
 

Investeşte în  oameni! 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin  

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!" 

Cod Contract: POSDRU/135/5.2/S/129054 

Beneficiar: Federatia AGROSTAR 

 

 

 

 

SE FAC INSCRIERI LA CUSURILE GRATUITE DIN 

CADRUL PROIECTULUI  

 

 Beneficiarul proiectului Federatia AGROSTAR, impreuna cu cei doi parteneri ai sai, 

Asociatia Legum – Ro Fruct Sud Vest Oltenia Si Asociatia „Afaceri, Comunitati Oameni Din 

Romania„ (Acor), organizeaza cursuri de formare profesioanala, cursuri de initiere in 

competente informatice, cursuri de calificare nivel 1 pentru meseriile de frizer, 

manighiurist/pedighiurist, tamplar manual artizanal si modelator ceramica si cursuri si cursuri 

de initiere in competente antreprenoriale in regiunile Sud-Est si Sud-Vest Oltenia. 

Proiectul prin obiectivul sau general doreste sa cresca capacitatea 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. 

 Lista inscrierilor este deschisa, toti cei care sunt interesati sunt rugati sa consulte 

sectiunea site-ului „Documente necesare inscrerii” sau ne poate contacta la numerele de 

telefon 0731707821 – Centru de asistenta rurala Galati, 0731707820 – Centru de asistenta 

rurala Giurgiu si 0731707819 – Centru de asistenta rurala Slatina, de Luni până Vineri în 

intervalul orar 09:00 – 17:00. 

 

 



 

 

 

 

 

Programul Operational Sectorial de Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 

Investeste in oameni! 

„Formare profesionala si antreprenoriat – sanse pentru dezvoltarea mediului rural“ 

POSDRU/135/5.2/S/129054 

Beneficiar: FEDERATIA NATIONALA A SINDICATELOR DIN 

AGRICULTURA, ALIMENTATIE, TUTUN DOMENII SI SERVICII CONEXE 

AGROSTAR 

Partener 1: ASOCIATIA LEGUM – RO FRUCT SUD VEST OLTENIA 

Partener 2: ASOCIATIA „AFACERI, COMUNITATI OAMENI DIN ROMANIA„ 

(ACOR) 

Continutul acestui material nu reprezinta obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene 

sau a Guvernului Romaniei 

 

 


