Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin „Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”
Axă prioritară 2. Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs
Titlul proiectului:„PREGĂTIT PENTRU VIITOR"
Număr de identificare al contractului: POCU/909/2/4/150110/ 01.09.2021
OIR/OI responsabil: Nord – Est

Dragă tinere,
Ai vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani, cu domiciliul în Județul Iași, nu ai un loc de muncă,
nu urmezi o formă învățământ sau un program de formare profesională a adulților și
dorești un curs de formare profesională gratuit și sprijin pentru a-ți găsi un loc de muncă?
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași te poate ajuta!
Cum?
Prin Proiectului „Pregătit pentru viitor" ID150110 se fac înscrieri pentru tinerii cu vârsta
cuprinsă între 16 și 29 de ani, care doresc să se califice, în vederea dobândirii de noi
competențe profesionale.
Proiectul „Pregătit pentru viitor" ID150110, oferă următoarele beneficii:
 Programe de formare profesională - cursuri precum: agent de securitate, operator
intoducere și validare date (PC), cofetar, confecționer tâmplărie PVC, frizer,
patiser etc.
 Subvenție pentru participarea la programul de formare profesională de până la
3600 de lei;
 Decontarea transportului pentru participarea la programul de formare
profesională;
 Certificat de competențe profesionale, emis de A.N.C. (Autoritatea Națională
pentru Calificări) recunoscut la nivel național de către Ministerul Muncii şi Ministerul
Educaţiei, în baza Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, iar apostilat și tradus este
recunoscut la nivel internațional;
 Servicii de mediere a muncii;
 Servicii de îndrumare la locul de muncă;
 Cursuri de formare competențe antreprenoriale;
 Subvenție de 25.000 de euro pentru demararea unei afaceri - în anumite condiții.
Ce trebuie să faci?
1. Vino la Sediul Agenției Locale pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași din Str. Garabet
Ibrăileanu, nr. 4 (lângă spitalul CFR Iași, în Copou) pentru a fi înregistrat în baza de
date cu umătoarele documente: CI, ultima diplomă de studii absolvite, CV în format
Europass, certificat de naștere, certificat de căsători (dacă este cazul).
2. Transmite documentele de mai sus sau scrie întrebările tale la adresa de e-mail:
cristina.opariuc.is@anofm.gov.ro.
3. Sună la: 0232.219.350; 0790.180.592 sau 0790.180.593 – pentru toate detaliile.
Te aștepăm! Grăbește-te, locurile sunt limitate!!

