
FUNDATIA “ANDREI” Targoviste 
prezentare, 

 
 
FUNDATIA “ANDREI” Targoviste 

� Sediul social : Targoviste, str. Vasile Florescu bl.20 sc.A ap.14,  
� cod postal 130036;   
� Punct de lucru : Târgovişte  str. 9 Mai, Bl. 13, Ap. 4 – zona Caraiman 

     � Certificat de Înregistrare Fiscala nr. : 5842751/1994   
     � Persoana de contact : Harhoiu Victoria-presedinta fundaŃiei  „Andrei“,  
         profesoara de fizica-pensionară; 
     � Date de contact :   

                 Tel.: 0245-220.747;     
                  Mobil: 0730-247.473  
                  E-mail : victoria_harh@yahoo.com . 

ObŃine personalităte juridică conform Hotărârii Judecătoreşti  nr 15 /21 mai 1993, avand 
drept scop : < Ajutorarea  persoanelor  din România,  aflate  în  dificultate .>   
  

 
     
 Denumirea   acivitatilor prevazute in statutul  fundaŃiei „Andrei“ : 
 

a)  recompenseaza elevii  cu premii, bani sau burse, dacă îndeplinesc condiŃiile : 
- situaŃie financiară şi socială precară ; 
- media generala anuala peste 8,00(opt) sau  
- premii la concursurile şcolare (faza naŃională sau regională) ; 
- media 10(zece) la purtare ; 
- să nu fi fost corigenŃi în acel an şcolar. 

b)  ajuta persoanele aflate în dificultate cu servicii, bani sau în natură.   
               Definim noŃiunea „ persoane aflate în dificultate” astfel : 

•••• copii sau tinerii a cărora familia nu le asigură condiŃii minime de trai 
 sau sunt în situaŃia de abandon şcolar ; 
•••• vârstnicii cu vârsta de peste 70 ani, cu pensie sub cea minimă pe 

economie  sau singuri ; 
•••• alte categorii de persoane care fac dovada că luptă cu  neajunsurile. 

c)  resocializeaza  pensionarii activi  care doresc să se implice în activităŃi  
                       pentru sine sau de  voluntariat. 
 d)  desfăşura  servicii  in domeniul social :  

o servicii de informare şi consiliere a forŃei de munca ; 
o servicii de mediere şi plasare a muncii pe piata interna ; 
o servicii de formare profesională a adulŃilor, 

                        conform cod CAEN 8559 – alte forme de invăŃământ. 

 
 
 
 
 



Descrierea   experientei relevanta   
 

1)- Premieaza elevii cu bune rezultate la invatatura, dar care au dificultăti financiare. Bilantul 
actiunilor caritabile in perioada 1994 – 2005 consta in premii ( 46 ), ajutoare ( 7 ), si sper o 
lume mai buna. Premierea elevilor si ajutorarea tinerilor s-a realizat din surse proprii, fara sa 
se apeleze  la finantare externa (nerambursabila, guvernamentala sau locala)  
Activitatea curenta in aceasta sectiune consta in: : 

� selectarea celor doi elevi/an calendaristic care corespund cerintelor din statutul 
fundatiei; 

� intocmirea dosarului premiantilor, conform Regulamentului Intern al fundatiei; 
2)-  Presteaza servicii in domeniul ocuparii muncii , legalizata prin   Hotărârea  
Judecătorească din Dosarul nr.  6289/315/2008 Aceasta activitate are scopul de a obŃine 
fonduri pentru finanŃatea acŃiunilor educative. Si caritabile. In anul 2011 obŃine acreditarea de 
la Ministerul Muncii şi SolidariăŃii Sociale-Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca 
Dambovita, pe termen nelimitat  pentru servicii in domeniul ocuparii muncii : 

� a)   informarea si consilierea  fortei  de  munca ,  cu nr. 1700003/2011 ; 
� b)  medierea  si  plararea   muncii   pe  piata  interna,  cu nr.1700004/2011 ; 

