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                 _____________Comunicat de presa_____________ 
 

Bucuresti, aprilie - iunie 2014 
 
 
AGPV – ASOCIAȚIA GENERALĂ A PROFESIONIȘTILOR ÎN VÂNZĂRI  cu sediul in Bucuresti - solicitantul proiectului ‘DEZVOLTARE CALITATIVĂ A FORMĂRII PROFESIONALE IN MEDIUL 

RURAL’, contract de finanțare POSDRU/135/5.2/S/131258 -  proiect finanțat in cadrul Axei prioritare nr.5 ”Promovarea măsurilor active de ocupare” domeniul major de intervenție 

5.2 ”Mediul rural mai mult decât agricultură”,. 
 

Anunta ca in perioada aprilie – iunie 2014 au fost recrutate  87  persoane in grupul tinta al proiectului 
               
1. Solicitant: 28  pers recrutate si participante la activitatea de consiliere vocationala si informare personala, inscrise la cursul de  Baby Sitter. 
 
2. Partener 1: 14 persoane recrutate in cadrul grupului tinta dintre care 12 persoane au beneficiat de consiliere vocationala si informare. 

 
4. Partener 3: In luna Aprilie 2014 au fost recrutate 6 persoane pentru evaluarea si certificarea competentelor profesionale, in meseriile: vulcanizator, drujbist, ingrijitoare batrani la 
domiciliu, montatori pereti si plafoane din gipscarton.In Mai 2014 au fost recrutate 15 persoane pentru evaluarea si certificarea competentelor profesionale in meseriile, ingrijitoare 
batrani la domiciliu, mecanic auto, transator, ospatar, camerista.In luna Iunie 2014- au fost recrutate  21 persoane pentru evaluarea si certificarea competentelor profesionale in 
meseriile: lucrator in comert, ospatar  ( chelner) vanzator in unitati de alimentatie, administrator pensiune turistica, tamplar universal, zidar , pietrar, tencuitor, transator.  

 
In aceasta perioada au fost acreditate cursurile: ”Competente antreprenoriale”, ”Ingrijitor batrani la domiciliu” (cod COR: 5133.1.2) si cursul Baby sitter (cod COR: 5133.1.1). De 
asemenea a fost achizitionat pachetul de servicii de evaluare si certificare a competentelor profesionale si eliberare certificate de competenta profesionala (AFACOV si Asociatii). 
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