare a cursurilor este asigurată o masă zilnică în valoare de 24 lei/cursant 

 

3. Sprijin în căutarea locului de muncă și facilitarea angajării 

-Identificarea locurilor de muncă vacante 

-Intocmirea Curriculum Vitae (CV) și scrisorii de intenție 



                                                            
 
-Facilitarea interviului de angajare 

-Consiliere privind modul de prezentare la interviul de angajare 

-Mediere electronică 

-Sprijin logistic (telefon,copiator,transport,etc) 

 

4. Organizarea de cursuri de Antreprenoriat  

Curs de Competențe antreprenoriale 10 zile (40h, 14h teorie, 16h practică) – subvenție 200 lei 

 

Pe perioada de desfășurare a cursurilor este asigurată o masă zilnică în valoare de 24 lei/cursant 

 

5. Sprijin în întocmirea planurilor de afaceri în vederea finanțării                                                            

Consiliere , mentorat și acordarea de suport antreprenorilor selectați pentru inființarea de firme noi 

 

6.  Acordarea de subvenții firmelor nou inființate pentru implementarea planurilor de afaceri 

selectate 

Finanțarea cu 25.000 euro/subvenție pentru firme nou înființate de antreprenorii selectați din rândul 

tinerilor participanți la proiect în urma concursului de planuri de afaceri . 

 

7. Sprijinirea menținerii în câmpul muncii a tinerilor înscriși în proiect care se angajează prin 

decontarea cheltuielilor aferente serviciilor de creșă și/sau after-school pentru copii aflati 

în intreținere 

Finanțarea cheltuielilor cu serviciile de creșă/after-school pe o perioadă de 6 luni pentru copiii tinerilor 

angajați prin intermediul proiectului  - 600 lei/luna timp de 6 luni 

 

Pentru informații suplimentare și participare în proiect : 

• Dojană Gabriel-Andi tel. 0722452274 

• Rădulescu Sebastian tel. 0722862505  

• e-mail :    andigabid2000@yahoo.com 

• Sediul proiectului din Târgoviște, str. Nicolae Filipescu, nr. 102 

mailto:andigabid2000@yahoo.com

