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DESPRE PROIECT 

Creşterea oportunităţilor de ocupare şi facilitarea 
integrării pe piaţa muncii pentru tineri NEETs şomeri cu 
vârsta cuprinsă între 16-24 ani, din regiunea Centru, 
judeţele Braşov, Covasna, Sibiu, Harghita, Mureş, Alba, 
prin oferirea serviciilor integrate de măsuri active şi 
personalizate de ocupare, cuprinzând mediere, informare, 
programe de formare profesională, business şi life 
coaching. 

 
 
 
CE AVANTAJE AI DACĂ PARTICIPI LA ACTIVITĂȚILE 
DIN CADRUL PROIECTULUI? 

 DECONTAREA TRANSPORTULUI PE PERIOADA 
PARTCIPĂRII LA CURSURI. 
 SE ACORDĂ SUBVENȚII PENTRU PERSOANELE 
CARE FINALIZEAZĂ PROGRAMELE DE FORMARE 
PROFESIONALĂ ȘI SE ANGAJEAZĂ (CONTRAVALOAREA 

ESTE DETALIATĂ PE VERSO) 
 SE ACHITĂ CONTRAVALOAREA CHELTUIELILOR 
CU CREȘA ȘI AFTERSCHOOL-UL PENTRU 
PERSOANELE CU NIVELURILE DE OCUPABILITATE 
”GREU OCUPABIL” ȘI ”FOARTE GREU 
OCUPABIL” CARE SE ANGAJEAZĂ, DE LA DATA 
ANGAJĂRII PÂNĂ LA 31.12.2018.(ATÂTA TIMP CÂT 

SUNT ANGAJATE) 

 
 
 
CE SERVICII GRATUITE OFERIM ÎN CADRUL 
PROIECTULUI? 
a. Furnizarea programelor de formare profesională 

continuă (detaliate pe verso) 
b. Evaluarea și certificarea competențelor profesionale 

obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv 
non-formale și/sau informale - Ospătar (chelner) 
vânzător în unități de alimentație 

c. Organizarea și derularea de servicii specializate 
pentru găsirea unui loc de muncă 
c.1. Participarea la interviuri de angajare 
c.2. Organizarea de Burse Locurilor de Muncă 

vacante 
c.3. Servicii de consultanță pentru deschiderea unei 

afaceri; 
d. Desfășurarea de activități proactive pentru 

menținerea șomerilor pe piața muncii - Activități de 
acompaniament 
d.1. Servicii de asistență (creșă, afterschool, 
acompaniere) 
d.2. Life coaching 
d.3. Grup de sprijin reciproc "Prin noi pentru noi!" 

 
---------- 

“VOLTA - Viziune, oportunități  
și locuri de muncă pentru Tinerii NEETs  

din Regiunea Centru” 
---------- 

 
„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu 

poziția oficială a  
Uniunii Europene sau a Guvernului României” 

 
 
 

CUI NE ADRESĂM? 
 

Persoanele care doresc să beneficieze de serviciile 
proiectului, trebuie să îndeplinesc cumulativ 
următoarele condiții: 
□tânăr NEETs șomer cu vârsta cuprinsă între 16-

24 ani; 
□ cu rezidența în unul dintre județele de 

implementare Brașov, Covasna, Sibiu, Harghita, 
Mureș, Alba; 

□ nu au un loc de muncă sau nu urmează niciun 
program educațional sau de formare; 

□ trebuie să se înregistreze în evidența Agenției 
Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă ca 
tânăr șomer. 

 
ALTE CERINȚE: 
Trebuie să își deschidă un cont bancar în nume 
propriu pentru decontarea transportului și primirea 
subvenției 
 
 
 

 

e-mail: proiect@ultrasecurity.ro 

Telefon: 0730133382 

 

CINE SUNTEM NOI? 

