ORGANIZAŢII NEGUVERNAMENTALE DE/PENTRU TINERET
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
SOCIETATEA ASTRONOMICĂ ROMÂNĂ DE METEORI/SARM
Adresa: str. Tineretului, nr. 1, cam. 10, Târgovişte, jud. Dâmboviţa, tel: 0245214389/0722829034, email:
sarm.ro@gmail.com , pagină web: www.sarm.ro
Data înfiinţării: 12 iulie 1993
Scop: promovarea în rândul tineretului a astronomiei – cu precădere a astronomiei de meteori - şi a
sistemului educaţional aferent, a colaborării naţionale şi internaţionale în domeniu, a valorilor naţionale şi
universale
Preşedinte: Grigore Valentin
Afilieri: Astronomers Without Borders
Filiale: Bucureşti, Braşov, Iaşi, Gorj, Maramureş, Sibiu, Neamţ
Domenii de interes: educaţie non-formală, cultural-artistic, cercetare, cooperare internaţionala
Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri
ASOCIAŢIA NEWPROJECTS
Adresa: bd. Unirii, sc. B, ap. 50, loc. Târgovişte, micro 6, jud. Dâmboviţa, tel: 0726263481, email:
newprojects_org@yahoo.com, pagină web: www.newprojects.org
Data înfiinţării: iulie 2007
Scop: creşterea participării tinerilor şi adulţilor la viaţa societăţii – sub toate formele de manifestare ale
acesteia – economică, civică şi politică, culturală; participare la educaţie, mobilitate
Preşedinte: Nicolae Radu Tăbârcă
Afilieri:Filiale:Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, minorităţi, religie,
umanitar, servicii sociale, cercetare, sănătate, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat
Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără, grupuri profesionale, tineri şomeri, tineri cu performanţe
excepţionale
ASOCIAŢIA ECOLOGICĂ FLOARE DE COLŢ/AEFC
Adresa: str. Dr. N. Ştefănescu (Vilelor), bl. 1 Steaua, sc. A, ap. 2, parter, loc. Fieni, jud. Dâmboviţa, tel:
0724528448, email asociatiafloaredecolt@yahoo.com, pagină web www.asociatiafloaredecolt.blogspot.com
Data înfiinţării: martie 2010
Scop: atragerea tineretului în practicarea activităţilor ecologice, a ecoturismului şi a turismului specializat
sau de agrement, în condiţii de deplină siguranţă cu respectarea şi protejarea mediului înconjurător
Preşedinte: Prundaru Marius
Afilieri: Grupul de acţiune locală „Bucegi-Leaota”
Filiale :Domenii de interes: ecologic; secundar: sport-turism, educaţie şi învăţământ, cercetare, cooperare
internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic
Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri cu un nivel de trai scăzut
ASOCIAŢIA CULTURAL-EDUCATIVĂ "AMBASADORII PRIETENIEI"
Adresa: str. Calea Domnească, nr. 252, loc. Târgovişte, jud. Dâmboviţa, tel/fax: 0245615939, email:
corinaleca222@yahoo.com,
ambasadoriiprieteniei@gmail.com,
pagină
web:
www.clubultineriloristeti.wordpress.com

Data înfiinţării: 30 noiembrie 1993
Scop:
- educaţia interculturală, civică, pentru drepturile omului, referitoare la lege a membrilor comunităţii,
cu precădere a tinerilor şi copiilor;
- dezvoltarea unei culturi democratice la nivelul diferitelor structuri din comunitate (şcoli, asociaţii
etc.);
- sprijinirea membrilor comunităţii şi dezvoltarea locală
Preşedinte: Corina Leca
Afilieri: Filiale :Domenii de interes: cultural-artistic, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi
voluntariat, civic, ecologic, sport-turism, servicii sociale, profesional şi de afaceri, cercetare, sănătate
Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără, tineri cu handicap, tineri dependenţi de droguri, minorităţi,
tineri cu nivel de trai scăzut, tineri întreprinzători, grupuri profesionale, tineri instituţionalizaţi/
postinstituţionalizaţi, tineri şomeri, tineri devianţi/delincvenţi, tineri cu performanţe excepţionale
ASOCIAŢIA "TÂRGOVIŞTE SPRE EUROPA" /ATE
Adresa: Bd. Regele Carol I, bl. G4, Târgovişte, jud. Dâmboviţa, tel/fax: 0245640383, email:
ate.office@yahoo.com
Data înfiinţării: mai 2002
Scop:
- furnizarea de servicii: culturale, de informare şi consiliere profesională, de mediere şi plasare a
forţei de muncă, de formare profesională a adulţilor, de formare antreprenorială;
- furnizarea de activităţi de/cu tineri;
- furnizarea de servicii de educaţie a tinerilor şi educaţie a copiilor;
- activităţi de dezvoltare a solidarităţii sociale;
- ajutorare a persoanelor aflate în dificultate;
- suport şi asistenţă pentru copiii şi familiile în dificultate;
- promovarea drepturilor omului, în particular a drepturilor femeilor şi copiilor;
- organizarea de activităţi cu caracter interetnic şi intercultural;
- activităţi de combatere a discriminării;
- promovare a egalităţii şanselor pentru toate categoriile sociale;
- promovarea democraţiei;
- dezvoltarea metodelor de abordare a problemelor sociale locale/naţionale, conform standardelor
Uniunii Europene;
- promovarea şi implementarea politicilor Uniunii Europene;
- dezvoltarea de servicii de scriere de proiecte, consultanţă şi management de proiect, evaluare
proiecte;
- editarea şi/sau tipărirea de cărţi, broşuri, pliante, etc;
- organizarea de seminarii, simpozioane şi promovarea schimbului de experienţă;
- colaborarea cu instituţii publice şi private, cu organizaţii similare, naţionale şi internaţionale
Preşedinte: Dojană Gabriel Andi
Afilieri: Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni, Reţeaua EURODESK
Filiale :Domenii de interes: servicii sociale, educaţie şi învăţământ, servicii de ocupare a forţei de muncă, servicii
de consiliere
Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri cu handicap, tineri dependenţi de droguri, minorităţi, tineri cu nivel de trai
scăzut, tineri instituţionalizaţi/ postinstituţionalizaţi, tineri şomeri, tineri devianţi/delincvenţi

ASOCIAŢIA TINERI PENTRU EUROPA DE MÂINE/TPEM
Adresa: str. Prisecii, nr. 55, loc. Târgovişte, jud. Dâmboviţa, tel: 0724477991, email: tpem.tgv@gmail.com
Data înfiinţării: 15 martie 2011
Scop: de a scrie şi implementa proiecte şi programe care să vină în sprijinul membrilor comunităţii.
Preşedinte: Andreescu Vlăduţ
Afilieri: Filiale :Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport-turism, minorităţi, umanitar, servicii sociale,
profesional şi de afaceri, educaţie şi învăţământ, sănătate, cooperare internaţională, mobilitate si voluntariat,
civic
Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri -minorităţi, tineri cu nivel de trai scăzut, tineri întreprinzători, tineri
instituţionalizaţi/postinstituţionalizaţi, tineri devianţi/delincvenţi, tineri cu performanţe excepţionale
ASOCIAŢIA AERONAUTICĂ „ARIEL TÂRGOVIŞTE 92”
Adresa: str. Calea Domnească nr. 120, loc. Târgovişte, jud. Dâmboviţa, tel: 0722408106.
Data înfiinţării: noiembrie 1992
Scop: dezvoltarea de activităţi sportive, ecologice şi educative
Preşedinte: Grigorescu Leonard
Afilieri: Filiale :Domenii de interes: sport-turism, ecologic.
