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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 aceasta luna au inceput sesiunile de informare si consiliere profesionala, 

sesiuni desfasurate in cadrul activitatii “A9. Furnizarea de servicii de informare si consiliere 

profesionala”. 

Prima grupa de participanti la sesiunile de informare si consiliare profesionala, a fost 

formata din 20 de persoane. Aceasta sesiune s-a desfasurat in perioada 13 – 15 mai, in 

localitatea Vitomiresti, judetul Olt regiunea Sud-Vest Oltenia, in incinta Casei de cultura din 

localitate.  

A doua sesiune de consiliere s-a desfasurat in perioada 19 – 21 mai in localitatea 

Prundu jud Giurgiu regiunea Sud-Muntenia, in incinta scolii generale Prundu, unde au fost 

prezenti 18 de participanti. 

In perioada 20 – 22 mai in localitatea Melinesti judetul Dolj regiunea Sud – Vest 

Oltenia, in incinta sediului primariei Melinesti s-a desfasurat cea de-a treia sesiunea de 

informare si consiliere profesionala, unde au fost prezenti 20 de participanti. 

In perioada 23 – 25 mai in localitatea Oparelu judetul Olt regiunea Sud-Vest Oltenia, 

in incinta sediului Primariei Oparelu, s-a desfasurat cea de-a patra sesiunea de informare si 

consiliere profesionala cu 21 de participanti. 

In perioada 25 – 27 mai in localitatea Brezoaiele judetul Dambovita regiunea Sud-

Muntenia, in incinta sediului primariei Brezoaiele s-a desfasurat cea de-a cincea sesiune de 

informare si consiliere profesionala cu o prezenta de 16 participanti. 

In perioada 26 – 28 mai in localitatea Schela judetul Galati regiunea Sud-Est, in 

incinta sediului primariei Schela s-a desfasurat cea de-a sasea sesiune de informare si 

consiliere profesionala cu o prezenta de 18 participanti. 

In perioada 26 – 28 mai in localitatea Vitomiresti 2 judetul Olt, regiunea Sud-Vest 

Oltenia, la sediul primariei din localitatea s-a desfasurat cea de-a saptea sesiunea de 

informare si consiliere profesionala cu o prezenta de 22 participanti. 

In perioada 27 – 29 mai in localitatea Valea Teilor judetul Tulcea regiunea Sud-Est, in 

incinta sediului primariei Valea Teilor  s-a desfasurat cea de-a opta sesiune de informare si 

consiliere profesionala cu o prezenta de 17 participanti. 

In perioada 28 – 30 mai in localitatea Provita de Sus judetul Prahova regiunea Sud-

Muntenia, in incinta sediului pimariei Provita de Sus s-a desfasurat cea de-a noua sesiune de 

informare si consiliere profesionala cu o prezenta de 21 participanti. 



 

Sesiunile de informare si consiliere profesionala constau in: sedinte de consiliere 

vocationala; sedinte de consiliere individuala si sedinte de consiliere de grup. Aceste sesiuni 

de informare si consiliere profesionala au ca rezultat - 750 de persoane informate si consiliate 

profesional. 

Tot in aceasta luna au demarat doua cursuri in cadrul activitatii A12 “Organizarea a 

10 serii de cursuri de calificare nivel 1 pentru meseriile: frizer, manichiurist-pedichiurist, 

tamplar manual, modelator ceramica” si anume: 

* primul curs de Frizer se desfasoara in perioada 27 mai – 27 august 2015 in localitatea 

Dragasani, judetul Olt regiunea Sud-Vest Oltenia cu un numar de 15 participanti. Cursul va fi 

organizat in doua parti: parte teoretica in locatia Liceu tehnologic Bratianu, str M 

Kogalniceanu si parte practica se va desfasura la sediul agentilor economici de profil; 

* al doilea curs de Manichiura – Pedichiura se desfasoara in perioada 29 mai – 29 august 

2015 in orasul Craiova, judetul Dolj regiunea Sud-Vest Oltenia cu un numar de 19 

participanti. Cursul va fi organizat in doua parti: parte teoretica in locatia Sc Cleo Com SRL, 

str Brazda lui Novac, nr 54 si parte practica se va desfasura la sediul agentilor economici de 

profil. 
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