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Fondul Social European
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 1: Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri"
Obiectiv tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă;
Prioritatea de investiție 8.ii; Obiectivul Specific 1.1; Obiectivul Specific 1.2: Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin
evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani,
înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile;
Apel de proiecte: POCU/908/1/3/Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2; Titlu proiect: IMPACT - Inserția și Mobilitatea Profesională prin
Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor; Cod SMIS: 150659

ANEXA 3

NOTIFICARE DE INFORMARE
Obiective vizate: exemplificarea scopului colectării, prelucrării, protecției și securității
datelor cu caracter personal ale (potențialilor) membri ai GT - SMIS 150659; consolidarea
informațiilor referitoare la măsurile de sprijin / oportunitățile acordate tinerilor NEETs în
proiect SMIS 150659; asigurarea principiilor transparenței, egalității de șanse egale și
nediscriminării prin acces egal la toate serviciile / măsurile de sprijin vizate de proiectul SMIS
150659:
1. Servicii de informare prin mijloace online (Comunitatea virtuală – „Societatea NEETs cu
viitor - în rețea”), mijloace offline sau mixt cu privire la:
 procedura de înregistrare la nivelul SPO;
 beneficii, avantaje privind înregistrarea la SPO;
 metode de sprijin în gestionarea relației tinerilor NEETs cu funcționarii AJOFM;
 oportunități oferite în cadrul proiectului.
2. Servicii de formare profesională autorizată ANC:
Cursuri inițiere:
 competențe digitale (6 grupe x 14 participanți/grupă) – 60 h/grupă.
Cursuri calificare nivel 2:
 lucrător în comerț (1 grupă x 28 participanți/grupă) -360 h/grupă;
 lucrător pentru estetica și igiena corpului omenesc; (1 grupă x 28 participanți/grupă); –
360 h/grupă;
 agent de securitate (1 grupă x 20 participanți/grupă) – 360 h/grupă;
 îngrijitoare bătrâni la domiciliu (1 grupăx12 participanți/grupă) – 360 h/grupă.
Cursuri calificare nivel 3:
 operator introducere, prelucrare și validare date (1 grupă x 28 participanți/grupă) – 720
ore/grupă.
Beneficii suplimentare: Ca urmare a absolvirii cursurilor de formare profesională, fiecărui
beneficiar i se va acorda o subvenție în cuantum de 5 lei/oră.
3. Servicii de formare profesională neautorizată ANC care vizează pregătirea tinerilor
NEETs pentru a face față provocărilor pieței muncii:
 Expert în identificarea, prevenirea și combaterea fenomenului de mobbing la locul de
muncă (20 de grupe de curs x 10 participanți / grupă) – 44 h/grupă.

Proiect IMPACT - Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor

SMIS 150659 - Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

4. Servicii de mediere, ocupare pe piața muncii și acompaniament:
 dezvoltarea Planului individual de mediere;
 participarea la sesiuni de grup (job-cluburi) de mediere prin informare;
 participarea la sesiuni individuale de mediere prin informare;
 acces gratuit la oportunitățile de angajare publicate pe portalul de mediere; acces gratuit
la instrumente utile oricărui tânăr NEET aflat în căutarea unui loc de muncă;participarea la
sesiuni de mediere de tip burse ale locurilor de muncă;
 participarea la sesiuni de mediere electronică prin instrumente digitale;
 posibilitatea de aplicare a tinerilor NEETs la oportunitățile de angajare disponibile prin
completarea unui formular, transmiterea CV-ului și programarea la interviu cu angajatorul;
 participarea la simularea unor situații potențiale de interviu pentru a familiariza
candidatul cu sistemul de recrutare și selecție și abordările utilizate în cadrul interviurilor;
 asistarea candidaților în formalizarea ocupării pe piața liberă a muncii;
 servicii de acompaniament constând în Servicii de asistență și Servicii de îndrumare.
5. Servicii de formare, consiliere, consultanță și mentorat în antreprenoriat:
 curs de competențe antreprenoriale și sesiuni de consiliere și consultanță în antreprenoriat
pentru un număr de 28 de tineri NEETs;
 sesiuni de mentorat pentru 9 antreprenori selectați ca urmare a concursului de evaluare și
selectare Planuri de afaceri;
 finanțarea cu câte 15.000 Euro (echivalentul în lei) a celor 9 antreprenori selectați;
 monitorizarea implementării planurilor de afacere finanțate.
6. Servicii de acces gratuit la resursele CRIS - Centrul de Resurse pentru Integrare
Sustenabilă:
 resurse de sprijin, motivație, dezvoltare și networking;
 acces gratuit la sala de lectură conținând fond documentar în domeniul ocupațional;
 participare la întâlniri de tipul „grupuri suport”.



Am luat cunoștință de ANEXA NR. 3 - Notificare de informare, am citit conținutul, am
înțeles și declar pe propria răspundere că îmi iau angajamentul ca în situația în care voi fi
selectat(ă) în grupul țintă să: am o conduită etică și o atitudine profesională; respect
procedurile și instrucțiunile proiectului; particip la activitățile și evenimentele proiectului;
răspund prompt la solicitările echipei de proiect.




Am luat cunoștință de condițiile și criteriile de eligibilitate ale grupului țintă.
Am primit 1 (un) exemplar al anexei nr. 31.

Nume și prenume: _______________________________________________________________
Semnătura: _____________________________________________________________________
Data: __________________________________________________________________________
1

Se va marca cu „X” în cele 3 căsuțe alocate.

Proiect IMPACT - Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor

