
 

Investeşte în  oameni! 
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Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 

Axa prioritară 5: "Promovarea măsurilor active de ocupare" 

Domeniului major de intervenţie 2 "Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea 

ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă". 

Titlul proiectului: "Formare profesionala si antreprenoriat-sanse pentru dezvoltarea mediului rural!" 
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Federatia AGROSTAR a încheiat cu Autoritatea de Management pentru Programul 

Operațional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane” contractul de finanțare cu numărul 

POSDRU/135/5.2/S/129054 pentru realizarea proiectului "Formare profesionala si 

antreprenoriat-sanse pentru dezvoltarea mediului rural!", ce va fi implementat din Fondul 

Social Europeanprin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-

2013, Axa Prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul Major de 

Intervenție 5.2 "Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce 

priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă". 

PARTENERIATUL PROIECTULUI: 

√ Federatia AGROSTAR – Lider de parteneriat 

√ Asociatia LEGUM-RO- FRUCT SUD-VEST OLTENIA – Partener 1 

√ ACOR “Afaceri, Comunitati, Oameni Romania” – Partener 2 

Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea capacitatii persoanelor ocupate in 

agricultura de subzistenta, persoanelor inactive, a persoanelor in cautarea unui loc de munca 

si a somerilor din mediul rural aferent regiunior Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia si Sud Est 

de a fi incluse pe piata muncii, prin dobandirea de abilitati si aptitudini cerute pe piata muncii 

din Romania. 



 

Incepand cu luna mai 2015 vor incepe sesiunile de informare si consiliere 

profesionala, actiuni aferente activitatii “A9. Furnizarea de servicii de informare si consiliere 

profesionala” cu subactivitatile: “A9.1 Desfasurarea de activitati in cadrul centrelor (sesiuni 

de consiliere personalizata sau de grup)” si “A9.2 Desfasurarea de activitati in alte locatii 

decat centrele – consilierii de orientare profesionala se deplaseaza in toata regiunea, 

organizand sesiuni de consiliere individuale sau de grup si in alte locatii.” 

Sesiunile de informare si consiliere profesionala vor fi organziate astfel: 

= sedinte de consiliere vocationala; 

= sedinte de consiliere individuala; 

= sedinte de consiliere de grup. 

 Prima grupa care va participa la sesiunea de informare si consiliere profesionala, este 

programata a se desfasura in perioada 13-14 mai si va fi formata din 20 de persoane. Aceasta 

sesiune se va organiza la Casa de cultura din localitatea Vitomiresti, judetul Olt, regiunea 

Sud-Vest Oltenia. 

La finalul acestei activitati vom avea ca rezultat - 750 de persoane beneficiari ai 

serviciilor de informare si consiliere profesionala. 

 

 

Participarea este gratuita, sesiunile de informare si consiliere profesionala fiind co-

finantate din fonduri europene! 
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