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privind lansarea activitatii A2 Sprijin pentru participarea la programele de FPC prin măsuri integrate şi 

flexibile - organizarea şi derularea de programe de formare profesională a adulţilo 
 

’’ABILități pentru TINEri, ABILități pentru un viitor sustenabil!’’ 
Cod SMIS 150394 

 
 
Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 
Axa prioritară 1 – Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri" 
OS. 1.1 Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în 
regiunile eligibile;  
OS. 1.2 Imbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și 
informal al tinerilor NEETs șomeri cu vărsta între 16-29 ani, înregis-trați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile Sud-
Muntenia (cu județele aferente), Sud-Est (cu județele aferente), SV Oltenia (cu județele aferente) 
 
 

GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPEMENT SRL in parteneriat cu Membru 1 - Agentia Judeteana pentru 

Ocuparea Fortei de Munca Prahova, Membru 2 - Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca – Tulcea; 

Membru 3 – Optimcode Integration, Membru 4 – Agrafics Communication implementeaza in perioada 

septembrie 2021 – august 2023, proiectul ’’ABILități pentru TINEri, ABILități pentru un viitor sustenabil!’’, având 

ca obiectiv cresterea gradului de ocupare si a nivelului de competente a cel putin 1052 tineri NEETs someri, cu 

varsta intre 16 - 29 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta in regiunile SV Oltenia, Sud 

Muntenia si Sud Est, prin asistare complexa&integrata (informare, formare, servicii specializate pentru ocupare, 

dezvoltare afaceri etc.). 

 
Aceasta activitate urmareste organizarea de cursuri de formare profesionala, acreditate ANC, pentru cel 

putin 27 grupe participanti – cel putin 527 de tineri NEET (de exemplu cursuri de calificare – lucrator constructii, 
tamplar manual, manichiurist-pedichiurist etc.), precum si alte programme de formare, in functie de 
oportunităţile de ocupare din cele trei regiuni vizate şi de cerinţele potenţialilor angajatori ce activează în aceste 
regiuni. 

 
Pentru a fi eligibil in grupul tinta, la data intrarii in operatiune, o persoana trebuie sa indeplineasca in mod 

cumulativ urmatoarele conditii: 
- Sa fie tanar NEETs cu varsta cuprinsa intre 16 si 29 de ani. 
- Sa fie inregistrat si profilat de Serviciul Public de Ocupare (SPO); 
- Sa aiba domiciliul sau resedinta in regiunile de dezvoltare vizate de proiect (Sud Vest, Sud Est, Sud Muntenia). 
 

Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta la: 
Constantina Cozmaciuc, Manager proiect:  tcozmaciuc@globalcommercium.ro 
Beneficiar: SC GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT SRL, www.globalcommercium.ro  
Tel: 0371 600 421 
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