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Asociaţia „Târgovişte spre Europa” a implementat un proiect european adresat 

tinerilor şomeri din judeţul Dâmboviţa 

Începând cu data de 3 ianuarie 2011, Asociaţia „Târgovişte spre Europa” având ca 
partener Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Dâmboviţa şi 
Consiliul Judeţean Dâmboviţa, a implementat proiectul “Îmbunătăţirea capacităţii de 
ocupare a şomerilor tineri şi a tinerilor şomeri de lungă durată din jud. 
Dâmboviţa”, 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 avut o durată de  24 luni şi a urmărit contribuţia la îmbunătăţirea capacităţii 
de ocupare a şomerilor tinerilor şi a tinerilor şomeri de lungă durată din Jud. 
Dâmboviţa. 
 

Grupul ţintă al proiectului este format din 610 şomeri tineri şi tineri şomeri de lungă 
durată (cel puţin 6 luni de şomaj) din jud. Dâmboviţa. 
 

Principalele activităţi ale proiectului au fost:  
 Consiliere profesională 
 Evaluare abilităţi cognitive, profil psihologic, interese profesionale 
 Formare în Comunicare, Lucrul în echipă, Tehnici de căutare a locului de muncă 
 Organizare de cursuri de calificare  
 Organizare de cursuri de formare antreprenorială  
 Medierea muncii şi plasare 
 Studiu privind ocuparea tinerilor în jud. Dâmboviţa 
 Realizarea 600 şomeri tineri şi tineri şomeri de lungă durată (cel puţin 6 luni de 
şomaj) din jud. Dâmboviţa unei Strategii de ocupare a tinerilor din jud. Dâmboviţa 
 

Rezulte proiectului unt mătoarele: 610 beneficiari consiliaţi profesional, 610 beneficiari 
evaluaţi, 523 beneficiari formaţi în Competente cheie comune mai multor ocupaţii si 
Competenţe antreprenoriale, 423 beneficiari mediaţi, 243 beneficiari calificaţi, 8 firme noi 
realizate, 32 beneficiari angajaţi, 1 Studiu privind ocuparea tinerilor în jud Dâmboviţa, 1 
Strategie judeţeană de ocupare a tinerilor. 
 

Informaţii suplimentare privind proiectul se pot obţine de la: Asociaţia „Târgovişte spre 
Europa” din Târgovişte, B-dul Regele Carol I, Bl. G4,et. 1, Târgovişte jud. Dâmboviţa, 
telefon 0245640383, 0722452274, e-mail: ate.office@yahoo.com, persoană de contact 
Gabriel Andi Dojană. 
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