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PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritară 1 – Iniţiativă “Locuri de muncă pentru tineri”

Prioritarea de investiţii 8.ii: Integrare durabilă pe piaţa muncii a tinerilor (ILMT), în special a celor care nu au

un loc de muncă, educaţie sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială şi a tinerilor din

comunităţile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a “garanţiei pentru tineret”

Obiectivul Specific 1.1 – Creşterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistraţi la

Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile

Obiectivul  Specific  1.2  – Îmbunătăţirea  nivelului  de  competenţe,  inclusiv  prin  evaluarea  şi

competenţelor dobândite în sistem non-formal şi informal al tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între

înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile

Apel de proiecte nr. POCU/908/1/3

Denumire apel proiecte: VIITOR PENTRU TINERII NEETs I 
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certificarea

16 – 29 ani,
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Proiectul de derulează la nivelul regiunilor Sud-Vest Oltenia, Sud-Est și Sud Muntenia, respectiv

județele:

•
•

•

Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea (Regiunea Sud-Vest Oltenia)
Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea  (Regiunea Sud-Est Muntenia)

Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman (Regiunea Sud Muntenia)



GE-COST 2001 SRL:
GE-COST 2001 SRL

• are o experiență de peste 15 ani în scrierea și

implementarea

nerambursabile,

proiectelor cu finanțări

•

•

este furnizor de formare profesională continuă,

realizează cursuri recunoscute la nivel național de

către Ministerul  Educației Naționale și  de cătrewww.gecost2001.ro

Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

„Calitatea reprezintă cea mai buna poliţă de asigurare a fidelităţii clienţilor şi de

câştigare a altora noi, cea mai eficientă apărare contra concurenţei şi singura cale de
dezvoltare şi de permanentizare a câştigurilor.”

http://www.gecost2001.ro


NEET- acronim pentru „Not in Education,

Employment, or Training” și se referă la 

o persoană care nu este angajată/șomeră
și nu primește nicio formă de educație

sau formare profesională.

NEETS

Clasificarea apare pentru prima
Regatul  Unit,  la  sfârșitul  anilor

data în

90, iar

diferite

inclusiv

Taiwan,

utilizarea  sa s-a răspândit, în

grade, în alte țări  și regiuni,

Japonia, Coreea de Sud, China,
Canada și Statele Unite.

În ROMÂNIA, Tinerii NEETs sunt acei tineri cu vârsta
încadrați profesional și NU urmează niciun program

cuprinsă între 16 - 29 ani, care NU sunt
educațional sau de formare.



Grup țintă – „Investeste in viitorul tau!” 

✓ tineri Neets șomeri, cu accent pe cei din mediul rural și pe cei aparținând minorității de etnie romă,

✓ cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani,

✓ cu domiciliul sau reședința în regiunile de implementare ale proiectului, înregistrați si profilați, în

prealabil, de către Serviciul Public de Ocupare de pe raza de domiciliu/reședință a acestora, respectiv

de către agențiile de șomaj locale sau județene (ALOFM si AJOFM).



❖

❖

❖

371 tineri NEETS sprijiniți, din care:

38 tineri NEETS de etnie romă

76 tineri neets din zona rurală

Dintre cei 371 tineri NEETS sprijiniți:

▪ 168 persoane din categoriile B,C,D vor participa la programe

nevoile pieței muncii,

de formare profesională în funcție de

▪

▪

28 persoane formate în domeniul antreprenoriatului (persoane din categoria A),

260 persoane vor beneficia de servicii de mediere pe piața muncii.

Structura Grupului țintă – „Investeste in viitorul tau!” 



OBIECTIV GENERAL „INVESTESTE
TAU! ”

IN VIITORUL

Obiectivul general al proiectului vizează
ocupare și facilitarea integrării pe piața

creșterea oportunităților de
muncii pentru 371 de tineri

NEETs din Regiunile de dezvoltare Regiunile Sud-Vest Oltenia, Sud-Est
și Sud Muntenia, prin oferirea de pachete integrate și personalizate

de măsuri active corelate cu nevoile pieței muncii.



Detalii și înscriere

021.642.79.51

comunicare@gecost2001.ro

www.gecost2001.ro

mailto:comunicare@gecost2001.ro
http://www.gecost2001.ro/

