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„Sanse de ocupare si antreprenoriat in regiunea SM!”  

SMIS 154740 

 

Solicitant: ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE EQ 

Partener 1: INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU BIORESURSE ALIMENTARE – IBA 

BUCURESTI 

Partener 2: CST IMPEX SRL 

 

 

 

 

Scop – cresterea sanselor de angajare pe piata muncii pentru 371 tineri NEETs din judetele Calarasi, 

Ialomita, Giurgiu si Teleorman, prin participarea la activitati de informare, formare profesionala 

(calificari N1 si N2), mediere, asistenta si sprijin pentru crearea si gestionarea carierei profesionale, 

formare antreprenoriala, consultanta si monitorizare pentru infiintarea si dezvoltarea a minim 9 

entitati cu personalitate juridica, in functie de nevoia identificata si de nivelul de ocupabilitate 

 stabilit de SPO. 

 
Doresti un job! 

Doresti sa ai siguranta, sa fii independent, sa fii respectat! 

Doresti sa-ti construiesti o cariera de succes! 

Participa la activitatile proiectului nostru si vei beneficia de: 

✓ sprijin in vederea inregistrarii la AJOFM Teritorial cu scopul profilarii  

✓ informare si mediere privind locurile de munca vacante existente la nivelul Regiunii 

Sud Muntenia 

✓ sprijin in vederea angajarii, acompaniere in perioada de acomodare 

✓ participare gratuita la programele de calificare:  

 Brutar,  

 Cofetar,  

 Lucrator in comert,  
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 Confectioner-asamblor articole din textile, 

 Ambalator manual.  

✓  certificat de calificare recunoscut de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si 

Ministerul Educatiei 

✓  subventie in valoare de 1440 lei pentru absolventii cursurilor de calificare de 360 ore 

✓  subventie in valoare de 720 lei pentru absolventii cursurilor de calificare de 180 ore 

(Ambalator manual) 

✓  participarea gratuita la programele de formare Competente antreprenoriale (40 

persoane, 40 ore per program) 

✓  indrumare si sprijin in vederea participarii la concursul de planuri de afaceri, 

✓  acces la finantare de 25.000 euro pentru 9 afaceri create in cadrul proiectului. 

 
  

 
Persoane de contact: 

GAINA CRISTINA – Responsabil grup tinta L 

Tel: 0723 827 712 

BALOI ANDREEA – Responsabil tehnic mediere si GDPR L 

Tel: 0767 628 143 

 Email: office.adeq@gmail.com 

 

 

 

Te sprijinim in construirea unei cariere de succes! 
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