
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -  2013
Investeşte în oameni!

A s.sociaţia „Târgovişte spre Europa”, având ca parteneri Agenţia Judeţeană
pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa şi SC Europroject Partner
SRL, implementează proiectul “O şansă în plus pentru tineri”, proiect finanţat 
din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 5 ^„Promovarea măsurilor active de 
ocupare”, Domeniul Major de Intervenţie 5.1, ^„Dezvoltarea şi implementarea 
măsurilor active de ocupare”.

Proiectul a început pe data de 14 martie 2014 şi se va încheia în luna septembrie 
2015, desfăşurându-se pe o perioadă de 18 luni. Grupul ţintă al proiectului îl 
reprezintă 500 persoane fara loc de munca cu varsta cuprinsa intre 15 -24 ani 
din judetul Dâmboviţa.
Principalele activitati ale proiectului sunt:

- Consiliere profesionala
- Evaluare abilitati cognitive, interese profesionale
- Formare in Comunicare, Lucrul in echipa, Tehnici de cautare a unui loc 

de munca
- Organizare cursuri de calificare
- Organizare cursuri de formare antreprenoriala
- Organizare cursuri Manager proiect pentru proiecte cu finantare 

europeana
- Organizare cursuri de initiere in Operator introducere validare si 

prelucrare date
- Medierea muncii si plasare
- Cercetare privind viitorul ocupational si mobilitatea fortei de munca
- Organizare campanii de informare/ constientizare/ interiorizare 

cunostinte/ transfer de bune practice

Proiectul se va finalize cu urmatoarele rezultate: 500 beneficiari informati, evaluati 
si consiliati profesional , 460 beneficiari formati in Competente cheie comune mai 
multor ocupatii, 500 beneficiari mediati, 290 calificati, 60 beneficiari formati 
antreprenorial, 60 beneficiari certificate in Manager proiect pentru proiecte cu 
finantare europeana, 10 firme noi demarate, 1 Raport cercetare privind viitorul 
ocupational si mobilitatea fortei de munca.
Informatii suplimentare privind proiectul se pot obtine de la Asociatia “Targoviste 
spre Europa” din Targoviste, B-dul Regele Carol 1, bl.G 4, Targoviste, jud 
Dambovita, telefon 0245 640 383, e-mail: ate.office@yahoo.com , persoana de 
contact: Andreescu Vladut
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