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Axa prioritară 1: Iniţiativa ”Locuri de muncă pentru tineri” 
POCU/991/1/3/153771 
Titlu proiect: „Tinerii Neets Antreprenori şi pRofesionişti! – TÂNĂR 

 
OPORTUNITĂȚI DE FORMARE ȘI ÎNFIINȚARE/FINANȚARE START-UP 

ÎN REGIUNEA SUD MUNTENIA 

Prin proiectul „Tinerii Neets Antreprenori şi pRofesionişti! – TÂNĂR” 

 

FUNDAȚIA ORIZONT CRAIOVA 

 
Un curs ”Competențe antreprenoriale” 
(3 grupe , în total 46 cursanți); curs on-line                 Fiecare participant va primi  

o subvenție în valoare totală de 360 lei 
și va putea participa la un concurs de planuri de afaceri 

subvenție 25.000 Euro/întreprindere/plan de afaceri 
 
Un curs de inițiere ”Asistent personal al persoanei cu handicap grav” 
(3 grupe , în total 46 cursanti)                                     Fiecare participant va primi  

o subvenție în valoare totală de 600 lei 
 

Un curs  ”Competențe informatice” 
(2 grupe, 46 cursanti); curs on-line                                Fiecare participant va primi  

o subvenție în valoare totală de 300 lei 
 
Un curs de calificare de Nivel 2 în ocupația  ”Patiser„  
(2 grupe, în total 46 cursanti).                                     Fiecare participant va primi  

o subvenție în valoare totală de 1800 lei 
 
 

ASOCIAȚIA PENTRU ASISTENȚĂ SOCIALĂ " UNIVERSUL COPIILOR SPECIALI" PITEȘTI  

 
Un curs de calificare de Nivel 2 în ocupația ”Îngrijitor bătrâni la domiciliu” 
(2 grupe, 46 cursanti)                                                  Fiecare participant va primi  

o subvenție în valoare totală de 1800 lei 
 
Un curs de calificare de Nivel 2 în ocupația ”Operator prelucrare mase plastice” 
(3 grupe, 69 cursanti).                                                  Fiecare participant va primi  

o subvenție în valoare totală de 1800 lei 
 

14 Ateliere de acompaniament și dezvoltare personală  
Pentru fiecare participant se va asigura  

transport, coffe break, mese si materiale necesare participare la atelier 
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GRUPUL ȚINTĂ 
 

Orice tânăr cu vârsta între 16 și 29 de ani, care nu urmează nici o formă de educație 
sau formare și care nu are un loc de muncă, are șanse egale pentru a participa gratuit 
la activitățile proiectului și a beneficia de oportunitățile oferite în cadrul acestora. 
 
Mai multe informații puteți regăsi pe pagina de 

Facebook.com/Tinerii-Neets-Antreprenori-și-profesioniști-TÂNĂR-108822975194757   

 
De asemenea, pentru orice întrebări sau nelămuriri, nu ezitați să ne contactați la 
oricare din numerele de mai jos. 
 
CONTACT: 
 

DĂNIȘOR George-Alexandru,  

Expert informare și comunicare cu GT  

 

0743469504 

DIACONU PASMANGIA Marius Alexandru,  

Expert informare și comunicare cu GT  

 

DIACONU Marilena Cristina 0769969520 

Expert mediere 

0770272428 

 

 

 

 

 


