
 
 

Proiectul ”Investiția în tineri, investiția în viitorul nostru!” - ID 

POSDRU/126/5.1/S/139515 - le oferă tinerilor cu vârste între 16 și 24 de ani nu una, ci trei opțiuni în 
privința viitorului lor traseu profesional: cursuri de formare profesională, stagii de ucenicie sau sprijin 
pentru înființarea unei afaceri. Ofertele noastre vor ține cont de aptitudinile și aspirațiile lor, 
urmărind să răspundă în egală măsură nevoilor angajatorilor și, implicit, tendințelor de dezvoltare ale 
economiei locale. 

 
Criteriile de selecție sunt următoarele: 
 persoane inactive aflate în căutarea unui loc de muncă 
 șomeri tineri 
 șomeri de lungă durată 
 persoane care au părăsit timpuriu școala 

Activitățile principale ale proiectului sunt următoarele: 

 Programe integrate de informare, consiliere și orientare profesională pentru 2.500 de tineri: 100 de sesiuni de 
informare, realizarea a 2.500 de profiluri și planuri individuale de acțiune, 100 de ateliere colective de consiliere 
și orientare profesională etc. 

 Conceperea și derularea programelor de formare profesională pentru 2.000 de tineri: cursuri de calificare 
nivelul 1 – 1.000 de persoane, cursuri de calificare nivelul 2 – 800 de persoane, ucenicie – 200 de persoane; 
acordarea de subvenții pentru urmarea cursurilor. (bucatar, manichiura/pedichiura/frizerie/coafura, chelener 
– ospatar, confectioner produse textile, lucrator in comert, baby sitter, ingrijitor batrani la domiciliu, si altele) 

 Derularea unui program de consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente pentru 500 
de tineri. 

 Servicii de prospectare, mediere și plasare a forței de muncă: analiza cerințelor de forță de muncă, prospectare 
și mediere pentru 2.400 de persoane. 

Toate serviciile furnizate de Casa Regională a Tinerilor Activi din Baia Mare sunt Gratuite. Participanții la cursuri de calificare vor 

beneficia de o subvenție de 350 de lei pe lună pe durata urmării cursului (3 luni pentru cursurile de calificare de nivel 1 și, 

respectiv, 6 luni pentru cursurile de calificare de nivel 2).  

 

Cursuri de nivel 2: Bucatar, Ospatar, Frizerie/Coafura/Manichiura/Pedichiura 

Cursuri de antreprenoriat (conditii de participare tineri care au absolvit 12 clase cu sau fara bacalaureat) 

Cursuri de nivel 1: Lucrator in comert, Confectii, IT, Agent de curatenie, etc. 
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http://www.garantiipentrutineri.ro/

