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Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020                                  Semnătură expert,  
Axa prioritară 2 Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs 
Obiectivul specific 2.1. – Creșterea ocupării tinerilor NEEts șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de 
Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile 
Obiectivul specific 2.2. – Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în 
sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu 
rezidența în regiunile eligibile 
Proiect „AID4NEETs”, ID 150769 

          
 

AGENDĂ EVENIMENT CARAVANA MOBILĂ 
15 martie 2022 – comuna Sănduleni, jud. Bacău 

 
Caravana mobilă va avea ca obiective: 

 informarea reprezentanților comunităților invitate să participe la eveniment 

(reprezentanți ai primăriilor, ai unităților de învățământ, poliție locală, medici, preoți, 

alți factori relevanți);  

 informarea participanților vis-a-vis de posibilitatea de a beneficia de sprijin pentru 

găsirea unui loc de muncă de calitate și/sau posibilitatea deschiderii unei afaceri pe cont 

propriu, sau de urmare a unui program de formare. Fiecare persoană informată va primi 

Mapa participantului (materiale informative relevante). De asemenea, experții vor 

discuta cu tinerii despre viitorul lor pe piața muncii, despre obstacole și provocări în ceea 

ce priveste traseul socio-profesional, etc., colectând și un set de date despre profilul 

tinerilor NEETs – date relevante pentru componenta de mediere și direcționare către 

cursurile de formare profesională; 

 centrul mobil de înregistrare a tinerilor NEETs, colectând documentele doveditoare 

privind apartenența la grupul țintă (acte identitate, studii, formulare, etc.), iar experții 

de informare vor asigura suport privind completarea diverselor formulare de înscriere / 

participare. 

11:00-11:15 – welcome coffee și înregistrarea participanților; 

11:15-11:30 – cuvânt de deschidere, prezentarea partenerilor și a proiectului; 

11:30-12:30 – activitățile proiectului, cursuri disponibile, condiții de participare, beneficii 

pentru tineri;  

12.30-12:45 – modalități de promovare și parteneriate. 

12:45-13:00 – pauză de cafea; 

13:00-15:00 – sesiune de informare și înscriere a tinerilor din categoria NEETs. 

Elaborat  Krisztian Gergely – coordonator informare și promovare 

Livrabil sub-activitatea 1.1 Organizarea si derularea campaniei de informare și 
promovare 

Luna / An februarie 2022 

Versiunea 0.1 


