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1. INFORMATII GENERALE  

Proiectul: "Formare profesionala si antreprenoriat-sanse pentru dezvoltarea mediului rural!"- 

POSDRU/135/5.2/S/129054 

  a priori ar  5: "Promovarea m  urilor ac ive de ocupare" 

 omeniului ma or de in ervenţie 2 "Promovarea  u  enabili  ţii pe  ermen lung a  onelor 

rurale în ceea ce priveş e de vol area re ur elor umane şi ocuparea forţei de munc "  

 

Activitatea A2 de Promovarea si asigurarea vizibilitatii proiectului: an 1 (L1-L12), an 

2 (L1–L6)  e va de f  ura conform graficului Gantt in perioada aprilie 2014 - octombrie 

2015.  

Promovarea si asigurarea vizibilitatii  e reali ea   in fiecare luna a proiectului pana la 

finalizarea acestuia.  

 

2. PARTENERI IMPLICATI  

Par enerii implica i în cadrul proiec ului:  

 Federatia AGROSTAR – Lider de parteneriat 

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

  COR “ faceri  Comuni a i  Oameni Romania” – Partener 2 

 

3. BUGETUL PROIECTULUI 

 aloarea  o al  a proiec ului: 8.694.427,00 lei  

 aloarea eligibil  a finan  rii nerambur abile din    : 8.520.538,46 lei 

Con ribu ia eligibil  a  eneficiarului si a partenerilor: 173.888,54 lei 

TVA nedeductibil estimat: 1.116.094,80 lei.  

 

4. OBIECTIVUL GENERAL  

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. 



 

5. OBIECTIVE SPECIFICE 

OS 1: Cresterea nivelului de constientizare a 630 persoane din mediul rural, persoane ocupate 

in agricultura de subzistenta, persoane inactive si persoane in cautarea unui loc de munca, din 

3 regiuni de dezvoltare ale Romaniei cu privire la oportunitatile de dezvoltare locala 

(facilitarea accesului pe piata muncii si antreprenoriat) oferite de proiect.  

OS 2: Facilitarea insertiei pe piata muncii a persoanelor din mediul rural, persoane ocupate in 

agricultura de subzistenta, persoane inactive si persoane in cautarea unui loc de munca, din 

cele 3 regiuni din Romania, prin oferirea de servicii de informare si consiliere profesionala si 

mediere pe piata muncii.  

OS 3: Dezvoltarea competentelor profesionale pentru 525 de persoane ocupate in agricultura 

de subzistenta, persoane inactive si persoane in cautarea unui loc de munca, din mediul rural 

aferent celor 3 regiuni, prin furnizarea de programe de formare profesionala.  

OS 4: Stimularea dezvoltarii rurale sustenabile, prin furnizarea de asistenta in dezvoltarea 

initiativelor antreprenoriale non-agricole catre 180 persoane din mediul rural precum 

persoane ocupate in agricultura de subzistenta, persoane inactive si persoane in cautarea unui 

loc de munca. 

 

6. SCOPUL PROMOVARII SI ASIGURARII VIZIBILITATII 

Activitatea de promovare si de asigurare a vizibilitatii proiectului are ca  cop 

pre en area ac ivi   ilor  i re ul a elor proiec ului “ ormare profe ionala  i an reprenoria -

 an e pen ru de vol area mediului rural!” proiect ce  e derulea   în perioada 17.04.2014 – 

16.10.2015, prin intermediul materialelor informative.  

Activitatea de promovare si de asigurare a vizibilitatii va cuprinde o serie de actiuni 

meni e    con ribuie la informarea grupului  in    a agen ilor economici  a per oanelor 

in ere a e  i la promovarea re ul a elor proiec ului  mul iplicarea  i di  ribuirea de materiale. 

Aceste actiuni vor fi sprijinite si de conferinta de lansare a proiectului, 1 site realizat in 

mediul on-line, 1 video realizat pentru mediatizarea proiectului, 1 spot radio, 1 eveniment 

national de finalizare a proiectului si 70 de brosuri ocupare incluziva diseminate in cadrul 

evenimentului national de finalizare.  



