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Nr. 17013/ 10.11.2022 

ANUNT DE RECRUTARE GRUP ȚINTĂ 

Orasul Târgu-Neamț, în calitate de promotor al proiectului, împreună cu Școala Gimnazială 

“Ion Creangă” Târgu-Neamț și Asociația “Căsuța cu Miracole”, în calitate de parteneri, 

implementează proiectul“Dezvoltare economică și socială în orașul Târgu-Neamț”, Cod SMIS 

128943, anunță recrutarea și selecția de persoane aparținând comunităților marginalizate vizate prin 

proiect, în vederea implicării acestora în cadrul activităților derulate în cadrulproiectului.  

 Activități desfășurate: 

• Consiliere, orientareși mediere pe piața muncii, încadrul căreiamembriigrupului țintă vor 

primi suportulnecesar pentru alegerea unui curs de formare profesionalăși pentru alegerea viitoarei 

cariere sau în vederea găsirii unui loc de muncă adecvat nivelului de pregătire și tipului de studii 

pecare le urmează, în contextul ofertei de pe piața muncii. De asemenea, persoanele vizate îșivor 

însuși tehnici de căutare a unui loc de muncă, cum ar fi: întocmirea unui CV, a scrisorii de intenție, 

prezentarea la interviu, etc. In urma sesiunilor de informare, consiliere, orientare șimediere pe piața 

muncii vor fi realizate evaluări diagnostic care vor corela aptitudinile, educația și potențialul 

individual cu oportunitățile de pe piața muncii, creându-se, astfel, mijloacelenecesare pentru a facilita 

și stimula procesul de căutare și obținere a unui loc de muncă. 

• Formare profesională, în cadrul careia membrii grupului țintă vor participa la programe de 

calificare/recalificare și inițiere. 

 Cursurile de calificare se vor desfășura în urmatoarele domenii: 

• Cursurile de calificare “Lucrător în alimentație publică” – durată: 360 h (tematica 

abordată:Ajutor de bucătar șiAjutor de Patiser); 

• Cursuri de inițiere – durată: 180 h (Tematicacursuluiva fi stabilită în urma sesiunilor 

deconsilere și orientare profesională). 

 

 

 



 

 

 

 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Proiect co-finanțat din Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020  

Axa prioritară 5: „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității” 

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare 

Prioritatea de investiții 9.ii: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității 
Obiectivul specific 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din 

comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea 

de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC – Regiuni mai puțin dezvoltate. 

Titlul proiectului: „Dezvoltare economică și socială în orașul Târgu Neamț” 

Contract nr.: POCU/303/5/2/ 128943 

Beneficiar: UAT Orașul Târgu – Neamţ 

2 

 

 Criterii de selectie a grupului țintă, conform Metodologiei de selecție a grupului țintă: 

Conform Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice, precum și a celor menționate în Cererea 

de finanțare, grupul țintă cuprinde diverse categorii de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune 

socială existente în orașul Targu-Neamț.  

 

 Beneficii: 

• Pachete de hrană zilnică, în funcție de prezența la cursuri; 

• Certificat de calificare profesională; 

• Consiliere, orientare și mediere pe piațamuncii, în vederea aplicării pentru un loc de muncă; 

• Pachet de igienă; 

• Subvenție în valoare de 1.440 leipentru cursurile cu o durată de 360 h, respectiv 720 lei 

pentrucursurile cu o durată de 180 h; 

• Participarea la 2 sesiuni deWorkshop-uri și Campanii de informare și conștientizare ce au ca 

scop implicarea comunității în problemele sociale din regiunea Nord-Est; 

 

 Documentenecesarepentru înscriere: 

• Formular Grup țintă;  
• Declarație privind apartenența la Grupul Țintă;  
• Declarație privind evitarea dublei finanțări;  
• Declarație -apartenență grup țintă -etnie romă (DACĂ ESTE CAZUL);  

• Copie carte identitate;  

• Copie certificat de naștere;  

• Certificat de căsăatorie (DACĂ ESTE CAZUL);  

• Copie documente studii;  

• Adeverință de venit.  

• Documentele de identitate ale tuturor membrilor familiei (soț/soție și copii);  

 

Persoane de contact: Experți selecție/menținereGrup Țintă 

 AtodireseiCiprian-0744590432 

 Niculescu Loredana-0756311852 


