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 certificarea competenţelor dobândite
în sistem non-formal şi informal al tinerilor NEETs şomeri cu vârsta ăntre 16 – 29 ani, 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
Titlul proiectului: „Investeste in viitorul tau!”
Contract nr.: POCU/908/1/3/150878
Beneficiar: SC GE–COST 2001 SRL
„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”

Stimată Doamnă/Stimate Domn,

GE-COST 2001 SRL, furnizor de formare profesională continuă încă din anul 2001,
implementează în perioada următoare proiectul „Investeste in viitorul tau!” – ID 150878,
dedicat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani, care NU sunt angajați și NU urmează
niciun program educațional sau de formare, din Regiunile Sud-Vest Oltenia, Sud-Est si
Sud Muntenia.
Având în vedere rolul deosebit de important pe care îl are instituția pe care o
reprezentați în dezvoltarea comunităților locale, venim spre dumneavoastră cu propunerea de
a colabora în implementarea proiectului „Investeste in viitorul tau!”, cu scopul de a oferi un
sprijin real tinerilor și de a-i integra pe piața muncii.
Grupul țintă al proiectului „Investeste in viitorul tau!” este format din 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.
Pentru aceștia, organizăm următoarele cursuri gratuite de formare și perfecționare:





OIVPD – Operator de Introducere, Validare și Prelucrare Date (operare pe calculator);
Agent de securitate;
Lucrător comercial;
Competențe antreprenoriale.

Programul cursurilor este de 80/360 de ore, fiind organizate cât mai aproape de
domiciliul participanților, imediat ce în zona vizată se formează o grupă de minimum 14
persoane (pentru cursurile de inițiere) sau 28 persoane (pentru cursurile de calificare).
Cursurile au un program stabilit împreună cu participanții și se finalizează cu o
diplomă recunoscută de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC).
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Absolvenții cursurilor vor primi, de asemenea, o subvenție de 400 lei/1.800 lei, în
funcție de tipul cursului pe care îl urmează. Totodată, absolvenții cursului de Competențe
antreprenoriale vor putea participa la un concurs de planuri de afaceri, având posibilitatea de
a câștiga 25.000 euro pentru finanțare, pentru primele cele mai bune 9 planuri de afaceri.
Printre obiectivele specifice propuse prin proiectul „Investeste in viitorul tau!” se
numără:
 informarea și conștientizarea a 371 persoane din categoria tinerilor NEETs, cu privire la
importanța participării la programe de învățare continuă și nevoia integrării pe piața
muncii, cu accent pe cei cu un nivel scăzut de calificare, de etnie romă și persoanele
din zone rurale defavorizate;
 dezvoltarea și certificarea competențelor a 196 persoane din grupul țintă prin
participarea la programe de formare profesională a adulților;
 sprijinirea unui număr de 260 de persoane prin aplicarea măsurilor active de ocupare,
respectiv servicii de mediere și asigurarea ocupării (inserției pe piața muncii) unui
număr de 161 de persoane din grupul țintă;
Asigurându-vă de calitatea și profesionalismul serviciilor noastre, sperăm să luați în
considerare această propunere și să vă alăturați proiectului, prin informarea tinerilor despre
facilitățile pe care le oferim, precum și prin implicarea efectivă în implementarea activităților
pe care ni le propunem.

Cu stimă,
Cristina Călin
Expert Comunicare și Teme Secundare
Proiect „Investeste in viitorul tau!”
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PROIECTUL „Investeste in viitorul tau!”
ID 150878
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PROIECTUL „Investeste in viitorul tau!”
ID 150878
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
proiectelor
cu
finanțări
nerambursabile,
• este furnizor de formare profesională continuă,

www.gecost2001.ro

• realizează cursuri recunoscute la nivel național de
către Ministerul Educației Naționale și de către
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.”

NEETS

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.
Clasificarea apare pentru prima
Regatul Unit, la sfârșitul anilor
utilizarea sa s-a răspândit, în
grade, în alte țări și regiuni,
Japonia, Coreea de Sud, China,
Canada și Statele Unite.

data în
90, iar
diferite
inclusiv
Taiwan,

În ROMÂNIA, Tinerii NEETs sunt acei tineri cu vârsta cuprinsă între 16 - 29 ani, care NU sunt
încadrați profesional și NU urmează niciun program educațional sau de formare.

Grup țintă –„Investeste in v iitorul 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).

