
“Îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a şomerilor tineri şi a tinerilor 

şomeri de lungă durată din judetul Dâmboviţa” 

  

 

 
      

                            

Asociaţia  „Târgovişte spre Europa” împreună cu 

partenerii Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă Dâmboviţa şi Consiliul 

Judeţean Dâmboviţa au facilitat accesul pe piaţa 

muncii şi au promovat oportunităţile egale de 

angajare pentru 623 şomeri tineri din grupa de 

vârstă 16-24 ani şi tineri şomeri de lungă durată din 

care 40% femei  prin intermediul proiectului 

“Îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a 

şomerilor tineri şi a tinerilor şomeri de lungă 

durată din jud. Dâmboviţa” . 

Prin intensificarea măsurilor active de ocupare şi 

dezvoltarea de noi abilităţi şi deprinderi dar şi prin 

instruirea tinerilor şi consilierea lor s-a prevăzut 

diseminarea de cunoştinţe la nivelul unor structuri 

formale ori în cadrul comunităților din care provin 

beneficiarii ce pot afecta în mod pozitiv piaţa 

muncii din județul Dâmbovița. 

Din cei 623 beneficiari evaluaţi şi consiliaţi profesional, 594 au fost formaţi în competenţe cheie, 101 tineri au 

fost formaţi în competenţe antreprenoriale, 245 calificaţi în meserii, 44 beneficiari angajaţi la 6 luni de la 

finalizarea activităţilor, 35 tineri beneficiari de consiliere în afaceri şi 8 tineri au  demerat o afacere.                  

Prin intermediul proiectului au fost realizate o strategie judeţeană şi un studiu de ocupare a tinerilor şomeri în 

judeţul Dâmboviţa.  

Acest proiect a oferit posibilitatea tinerilor beneficiari să se dezvolte la nivel profesional, promovând 

adaptabilitatea la locul de muncă şi, prin aceasta, îmbunătăţirea bunăstării sociale.  

Succesul acestui proiect constă în faptul că beneficiarii, tineri fără loc de muncă din judeţul Dâmboviţa, au 

participat la activităţi de consiliere profesională, formare, perfecţionare, consiliere în afaceri. 

 

 

Titlul proiectului  “Îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a şomerilor 

tineri şi a tinerilor şomeri de lungă durată din jud. 

Dâmboviţa” 

Domeniul de activitate  Servicii de ocupare pentru tinerii din judeţul 

Dâmboviţa 

Perioada de implementare  03.01.2011 – 02.01.2013 

Contributie FSE  1900782,52 lei 

Buget Total  2309907,2 lei 

Grup tinta  623 beneficiari 

Tara, Regiunea  Romania, Regiunea Sud - Muntenia 

Nume beneficiar  Asociatia “Târgovişte spre Europa” 

Date contact 

 

 Nicolae Elena  

ate.office@yahoo.com 

0245640383 
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