
                                                              

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritara 5 “Dezvoltarea locala plasata sub responsabilitatea proiectului” 
Prioritatea de investiții 9.vi „Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității” 
Titlul proiectului “Măsuri integrate pentru o dezvoltare sustenabilă” 
Contract POCU 34319/28.11.2022 
Cod proiect 154652 
 

Solicitant: Direcția de Asistență Socială Târgoviște, Bdul Unirii, nr. 26 

Partener 1: Municipiul Târgoviște, str. Revoluției, nr.1-3 
Partener 2: A.J.O.F.M. Dâmbovița, str. Tudor Vladimirescu, nr.1A 

Partener 3: Societatea Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Dâmbovița, str. Alexandru Ioan Cuza, nr.1 
Partener 4:  Școala Gimnazială “Mihai Viteazul” Târgoviște, Aleea Prof. Alexandru Vasilescu, nr.1 

Partener 5:  Școala Gimnazială “Prof. Paul Bănică” Târgoviște, str. Moldovei, nr. 3 
Partener 6:  Școala Gimnazială “Radul Cel Mare” Târgoviște, str. Radu Cel Mare, nr.12 

Partener 7:  Școala Gimnazială “Tudor Vladimirescu” Târgoviște, str. Moldovei nr.2 
Partener 8:  Școala Gimnazială “Smaranda Gheorghiu” Târgoviște, str. Calea București, nr.28 

 

 

ANUNT RECRUTARE GRUP TINTA 

 

Direcția de Asistență Socială Târgoviște, în calitate de lider de parteneriat, alaturi de 

Municipiul Targoviste avand calitatea de partener 1, Agentia Judeteana pentru Ocuparea 

Fortei de Munca Dambovita avand calitatea de partener 2, Societatea Nationala de Cruce 

Rosie avand calitatea de partener 3, Scoala Gimnaziala „Mihai Viteazul” Targoviste avand 

calitatea de partener 4, Scoala Gimnaziala „Prof. Paul Banica” Targoviste avand calitatea de 

partener 5, Scoala Gimnaziala „Radu Cel Mare” Targoviste avand calitatea de partener 6, 

Scoala Gimnaziala „Tudor Vladimirescu” Targoviste avand calitatea de partener 7, Scoala 

Gimnaziala „Smaranda Gheorghiu” Targoviste avand calitatea de partener 8, a inceput 

recrutarea si selectarea grupului tinta din cadrul proiectului „Masuri integrate pentru o 

dezvoltare sustenabila”, cod SMIS: 154652, finanțat prin Programul Operațional Capital 

Uman 2014-2020. 

  Obiectivul general al proiectului este reducerea numarului de persoane aflate în risc 

de saracie sau excluziune sociala în zonele urbane marginalizate din Municipiul Targoviste si 

îmbunatatirea calitatii vietii acestora, cresterea coeziunii sociale, îmbunatatirea mediului de 

viata si cresterea economica în teritoriul SDL. 

  Grup tinta eligibil: 

- persoane adulte șomere sau inactive;  

- persoane cu dizabilități;  

- persoane vârstnice aflate în situații de dependență, mai ales persoanele vârstnice care 

locuiesc singure și/sau nu sunt autonome și nu beneficiază de sprijin în gospodărie;  

- copii în situații de dificultate (anteprescolari/prescolari, scolari), mame minore, 

adolescenți cu comportamente de risc, copii și tineri care au parasit sistemul de 

protectie; 

- persoane care au părăsit de timpuriu școala;  

- familiile fără o situație clară cu privire la actele de proprietate asupra locuinței și/sau 

terenului pe care locuiesc, precum și persoanele fără adăpost. 

 

Pentru mai multe detalii referitoare la proiect, criterii de eligibilitate, modalitățile de 

înscriere in grupul tinta, va rugam sa ne contactati la numar de telefon  0372/764198; 

0747.057.882 sau la sediul Directiei de Asistenta Sociala Targoviste, persoane de contact 

Lupoiu Remus, Pojereanu Ana Maria. 

 