OBIECTIVUL PROIECTULUI 

AVANTAJE 

SERVICII GRATUITE CONDIȚII DE ELIGIBILITATE 

ÎNTREBAȚI! AFLAȚI! PARTICIPAȚI! 
 

https://www.afacov.ro/evaluari-si-certificari1/ospatar-chelner-vanzator-in-unitati-de-alimentatie
https://www.afacov.ro/evaluari-si-certificari1/ospatar-chelner-vanzator-in-unitati-de-alimentatie
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Program de formare 
profesională: AGENT DE SECURITATE CAMERISTĂ COAFOR 

SUBVENȚIA: 1800 lei 1800 lei 3600 lei 

ACTE: 

Nivel: calificare / Luni: 3 / Ore: 360 Nivel: calificare / Luni: 3 / Ore: 360 Nivel: calificare / Luni: 6 / Ore: 720 
 carte de identitate (copie si original)  
 act studii – minim 8 clase (copie si original) 
 certificat nastere (copie si original) 
 certificat casatorie (in cazul in care v-ati schimbat numele) 

(copie si original) 
 adeverință medicală si fisa de aptitudini cu specificatia: apt 

pentru meseria „agent de securitate” (medicina muncii) 
 cazier (original) 

 carte de identitate (copie si original)  
 act studii – minim 8 clase  (copie si original) 
 certificat nastere (copie si original) 
 certificat casatorie (in cazul in care v-ati schimbat 

numele) (copie si original) 
 adeverință medicală: apt pentru meseria "camerista" 

si medicina muncii - fisa de aptitudini cu specificatia 
apt pentru meseria "camerista" 

 carte de identitate (copie si original)  
 act studii – minim 8 clase  (copie si original) 
 certificat nastere (copie si original) 
 certificat casatorie (in cazul in care v-ati schimbat 

numele) (copie si original) 
 adeverință medicală: apt pentru meseria "coafor" si 

medicina muncii - fisa de aptitudini cu specificatia apt 
pentru meseria "coafor 

 

Program de formare 
profesională: FLORAR – DECORATOR 

OPERATOR INTRODUCERE, 
VALIDARE ȘI PRELUCRARE DATE 

CONTABIL 

SUBVENȚIA: 1800 lei 420 lei 400 lei 

ACTE: 

Nivel: calificare / Luni: 3 / Ore: 360 Nivel: Inițiere / Luni: 2 / Ore: 84 Nivel: Inițiere / Luni: 2 / Ore: 80 
 carte de identitate (copie si original)  
 act studii – minim 8 clase (copie si original) 
 certificat nastere (copie si original) 
 certificat casatorie (in cazul in care v-ati schimbat numele) 

(copie si original) 
 adeverință medicală: apt pentru meseria "florar decorator" 

 carte de identitate (copie si original)  
 act studii – minim 8 clase (copie si original) 
 certificat nastere (copie si original) 
 certificat casatorie (in cazul in care v-ati schimbat 

numele) (copie si original) 

 carte de identitate (copie si original)  
 act studii – liceul cu bacalaureat (copie si original)  
 certificat nastere (copie si original) 
 certificat casatorie (in cazul in care v-ati schimbat 

numele) (copie si original) 

 

Program de formare 
profesională: INSPECTOR RESURSE UMANE LUCRĂTOR ÎN COMERȚ 

OPERATOR LA MAȘINI UNELTE 
CU COMANDĂ NUMERICĂ 

SUBVENȚIA: 600 lei 1800 lei 3600 lei 

ACTE: 

Nivel: Inițiere / Luni: 2 / Ore: 120 Nivel: calificare / Luni: 3 / Ore: 360 Nivel: calificare / Luni: 6 / Ore: 720 
 carte de identitate (copie si original)  
 act studii – liceul cu bacalaureat (copie si original)  
 certificat nastere (copie si original) 
 copie certificat casatorie (in cazul in care v-ati schimbat 

numele) 

 carte de identitate (copie si original)  
 act studii – minim 8 clase (copie si original) 
 certificat nastere (copie si original) 
 certificat casatorie (in cazul in care v-ati schimbat 

numele) (copie si original) 
 adeverință medicală: apt pentru meseria "lucrator in 

comert" si medicina muncii - fisa de aptitudini cu 
specificatia apt pentru meseria "lucrator in comert" 

 carte de identitate (copie si original)  
 act studii scoala profesionala (copie si original)  
 certificat nastere (copie si original) 
 certificat casatorie (in cazul in care v-ati schimbat 

numele) (copie si original) 
 adeverință medicală: apt pentru meseria " Operator la 

mașini unelte cu comandă numerică " si medicina 
muncii - fisa de aptitudini cu specificatia apt pentru 
meseria " Operator la mașini unelte cu comandă 
numerică" 

 


