
 

 
 
 
 
 
Inves te ş te  în  oameni! 
Proiect cofinanţa t din Fondul Socia l European prin P rogramul Opera ţiona l Sectoria l pentru De zvolta rea  Resurse lor  
Umane  2007 – 2013 
Axa prioritară  5 „Promovarea măsurilor active de ocupare” 
Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” 
Titlul proiectului „Consiliere si formare – o sansa la ocuparea in munca” 
Contract POSDRU/129/5.1/G/127463 

 

Targoviste 130011, CaleaDomneasca, nr. 216, Tel: 0372764198, Fax: 0245640694 
E-mail: dastargoviste@yahoo.com, URL: www.pmtgv.ro 
 

 

 

TITLUL PROIECTULUI: “CONSILIERE SI FORMARE – O SANSA LA 
OCUPAREA IN MUNCA” 

 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Sectorial pentru 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”. 
 

• Beneficiar: DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGOVISTE; 
• Contractul de finantare nr. POSDRU/129/5.1/G/127463  a fost semnat in data 

de 14.05.2014; 
• Durata proiectului: 18 luni;  
• Valoarea totala eligibila a proiectului: 2.138.033,10 lei; 
• Asistenta financiara nerambursabila solicitata: 2.095.272,44 lei; 

 
 Echipa de management  este constituita din: 

- 1 manager de proiect; 
- 1 responsabil financiar. 
 

 Echipa de implementare a proiectului este  constituita din:  
- 1 coordonator regional; 
- 1 responsabil grup tinta; 
-  1 responsabil consiliere; 
- 1 responsabil formare; 
- 1 responsabil grup zonal de sprijin; 
- 1 expert consiliere; 
- 2 formatori. 
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 Personalul subcontractat: 

 - 1 consilier juridic;  
 - 1  auditor; 
 - 1 expert contabil. 

 Personal administrativ:  
-  1 secretara. 

 

 Grupul tinta 
Grupul tinta al proiectului nostru este alcatuit dintr-un numar de 252 de persoane: 

152 de someri de lunga durata (tinerisomeri, 16-24 ani, dupa sase luni de la intrarea in 
somaj si adulti someri, 25-64 ani, dupa o perioada  de peste 12 luni) si 100 de persoane 
inactive. 

Grupul tinta va proveni din regiunea: Sud Muntenia, judetul Dambovita. 

 Obiectivul general 
Obiectivul general al proiectului este atragerea pe piata muncii a 252 de someri 

de lunga durata si persoane inactive, din regiunea Sud-Muntenia in 18 luni prin informare, 
consiliere si formare profesionala. 

 Obiectivele specifice: 
-  O1. Informare privind piata muncii si consiliere profesionala in vederea 

cresterii increderii in fortele proprii si dezvoltarea de abilitati necesare pentru gasirea unui 
loc de munca, pentru 252 de persoane; 

-  O2. Cresterea si diversificarea competentelor profesionale, in concordanta cu 
nevoile in evolutie de pe piata muncii pentru 202 de persoane; 

- O3. Dezvoltarea competentelor antreprenoriale in vederea initierii unei afaceri 
pentru 40 de persoane; 

- O4. organizarea a 5 burse locuri de munca in vederea facilitarii accesului 
grupului tinta la ocupare. 

 
 Locatiile proiectului: Bd-ulLibertatii, nr. 2, Municipiul Targoviste, Judetul 

Dambovita. 
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 Rezultatele proiectului: 
- Numar de persoane care beneficiaza de servicii de informare si consiliere 

profesionala: 252;  
- Numar de participanti la instruire: 202;  
- Numarul cursurilor de formare profesionala desfasurate: 10; 
- Numarul sesiunilor de informare si consiliere in grup: 15; 
- Numarul sesiunilor de informare si consiliere individuala: 150; 
- Numarul burselor locurilor de munca: 5; 
- Numarul de conferinte de presa realizate: 2;  
- Numarul de anunturi de presa publicate in ziare: 6;  
- Numarul campanii media: 1;  
- Numarul de site-uri create: 1;  
- Numarulşomerilor de lunga durata participanţi la programe integrate-152 din 
care: 
 - femei 47% ;  
 - tineri 25%.  
- Nr de sesiuni de antreprenoriat realizate: 2;  
- Numarul de persoane care beneficiaza de actiuni de consultanta si asistenta 

pentru inceperea unei activitati independente: 40;  
- Numarul de concursuri realizate:1;  
- Numarul de premii acordate: 10;  
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CONDITII DE INCADRARE IN GRUPUL TINTA: 

 

In cadrul acestui proiect grupul tinta va fi format din persoane inactive si someri de 

lunga durata. 

1. Persoanele inactive sunt persoanele in varsta de peste 16 ani care in momentul 

inregistrarii desfasoara numai activitati casnice (prepararea hranei, mentinerea 

curateniei, ingrijirea si educarea copiilor) in gospodaria proprie sau a unei rude (de 

exemplu: sotiile casnice sau parintii care nu sunt pensionari si fac menajul in 

gospodaria copiilor sau ingrijesc nepotii) neavand o sursa de venit proprie. 

2. Somerii de lunga durata incadreaza categoriile de: 

- tineri - tineri someri, 16-24 ani, dupa 6 luni de la intrarea in somaj si 

- adulti - adulti someri, 25-64 ani, dupa o perioada de peste 12 luni 

 
 
 

DATE DE CONTACT: 

dastargoviste@yahoo.com 

Telefon: 0372.764.198; 

Fax: 0245.640.694 
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