S t r u c t u ra G r u p u l u i ț i n t ă „ I n v e s t e s t e i n v i i t o r u l t a u ! ” :
 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 de formare profesională în funcție de
nevoile pieței muncii,

 28 persoane formate în domeniul antreprenoriatului (persoane din categoria A),
 260 persoane vor beneficia de servicii de mediere pe piața muncii,
 9 persoane vor beneficia de subvenții sub formă de micro-granturi, în vederea înființării unei
afaceri, în valoare de 25.000 euro/micro-grant.

OBIECTIV GENERAL „INVESTESTE IN VIITORUL
TAU!”

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea oportunităților de
ocupare și facilitarea integrării pe piața 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
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Perioada de implementare: 07.09.2021 – 06.09.2023

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

VINO ACUM SI INSCRIE-TE LA CURSURILE GRATUITE DIN CADRUL
PROIECTULUI „Investeste in viitorul tau!” - ID 150878
CINE SE POATE INSCRIE IN PROIECT?
TINERII CU VARSTA CUPRINSA INTRE 16-29 ANI CARE:
✓
✓
✓
✓

NU AU LOC DE MUNCA

NU URMEAZA O FORMA DE INVATAMANT

NU PARTICIPA LA ACTIVITATI DE FORMARE PROFESIONALA

AU DOMICILIUL IN REGIUNILE SUD-VEST OLTENIA, SUD-EST SI 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)
Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

PROIECTUL „Investeste in viitorul tau!”- ID 150878
CURSURI

GRATUITE DE CALIFICARE PENTRU TINERII CU VARSTA CUPRINSA

INTRE 16-29 ANI SI POSIBILITATEA INFIINTARII UNEI AFACERI PROPRII
LISTA CURSURI:
❖ OPERATOR

INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE( MINIM 12 CLASE) – 80 ORE – 400 LEI

SUBVENTIE OFERITA
❖

AGENT DE SECURITATE (MINIM 10 CLASE) – 360 ORE – 1.800 LEI SUBVENTIE OFERITA

❖

LUCRATOR COMERCIAL (MINIM 8 CLASE) – 80 ORE – 400 LEI SUBVENTIE OFERITA

❖

LUCRATOR COMERCIAL (MINIM 8 CLASE) – 360 ORE – 1.800 LEI SUBVENTIE OFERITA
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„Investeste in viitorul tau!”-ID 150878
CURS DE OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE
DURATA CURS: 80 ORE (25 ORE TEORIE SI 55 ORE PRACTICA)
Descrierea cursului:
Operatorul introduce, valideaza si prelucreaza date (efectueaza operatii de calcul avand la baza datele introduse,
interogheaza, sorteaza, filtreaza date), are atributii referitoare la introducerea pe suport electronic a datelor necesare
prelucrarilor electronice. In acest scop, el efectueaza o serie de activitati importante pentru sustinerea procesului de
prelucrare electronica a datelor sens in care, gestioneaza suporturile magnetice, transpune pe suporti de stocare datele
introduse, raspunde de conformitatea datelor introduse cu documentele primare, salveaza periodic si in situatii critice
datele introduse, pastreaza copiile de siguranta ale datelor salvate, restaureaza la nevoie datele salvate si ii ajuta pe
utilizatori sa-si recupereze informatiile.
Cursul va asigura:
•

cunostintele necesare pentru introducere si validare date pe suport electronic, gestionare suporti electronici de
date, asigurarea conformitatii datelor introduse cu documentele primare, salvarea periodic a datelor introduse,
restaurarea datelor salvate, pastreaza copiilor de siguranta ale datelor salvate pe suport electronic;

•

familiarizarea cu elementele de baza ale noilor tehnologii informationale si de comunicare, initierea in utilizarea
calculatorului.
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„Investeste in viitorul tau!”-ID 150878
CURS DE OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE
DURATA CURS: 80 ORE (25 ORE TEORIE SI 55 ORE PRACTICA)
Prin acest curs se certifica aptitudinile de operare pe calculator, crescand gradul de mobilitate profesionala prin
utilizarea calculatorului in mod eficient si productiv indiferent de varsta si domeniu de activitate.
Cursul propune o abordare interactiva cu caracter practic a celor mai noi informatii din domeniu, avand ca obiectiv
final insusirea unor cunostinte, tehnici si abilitati practice esentiale pentru optimizarea activitatii profesionale,
promovarea in munca si dezvoltarea carierei profesionale.
Competente dobandite:
- Gestionarea suporturilor/ dispozitivelor de stocare a datelor / documentelor;
- Organizarea activitatii proprii ;
- Utilizarea echipamentelor periferice ;
- Asigurarea securitatii datelor/ documentelor;
- Introducerea si validarea datelor ;
- Prelucrarea datelor;
- Transpunerea datelor pe suport.
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„Investeste in viitorul tau!”-ID 150878