Grup ţintă: studenţi, tineri
ASOCIAŢIA REACT
Adresa: str. Poet Grigore Alexandrescu nr. 20, bl. 20, loc. Târgovişte, jud. Dâmboviţa, tel/fax:
0245/640062, email: react@asociatiareact.ro , pagină web: www.asociatiareact.ro
Data înfiinţării: martie 2006
Scop: de a îmbunătăţi comunicarea socială în rândul comunităţii prin proiecte adresate tinerilor în domenii
precum sănătate, educaţie, ecologie
Preşedinte: Ştefan Anca
Afilieri: Filiale :Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, sănătate, ecologic, servicii sociale, mobilitate, voluntariat, civic
Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri cu handicap, tineri cu nivel de trai scăzut
ASOCIAŢIA CULTURAL-FOLCLORICĂ MIORIŢA
Adresa: str. Mircea cel Bătrân, bl. H1, sc. A, ap. 44, loc. Târgovişte jud. Dâmboviţa, tel: 0722962219
Data înfiinţării: februarie 1990
Scop: promovarea şi conservarea tradiţiilor şi obiceiurilor populare în rândul tinerilor
Persoană de contact: Dinca Viorel, tel: 0722962219
Afilieri: Filiale : Domenii de interes: cultural-artistic
Grup ţintă: copii, elevi

ASOCIAŢIA SHORIN KARATE DO ROMÂNIA
Adresa: str. Unirii, bl. 64, sc. B, ap 45, loc. Târgovişte, jud. Dâmboviţa, tel: 0722739918, email:
sandu_shorin@yahoo.com
Data înfiinţării: aprilie 1992
Scop: organizarea de activităţi şi programe educative, sociale, de sănătate, ecologice, sportive, acţiuni de şi
pentru tineret, stabilirea de relaţii cu ONG din ţară şi străinătate
Preşedinte: Dumitru Alexandru
Afilieri: Comisia Naţională de Karate şi Discipline Asociate a Sportului Preuniversitar, USKK
Filiale :Domenii de interes: ecologic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, sănătate, cooperare internaţională
Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri cu handicap, tineri dependenţi de droguri, tineri cu nivel de trai
scăzut, tineri cu performanţe excepţionale
CLUB ALEX TÂRGOVIŞTE
Adresa: str. Unirii, bl. 64, Sc. B, Ap 45, loc. Târgovişte, judeţ Dâmboviţa, tel: 0763670470, e-mail:
aly_shorinryu@yahoo.com
Data înfiinţării: octombrie 2000
Scop: organizarea de activităţi şi programe educative, şcolare, sportive, acţiuni de şi pentru tineret.
Preşedinte: Dumitru Alexandra
Afilieri: Comisia Naţională de Karate şi Discipline Asociate a Sportului Preuniversitar, Federaţia Română
de Arte Marţiale
Filiale :Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, sănătate, cooperare internaţională;
Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără, tineri cu nivel de trai scăzut, tineri cu performanţe
excepţionale
FUNDAŢIA "SPORTIS"
Adresa: str. I.H. Rădulescu, nr.17, loc. Târgovişte, jud. Dâmboviţa, tel/fax: 0722258756 / 0245620082,
email: gabrielmariuscostache@yahoo.com, pagină web: www.sportis.ro
Data înfiinţării: februarie 1996
Scop: promovarea în rândul tinerilor a spiritului sportiv si a interesului pentru activitatea artistică, culturalsportivă şi moral-civică, practicarea turismului în scopuri recreative, dar şi sociale şi ecologice
Preşedinte: Gabriel Marius Costache, tel: 0722258756, email: gabrielmariuscostache@yahoo.com
Afilieri: Filiale :Domenii de interes: sport-turism, cultural-artistic, ecologic, educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat
Grup ţintă: copii, elevi, tineri cu nivel de trai scăzut
FUNDAŢIA CULTURALĂ GHIOCELUL/FCG
Adresa: str. Tineretului nr. 1, loc. Târgovişte, jud. Dâmboviţa, tel: 0722962219
Data înfiinţării: martie 1995
Scop: promovarea şi conservarea tradiţiilor şi obiceiurilor populare în rândul tinerilor
Preşedinte: Secretar: Dincă Viorel, tel: 0722962219
Afilieri: Filiale : Domenii de interes: cultural-artistic
Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri

FUNDAŢIA "CLEPSIDRA"
Adresa: str. Tineretului nr. 1, loc. Târgovişte, jud. Dâmboviţa, tel: 0245214389/0721158665, email:
fundatia_clepsidra@yahoo.com
Data înfiinţării: 22 martie 1991
Scop: accesul la viaţa comunitară şi prevenirea excluderii sociale a tinerilor defavorizaţi (deficienţi de
intelect)
Preşedinte: Vâlvoi Irina , email: irina_valvoi@yahoo.com
Afilieri: Filiale : Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, umanitar, servicii sociale, educaţie şi învăţământ
Grup ţintă: elevi, tineri cu handicap, tineri instituţionalizaţi /postinstituţionalizaţi
FUNDAŢIA „ANDREI”
Adresa: str. Vasile Florescu, bl. 21, sc. A, ap 14, loc. Târgovişte, jud. Dâmboviţa, tel: 0730247473, email:
victoria_harh@yahoo.com
Data înfiinţării: mai 1993
Scop: ajutorarea persoanelor din România, aflate în dificultate
Preşedinte: Harhoiu Victoria, tel: 0730247473, email: victoria_harh@yahoo.com
Afilieri:Filiale :Domenii de interes: umanitar, servicii sociale, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi
voluntariat, civic, consilierea şi medierea muncii pe piaţa internă
Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri cu nivel de trai scăzut, tineri şomeri, tineri cu performanţe şcolare
CONSILIUL JUDEŢEAN AL ELEVILOR DÂMBOVIŢA
Adresă: Strada: Calea Domnească nr. 127 localitate: Târgovişte judeţ: Dâmboviţa tel: 0769215703 email: consiliulelevilordambovita@yahoo.com pagină web: http://consiliulelevilordambovita.wordpress.com/
Data înfiinţării:
Scop: Consiliului Judeţean al Elevilor Dâmboviţa are misiunea de a reprezenta elevii din şcolile
dâmboviţene şi de a asigura un mediu propice dezvoltării personale şi profesionale a elevilor prin susţinerea
acestora în activităţiile şi acţiuniile pliate pe interesele şi nevoile acestora.