   IN cei trei ani de prestare a serviciilor de ocupare  am efectuat aceasta pentru un nr. mediu 
de persoane, astfel : consiliere-6o pers./an, mediere-10 pers./an, plasare-2 pers./an. 
   In anul 2011– adauga statutului prin hotărâre judecătorească  si servicii de formare 
profesională a adulŃilor, conform cod CAEN 8559 – alte forme de invăŃământ ;       
Fundatia nu are angajati din lipsa de fonduri. Prestatia este facuta in regim de voluntariat. 
Venitul obtinut din comisionarea serviciilor efectuate de catre fundatie este folosit pentru : 
premierea elevilor , plata utilitatilor si cumparare de tehnica TIC. 
     Activitatile curente, in sectiunea servicii  de ocupare a muncii:                              

� Informarea  grupurilor tinta despre serviciile prestate de  fundatie ; 
� Selectia cererii si ofertei  fortei de munca  de catre  fundatie  ; 
� Crearea  bazei de date  preliminara ;  
� Interviul si testarea  psihologica-interne; 
� Gestionarea electronica a bazei de date ; 
� Intocmirea „Dosarului personal” pentru  ofertantii de forta de munca selectati ; 
� Consilierea , instruirea  persoanelor selectate ; 
� Interviul angajator - angajat cu mediera fundatiei ; 
� Semnarea contractelor : angajator –fundatia si fundatie –angajat ; 
� Relatia cu AJOFM  Dambovita  

        3)- Ofera informare si consiliere  elevilor din clasele finale de ciclu scolar,  gratuit,  
pentru acomodarea tinerilor absolventi cu problematica accesarii unui loc de munca. Cele mai 
frecvente intrebari si nevoi ale elevilor  pot fi sintetizate in temele : 
modalidati de cautare a unui loc de munca ; 
teste psihologice pentru evaluarea aptitudinilor in alegerea constienta a carierei ; 
prezentarea succinta a Codului Muncii ; 
actele si procedura legala la angajare : Contractul de Munca, Fisa Postului,  
C.V.-ul, Interviul ; 
Antreprenoriatul, o alternativa consacrata celor dinamici. 
      4)- Desfasoara proiectul <Bunica on-line>,  din surse proprii (umane si financiare ) ; 
Activitatea curenta in aceasta sectiune relevanta pentru proiect, consta in : initiere in folosirea 
P.C.-ului a persoanelor defavorizate de varsta ( intre 60 – 70 ani ) 
      5)- Participa activ la dezbaterile periodice, organizate de Agentia Judeteana pentru 
Ocuparea Fortei de Munca Dambovita, pe teme ca : „Efectele somajului si excluziunii sociale in 
judetul Dambovita, Sanse egele pe piata muncii”  

   6)- Devine partenera in 2011 februarie  a < Pactului Teritorial pentru Ocuparea Fortei de 
Munca si Incluziune Sociala in Regiunea Sud Muntenia >, urmare a recomandarii facuta de 



AJOFM Dambovita. Participa la evenimentele organizate de Pact implicandu-se in dezbateri 
pe teme ca :   „Masuri concrete si activitati care vizeaza cresterea ratei de ocupare” sau 
„Exemple de bune practici privind integrarea sociala si profesionala a tinerilor”, sau prin 
expunere de materiale ca „Voluntariatul in sprijinul incluziunii sociale” 
7)- Participa in 2011 la <Targul ONG-urilor din judetul Dambovita>, organizat de Centrul 
„Europe Direct” Targoviste, cu un material POWER POINT , de prezentare a fundatiei si un stand 
de promovare a activitatii de consiliere si mediere a muncii prestate de Fundatia „Andrei” 
Activeaza si la conferinta de lansare a proiectului <Coaching-inovatie in antreprenoriat> si la 
workshop-ul organizat de Universitata Craiova cu tema : <Stimularea spritului antreprenorial>, 
care s-a finalizat cu Diploma de Participare.  
8)- Semneza  in 2011 septembrie  <Protocolul de Colaborare > cu Asociatia REACT 
Bucuresti, care are ca obiect si implementarea unor proiecte in parteneriat pentru economia 
sociala in vederea incluziunii sociale; 

 