CURS DE OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE

BENEFICII:
•

obtinerea unui certificat de absolvire/calificare
recunoscut de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale,
Ministerul Educatiei si Cercetarii si Autoritatea
Nationala pentru Calificari;

decontarea transportului;

•

noi oportunitati de dezvoltare profesionala;

alocarea unei subventii in cuantum de 5 lei/ora
pentru prezenta efectiva la curs, mai exact, va fi
oferita o subventie in valoare de 400 lei – pentru
cursurile de 80 de ore.*

•

obtinerea de calificari in acord cu cerintele actuale
de pe piata muncii;

•

o sansa in plus la angajare;

*Aceasta subventie va fi acordata doar celor care participa la
intregul program de formare si sustin examenul final.

•

o mai mare adaptabilitate la cerintele tot mai
dinamice din campul muncii.

•

sesiuni gratuite de instruire teoretica si practica;

•

asigurarea rechizitelor, a manualelor si a
materialelor necesare derularii cursului;

•
•
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„Investeste in viitorul tau!”-ID 150878
CURS DE LUCRATOR COMERCIAL
DURATA CURS: 80 de ore (24 ore teorie si 48 ore practica)
Ce competente imi dezvolt?
➢

Comunicarea la locul de munca si cu clientii;

➢

Organizarea activitatii comerciale;

➢

Administrarea ambalajelor si a marfurilor;

➢

Utilizarea calculatorului si prelucrarea informatiilor;

➢

Aplicarea normelor de sanatate, securitate si igiena in munca;

➢

Aplicarea procedurilor de calitate;

➢

Lucrul in echipa si perfectionarea profesionala.
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„Investeste in viitorul tau!”-ID 150878
CURS DE LUCRATOR COMERCIAL
DURATA CURS: 80 de ore (24 ore teorie si 48 ore practica)

Despre ce voi invata?
Tematica de la acest curs cuprinde puncte cum ar fi:
➢

Comunicarea cu clientii – crearea mediului ambiental necesar vanzarii;
➢

➢

Utilizarea calculatorului si a internetului in activitatea comerciala;

Competente generale la locul de munca – aplicarea normelor de sanatate si securitate, reguli generale de igiena la
locul de munca, masuri de prim ajutor in caz de accident, aplicarea procedurilor de calitate;

➢

Competente de administratie – intocmirea documentelor specifice activitatii de vanzare, raportarea activitatii de
vanzare, efectuarea vanzarii si incasarea contravalorii marfii;
➢

Notiuni de comert si distributie, comertul cu ridicata si amanuntul;
➢

➢

Sortarea, depozitarea, pregatirea si transportul marfurilor;

Administrarea ambalajelor si a marfurilor – depozitare, inventariere;
➢

Satisfactia clientilor si protectia consumatorului

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

„Investeste in viitorul tau!”-ID 150878

CURS DE LUCRATOR COMERCIAL -

DURATA CURS: 80 de ore ( 24ore teorie si 48 ore practica)

BENEFICII:
•

obtinerea unui certificat de absolvire/calificare
recunoscut de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale,
Ministerul Educatiei si Cercetarii si Autoritatea
Nationala pentru Calificari;

decontarea transportului;

•

noi oportunitati de dezvoltare profesionala;

alocarea unei subventii in cuantum de 5 lei/ora
pentru prezenta efectiva la curs, mai exact, va fi
oferita o subventie in valoare de 400 lei – pentru
cursurile de 80 de ore.*

•

obtinerea de calificari in acord cu cerintele actuale
de pe piata muncii;

•

o sansa in plus la angajare;

*Aceasta subventie va fi acordata doar celor care participa la
intregul program de formare si sustin examenul final.

•

o mai mare adaptabilitate la cerintele tot mai
dinamice din campul muncii.

