
 

Investeşte în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Cererea de propuneri de proiecte nr.166 
Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” 
Domeniul major de intervenţie 2.1 „ Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” 
Titlul proiectului: „Locuri de muncă subvenţionate pentru TINEri în regiunile Bucureşti şi Regiunea Centru - Braşov” 
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/166/2.1/S/143458 

 

 

LOCURI DE MUNCĂ SUBVENŢIONATE PENTRU TINERI ÎN BUCUREŞTI ŞI 
REGIUNEA CENTRU - BRAŞOV 

Contract POSDRU/166/2.1/S/143458 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

 

 

Programul “Locuri de muncă subvenţionate pentru TINEri în 

regiunile Bucureşti şi Regiunea Centru - Braşov” 

Program implementat de Departamentul pentru IMM, Mediul de Afaceri si Turism prin Oficiul Teritoarial pentru Intreprinderi Mici 

si Mijlocii si Cooperatie Brasov. Durata schemei este de pana la 12 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 

proiectele aprobate în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 2 "Corelarea 

învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii", Domeniul Major de Intervenţie 2.1. „Tranziția de la școală la viața activă. Ajutorul 

de minimis se acorda angajatilor prin intermediul IMM-urilor, valoarea minima pentru un beneficiar fiind de 4000 euro 

(echivalentul in lei) ajutor sub forma de sume nerambursabile pentru acoperirea cheltuielilor salariale complete pentru angajatii 

noi in limita a 1575 lei/luna pentru studii medii si 2328 lei/luna pentru studii superioare pe o peroioada de minim 6 luni si 

maxim 12 luni. Valoarea maxima subventiei acordate pentru plata salariului net este de 900 lei/luna pentru studii medii si 1300 

lei/luna pentru studii superioare. 

Modalitatea de inscriere pentru aplicanţi IMM: 

1. Se intră pe site-ul la rubrica Proiecte sau direct pe linkul:  http://www.aippimm.ro/categorie/schema-de-ajutor-de-
minimis-locuri-de-munca-subventionate/, precum şi pe site-ul www.imm.gov.ro 

2. Din fişierul editabil “Metodologie şi Formulare Tip de înregistrare” se copiază Formularul nr.1 existent la pagina nr. 3 a 
metodologiei şi se completează câmpurile libere cu datele întreprinderii  dumneavoastră, prin tehnoredactare, într-un fişier 
nou editabil pe unitatea dumneavoastră de lucru; 

3. Se printează formularul completat, se semnează şi ştampilează de către reprezentantul legal şi se scanează în format pdf; 
4. Se scanează în fişiere separate pdf, Certificatul de înmatriculare  şi anexele de la 1 la 4 completate, semnate şi ştampilate; 
5. Cele 5 documente format pdf se trimit prin email la adresa atribuită Proiectului pentru care aplică, după cum urmează: 

“Locuri de muncă pentru TINEri în Bucureşti şi regiunea Centru Braşov”, ID 143458 Ovidiu Abutnarita - 
ovidiu_abutnarita@imm.gov.ro si  oficiubrasov@imm.gov.ro 

 

Modalitatea de inscriere pentru absolvenţii de studii medii cu diploma de bacalaureat sau adeverinta de terminare si 
absolventii de studii superioare cu diploma de licenta din anul scolar/universitar 2014. 

1. Se intră pe site-ul www.aippimm.ro la rubrica Proiecte sau direct pe linkul:  http://www.aippimm.ro/categorie/schema-
de-ajutor-de-minimis-locuri-de-munca-subventionate/, precum şi pe site-ul www.imm.gov.ro 

2. Din fişierul editabil “Metodologie şi Formulare Tip de înregistrare” se copiază Formularul nr.2 existent la pagina nr. 6 a 
metodologiei şi se completează câmpurile libere cu datele dumneavoastră, prin tehnoredactare, într-un fişier nou editabil 
pe unitatea dumneavoastră de lucru; 

3. Se printează formularul completat, se semnează de către absolvent şi se scanează în format pdf; 
4. Se scanează în fişiere separate pdf, cartea de identitate, adeverinţa de absolvire şi CV-ul semnat pe fiecare pagină; 
5. Cele 4 documente formst pdf se trimit prin email la adresa atribuită Proiectului pentru care aplică, după cum urmează: 

“Locuri de muncă pentru TINEri în Bucureşti şi regiunea Centru Braşov”, ID 143458 Ovidiu Abutnarita - 
ovidiu_abutnarita@imm.gov.ro si  oficiubrasov@imm.gov.ro 

 

Pentru întrebări privind înscrierea puteţi folosi adresele editate mai sus în funcţie de Proiectul pentru care aplicaţi! 

Mult succes! 
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