 

Promovarea si asigurarea vizibilitatii proiec ului  e reali ea   prin publicarea de 

comunicate, materiale si documente informative referitoare la proiect, promovarea in mediul 

on-line si realizarea unui video cu rezultatele proiectului.  

 e vor proiec a şi reali a: 

� acţiuni de informare a agenţilor economici  

� acţiuni de sensibilizare-orientare in cariera; 

� acţiuni de informare privind proiec ul şi di eminare la nivel regional de  ina e grupului 

ţin     

� acţiuni de informare a upra opor uni  ţilor de de vol are a carierei  

 

7. PERSOANE RESPONSABILE  

Respon abili de emna i pen ru buna de f  urare a activitatii A2 Promovarea si 

asigurarea vizibilitatii proiectului din cadrul proiectului “Formare profesionala si 

antreprenoriat-sanse pentru de vol area mediului rural!” sunt:  

� Stefan Niculae - Responsabil comunicare si diseminare; 

� Scarlat Catalina Florentina –Expert implementare; 

� Zamfir Bogdan – Responsabil IT.  

 

8. DESFASURARE, CAI SI MIJLOACE DE DISEMINARE  

Activitatea de promovare si asigurare a vizibilitatii proiectului  e va de f  ura in special 

pe teritoriul Regiunilor Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia si Sud Est  unde e  e locali a  grupul 

 in   iden ifica  în proiec  si nu numai   n cadrul ac ivi   ii de promovare si asigurare a 

vizibilitatii vor fi u ili a e  în principal  urm  oarele c i  i mi loace de comunicare:  

 Comunicate, conferin e  i ar icole de pre     

 Site web ale proiectului care va fi permanent actualizat;   

 70 de brosuri ocupare incluziva diseminate la evenimentul national  

 indirec   prin par icipan ii din grupul tinta la seminariile de consiliere, formare si 

mediere. 

Toate mijloacele de promovare vor fi realizate prin respectarea prevederilor Manualului de 

Iden i a e  i ual  al PO   R   

  



 

9. GRUP TINTA  

Grupul tinta al proiectului este format din 750 de persoane (inactive, in cautarea unui 

loc de munca, ocupate in agricultura de subzistenta), care, dupa finalizarea proiectului vor 

detine cunostintele si abilitatile necesare pentru a face fata, pe termen lung, disparitatilor 

socio-economice dintre mediul urban si rural.  

Concret, proiectul contribuie la cresterea ratei de ocupare, generand un procent de 

ocupare de 18.27% din participantii la programele integrate certificati (adica un numar de 72 

persoane). In aceeasi masura, contribuie la cresterea ratei de ocupare prin intermediul 

consilierii profesionale care vizeaza 750 de persoane si produce abilitati si cunostinte 

profesionale de folosit pe tot parcursul vietii pentru 525 de persoane, prin intermediul 

programelor de formare profesionala certificate.  

 

10. CURSURI ORGANIZATE  

 

1. Frizer calificare nivel I  360 h - cod N.C.-5141.1.3 

2. Manichiurist – pedichiurist calificare nivel I 360 h - cod N.C. -5141.1.3 

3. Tamplar manual calificare nivel I 360 h 

4. Modelator ceramica calificare nivel I 360 h - cod N.C.- 7321.1.1 

5. Competente Informatice - Initiere 60 h 

6. Competente Antreprenoriale Initiere 60 h 

 

11. INDICATORI PROGNOZATI DE REALIZAT  

 

Indicatori de realizat Valoare preconizata 

Indicatori de output 

Num rul par icipanţilor din  onele rurale la programe integrate 525 

Num r de par icipanţi la in  ruire - sustenabilitate zone rurale 525 

Num r de par icipanţi     din mediul rural 750 

Num r de par icipanţi     – femei 375 

Num r de pre oane care beneficia   de con iliere/orien are - 

sustenabilitate zone rurale 

750 



 

Num rul par icipanţilor din  onele rurale 750 

Num rul par icipanţilor din  onele rurale  din care: per oane ocupa e 

în agricul ura de  ub i  enţ  

375 

Num rul par icipanţilor la campanii de informare şi conş ien i are 630 

Num rul par icipanţilor la programe de formare profe ional  525 

Indicatori de result 

Ponderea par icipanţilor din mediul rural la programe integrate 

cer ificaţi 

75 % 

Ponderea par icipanţilor din mediul rural la programe integrate 

cer ificaţi, dintre care: femei 

50% 

Ponderea par icipanţilor din  onele rurale cer ificaţi în cadrul 

programelor integrate, care au obţinu  un loc de munc  

18% 

Num r de par icipanţi la in  ruire care şi-au g  i  un loc de munc  în 

termen de 6 luni - sustenabilitate zone rurale 

72 

Num r de par icipanţi la in  ruire cer ificaţi - sustenabilitate zone 

rurale 

394 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL REALIZAT DE  

STEFAN NICOLAE 

RESPONSABIL COMUNICARE SI DISEMINARE 

APRILIE 2015 