Preşedinte: Petre Claudiu, 0769215703 claudiu_petre94@yahoo.ro
Afilieri:
Filiale:
Domenii de interes: cultural-artistic, umanitar, educaţie şi învăţământ, mobilitate si voluntariat, civic
Grup ţintă: copii, elevi, tineri (cu handicap, dependenţi de droguri, minorităţi, cu performanţe excepţionale)
CENTRUL ROMÂN DE SOLIDARITATE DÂMBOVIŢA (CeRS)
Adresă: Strada: Calea Târgoviştei nr. 152 localitate: Teiş judeţ: Dâmboviţa tel: 0752110563, 0733763581 email: dd.doinadragan@gmail.com , pagină web: www.cers-db.ro .
Data înfiinţării:septembrie 2011
Scop: Realizarea de acţiuni formativ-educative, culturale, umanitare şi social-filantropice de şi pentru
tineret.
Preşedinte: Doina Drăgan, 0752110563, e-mail: dd.doinadragan@gmail.com
Afilieri:
Filiale:
Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, cultural-artistic, ecologic, sport-turism, minorităţi, umanitar,
servicii sociale, profesional şi de afaceri, cooperare internaţională, mobilitate si voluntariat.

Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri( minorităţi, cu nivel de trai scăzut, întreprinzători, şomeri, cu
performanţe excepţionale)
ASOCIAŢIA DE TURISM "CHINDIA" TÂRGOVIŞTE
Adresa: str. Mircea cel Bătrân, bl. H1 parter, Târgovişte, jud. Dâmboviţa, tel: 0245634224, email:
atchindia@yahoo.com
Data înfiinţării: 17 mai 1991
Scop: atragerea tineretului în practicarea turismului specializat şi a turismului de agrement în condiţii de
deplină siguranţă şi cu respectarea mediului înconjurător
Preşedinte: Radu Mihai
Afilieri:
Filiale :Domenii de interes: principal: sport-turism; secundar: ecologie, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi
voluntariat
Grup ţintă: copii, elevi, studenţi
ASOCIAŢIA PENTRU TINERET DĂMBOVIŢA - ATD
Adresa: str. Dr. Oprescu Dumitru, bl. 13, ap. 25, Târgovişte, jud. Dămboviţa, tel: 0245/620753,
0245/620702, email: atd_tgv@yahoo.com
Data înfiinţării: 07 noiembrie 2002
Scop: iniţierea şi dezvoltarea de programe care vor promova mobilitatea, iniţiativa, învăţarea interculturală
şi solidaritatea între tinerii din judeţul Dâmboviţa şi din întreaga ţară.
Preşedinte: Bucaloiu Bogdan
Secretar: Picioruş Maria-Florica
Afilieri: Filiale:Domenii de interes: servicii sociale, profesional şi de afaceri, educaţie şi învăţământ, mobilitate
Grup ţintă: tineri, cu handicap, tineri întreprinzători, tineri şomeri, tineri cu nivel de trai scazut, minorităţi
ASOCIAŢIA "CARABELLA" TÂRGOVIŞTE
Adresa: str. Pârvan Popescu, nr. 58, Târgovişte, jud. Dâmboviţa, tel: 0245/217625
Data înfiinţării: 26 februarie 2002
Scop: promovarea iniţierea şi dezvoltarea de programe şi acţiuni educative, de învăţământ, culturale,
sociale, sportive, ecologice şi turistice, la dezvoltarea locală şi la îmbunătăţirea serviciilor publice şi de
asistenţă socială pentru tineret
Preşedinte: Stoicescu Corneliu
Afilieri:Filiale:Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, ecologie, servicii sociale
Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri

