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Educație  



Educație  

VOLUNTARIAT LOCURI DE MUNCĂ 
TINEri 

OPORTUNITĂȚI 



Corpul European de Solidaritate 
https://europa.eu/youth/SOLiDARITY_ro 

Decembrie 2017 - 1.701 tineri din România – locul 6 

Iulie 2017 - 1.383 tineri din România 

https://europa.eu/youth/SOLiDARITY_ro


I. Corpul European de Solidaritate (CES) 

în propria țară sau în străinătate 
pentru a ajuta comunități și oameni 
din toată Europa. 

https://europa.eu/youth/SOLiDARITY_ro 

• Înscriere în CES: de la 17 ani 

• Participare efectiv la proiecte: 
între 18 ani - 30 ani 

• Durata participării: între 2 luni 
și 12 luni 

• proiecte de voluntariat  
• proiecte profesionale 

• Atu când îți vei căuta un 
loc de muncă și te va ajuta 

când te vei înscrie la 
universitate. 

• După finalizarea 
proiectului, vei primi un 

certificat de participare.  

OPORTUNITĂȚI pentru TINEri 

https://europa.eu/youth/SOLiDARITY_ro


Corpul European de Solidaritate 

Avantajele înscrierii  în Corpul european de solidaritate 

https://europa.eu/youth/SOLiDARITY_ro 

Voluntar: nu vei primi un salariu, 
dar îți vor fi acoperite cheltuielile 
de deplasare, cazare și 
întreținere și vei benefica de 
asigurare pe durata întregului 
proiect. Vei participa la cursuri 
de formare, înainte și imediat 
după începerea activității. 

Stagiu sau un Program de 
ucenicie: vei putea, în unele țări, 

să semnezi un contract de 
angajare în conformitate cu 

reglementările naționale din țara-
gazdă. Vei primi și o diurnă. 

Plasarea într-o întreprindere: vei semna 
întotdeauna un contract de muncă și vei primi un 
salariu în conformitate cu legislația locală și cu 
prevederile acordurilor colective de muncă. 
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https://europa.eu/youth/SOLiDARITY_ro


Domenii de acțiune 

https://europa.eu/youth/SOLiDARITY_ro 

• Răspunsul imediat în caz 
de dezastre este exclus 
deoarece pentru aceste 
activități este nevoie de 
specialiști cu un nivel 
ridicat de pregătire.   

• Educație, sănătate, integrare socială și 
integrare pe piața muncii, sprijin pentru 
distribuirea de produse alimentare și 
nealimentare, construire de adăposturi, 
construcție, renovare și gestionarea 
siturilor, primire și integrarea migranților 
și refugiaților, protecția mediului și 
prevenirea catastrofelor naturale. 

https://europa.eu/youth/SOLiDARITY_ro


Corpul European de Solidaritate 

Modul de înscriere  în CES 

https://europa.eu/youth/SOLiDARITY_ro 

Urmărește Corpul european de solidaritate pe Facebook! 

Introduci informații cu caracter personal, aptitudini, date privind disponibilitatea și 
poți încărca CV-ul tau.  

Prin sistemul online al Corpului 
european de solidaritate, organizațiile 

pot selecta direct tineri interesați de 
un plasament în diverse sectoare 

implicate în activități de promovare a 
solidarității. 

https://www.facebook.com/EUSolidarityCorps/ 
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http://woobox.com/j3dz4m 
Test de personalitate 
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II. 

OPORTUNITĂȚI pentru TINEri 



Tineri cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani  
Detalii: AJOFM 

Maramureș 





http://www.eurodesk.ro/ 

III. OPORTUNITĂȚI pentru TINEri 



OPORTUNITĂȚI pentru TINEri https://europa.eu/youth/Eu_ro 



http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_ro 

OPORTUNITĂȚI pentru TINEri 



Persoane aflate în căutarea unui loc de muncă 

Indemnizație de șomaj - Condiții pentru absolvenți:  

• vârsta de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 
60 de zile de la absolvire nu au reușit să se 
încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale; 

• sunt înregistrați la agențiile pentru Ocuparea 
Forței de Muncă  de domiciliu – AJOFM 
Maramureș; 

• nu realizează venituri sau realizează din activități 
autorizate venituri mai mici decât salariul de bază 
minim brut pe țară - 1.900 lei/ lună; 

• indemnizatia de somaj se acordă pe o perioada de 
6 luni. 

• ajutorul lunar este de 250 de lei; 

• Detalii: AJOFM Maramureș - 
http://www.maramures.anofm.ro/  

http://www.maramures.anofm.ro/


Indemnizația de șomaj - Avantaje pentru  absolvenții 
care se angajează 

• Absolvenții cu indemnizație de șomaj și se angajează în perioada 
de acordare a indemnizației, beneficiază de o sumă egală cu 
indemnizația de șomaj la care ar fi avut dreptul, în condițiile 
legii, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, daca 
nu s-ar fi angajat. 

• Absolvenții instituțiilor de învățământ și absolvenții școlilor 
speciale, în vârstă de minimum 16 ani, înregistrați la agențiile 
pentru ocuparea forței de muncă, în situația în care se angajează 
cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai mare de 12 
luni, beneficiază de o primă egală cu un salariu de baza minim 
brut pe țară garantat in plata, în vigoare la data încadrării. 

• Drepturile prevăzute la alin. (2) se acordă absolvenților care își 
mențin raporturile de muncă sau de serviciu pentru o perioadă 
de cel puțin 12 luni de la data angajării. 



Fii antreprenor! Start-up Nation 
- Finanțator: Ministerul pentru Mediul 

de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat 
prin Oficiile Teritoriale pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi 
Cooperaţie (OTIMMC Cluj); 

- microîntreprinderi, întreprinderi 
mici şi mijlocii înființate după 30 
ianuarie 2017; 

- să creeze cel puțin un loc de muncă 
cu normă întreagă pe perioadă 
nedeterminată și să mențină locul 
de muncă ocupat cel puțin 2 ani 
după finalizarea implementării 
proiectului; 

- Alocaţie Financiară Nerambursabilă 
– maxim 200.000 lei/beneficiar, 
sumă care poate reprezenta 100% 
din valoarea cheltuielilor eligibile.  

- Detalii: www.aippimm.ro 

http://www.aippimm.ro/


Mulţumim pentru atenţie! 
 

Succese în proiectele de viață! 
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