•

sesiuni gratuite de instruire teoretica si practica;

•

asigurarea rechizitelor, a manualelor si a
materialelor necesare derularii cursului;

•
•
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„Investeste in viitorul tau!”-ID 150878
CURS DE LUCRATOR COMERCIAL
DURATA CURS: 360 de ore (120 ore teorie si 240 ore practica)
Ce competente imi dezvolt?
➢

Comunicarea la locul de munca si cu clientii;

➢

Organizarea activitatii comerciale;

➢

Administrarea ambalajelor si a marfurilor;

➢

Utilizarea calculatorului si prelucrarea informatiilor;

➢

Aplicarea normelor de sanatate, securitate si igiena in munca;

➢

Aplicarea procedurilor de calitate;

➢

Lucrul in echipa si perfectionarea profesionala.
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„Investeste in viitorul tau!”-ID 150878
CURS DE LUCRATOR COMERCIAL
DURATA CURS: 360 de ore (120 ore teorie si 240 ore practica)

Despre ce voi invata?
Tematica de la acest curs cuprinde puncte cum ar fi:
➢

Comunicarea cu clientii – crearea mediului ambiental necesar vanzarii;
➢

➢

Utilizarea calculatorului si a internetului in activitatea comerciala;

Competente generale la locul de munca – aplicarea normelor de sanatate si securitate, reguli generale de igiena la
locul de munca, masuri de prim ajutor in caz de accident, aplicarea procedurilor de calitate;

➢

Competente de administratie – intocmirea documentelor specifice activitatii de vanzare, raportarea activitatii de
vanzare, efectuarea vanzarii si incasarea contravalorii marfii;
➢

Notiuni de comert si distributie, comertul cu ridicata si amanuntul;
➢

➢

Sortarea, depozitarea, pregatirea si transportul marfurilor;

Administrarea ambalajelor si a marfurilor – depozitare, inventariere;
➢

Satisfactia clientilor si protectia consumatorului
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„Investeste in viitorul tau!”-ID 150878
CURS DE LUCRATOR COMERCIAL

BENEFICII:
•

obtinerea unui certificat de absolvire/calificare
recunoscut de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale,
Ministerul Educatiei si Cercetarii si Autoritatea
Nationala pentru Calificari;

decontarea transportului;

•

noi oportunitati de dezvoltare profesionala;

alocarea unei subventii in cuantum de 5 lei/ora
pentru prezenta efectiva la curs, mai exact, va fi
oferita o subventie in valoare de 1.800 lei – pentru
cursurile de 360 de ore.*

•

obtinerea de calificari in acord cu cerintele actuale
de pe piata muncii;

•

o sansa in plus la angajare;

•

o mai mare adaptabilitate la cerintele tot mai
dinamice din campul muncii.

•

sesiuni gratuite de instruire teoretica si practica;

•

asigurarea rechizitelor, a manualelor si a
materialelor necesare derularii cursului;

•
•

*Aceasta subventie va fi acordata doar celor care participa la
intregul program de formare si sustin examenul final.
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„Investeste in viitorul tau!”-ID 150878
CURS DE AGENT DE SECURITATE

DURATA CURS: 360 de ore (60 ore teorie si 300 ore practica)
➢

Agentii de securitate au ca principale atributii prevenirea producerii oricaror fapte ce pot aduce prejudicii
unitatilor de care au grija, precum si paza acestora, a bunurilor si valorilor prevazute in documentele de
serviciu.

➢

Cursul are profund caracter aplicativ, prin care se urmareste asimilarea in mod facil si corect a informatiilor.

Competente dobandite:
✓

Aplicarea prevederilor legale specifice activitatii agentului de securitate;

✓

Utilizarea mijloacelor din dotarea individuala si a echipamentelor de securitate;

✓

Indeplinirea consemnelor si rezolvarea incidentelor de securitate;

✓

Completarea documentelor specifice serviciului de securitate private;

✓

Aplicarea normelor de sanatate si securitate in munca;

✓

Respectarea normelor de protectie a mediului;

✓

Comunicarea si mentinerea relatiilor de munca in echipa.
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„Investeste in viitorul tau!”-ID 150878
CURS DE AGENT DE SECURITATE

BENEFICII:
•

obtinerea unui certificat de absolvire/calificare
recunoscut de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale,
Ministerul Educatiei si Cercetarii si Autoritatea
Nationala pentru Calificari;

decontarea transportului;

•

noi oportunitati de dezvoltare profesionala;

alocarea unei subventii in cuantum de 5 lei/ora
pentru prezenta efectiva la curs, mai exact, va fi
oferita o subventie in valoare de 1.800 lei – pentru
cursurile de 360 de ore.*

•

obtinerea de calificari in acord cu cerintele actuale
de pe piata muncii;

•

o sansa in plus la angajare;

•

o mai mare adaptabilitate la cerintele tot mai
dinamice din campul muncii.

•

sesiuni gratuite de instruire teoretica si practica;

•

asigurarea rechizitelor, a manualelor si a
materialelor necesare derularii cursului;

•
•

*Aceasta subventie va fi acordata doar celor care participa la
intregul program de formare si sustin examenul final.
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