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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. 



 

In cadrul activitatii „A2 Promovarea si asigurarea vizibilitatii” in aceasta luna s-au 

organizat 3 campanii de distribuire a seturilor promitonale. Aceste seturi promotionale sunt 

alcauite din: 

- 1 pereche de cizme de cauciuc,  

- 1 vesta de ploaie,  

- 1 kit-uri de gradina - cleste de pomi, sapa, stropitoare, harlet, 4 soiuri seminte 

legume si flori, 

- 1 umbrela,  

- 1 ceas de perete,  

- 1 cana termo-izolanta,  

- 1 roaba de gunoi. 

Cele trei campanii de distribuire a seturilor promotionale s-au desfasurat in regiunea 

Sud - Vest Oltenia pentru cursurile: curs frizer din localitatea Vitomiresti, curs manichiura 

pedichiura din localitatea Melinesti si curs tamplar manual din localitatea Oporelu. 

 

In luna iunie 2015 in cadrul activitatii “A9 Furnizarea de servicii de informare si 

consiliere profesionala” s-au organizat 17 sesiuni de informare si consiliere in cele 3 regiuni 

de implementarea ale proiectului.  

Sesiunile de informare si consiliere profesionala au fost organziate astfel: 

= sedinte de consiliere vocationala; 

= sedinte de consiliere individuala; 

= sedinte de consiliere de grup. 

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

serviciilor de informare si consiliere profesionala. 

 

In cadrul activitatii “A12 Organizarea a 10 serii de cursuri de calificare nivel 1 pentru 

meseriile: frizer, manichiurist-pedichiurist, tamplar manual, modelator ceramica” au demarat 

7 cursuri de formare profesionala, adica 117 persoane apartenente la grupul tinta au inceput 

formarea in cadrul proiectului in aceasta luna. 

 

 



 

 

Participarea in cadrul proiectului este gratuita, sesiunile de informare si consiliere 

profesionala si cele de formare profesionala fiind co-finantate din fonduri europene! 
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