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___________Comunicat de presa_____________
Bucuresti, Mai 2015
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 luna Mai 2015 au fost recrutate 30 persoane in grupul tinta al proiectului
care au beneficiat de consiliere profesionala si s-au desfasurat o serie de evenimente, dupa cum
urmeaza:
1. Solicitant:
In cadrul proiectului au beneficiat de certificare 40 persoane dupa cum urmeaza:
Adamus ,Mures : 11 persoane-agenti comerciali , dulgher,tamplar,parchetar-1 persoana,
lucratori in comert-2 persoane, ospatar-2 persoane, transator-3 persoane, fierar ,betonist,
montator prefabricate-3 persoane, zidar,pietrar,tencutor-3 persoane, bucatar-2 persoane,
macelar-2 persoane, operator introducere ,validare si prelucrare date-3 persoane, electrician
constructor-3 persoane, manager resurse umane-1 persoana, patiser-1 persoana, baby sitter-2
persoane,ingrijitori batrani-1 persoana.
In cadrul proiectului au sustinut examenul de Competente Comune de Comunicare in Limba
Engleza un numar de 10 persoane.

2. Partener 1:
A fost recrutat un numar de 8 persoane care au beneficiat de consiliere profesionala si
inscriere la evaluarea de competente in meseria de masinist la masini pt. terasamente.
In cadrul proiectului au fost 14 persoane certificate in meseria de zidar- pietrartencuitor .

Mai multe informatii despre proiect gasiti pe pagina web: www.agpv.ro
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3.Partener 2 :
In luna Mai s-a derulat un curs de Competente Antreprenoriale cu 21 de persoane inscrise la
programul de formare profesionala si 20 de absolventi care au sustinut examenul in data de
12.05.2015.
Totodata, in luna mai s-a inregistrat in grupul tinta al proiectului 14 persoane din care:
- 11 persoane in cautatea unui loc de munca
- 2 persoane inactive
- 1 persoana ocupata in agricultura de subzistenta

4.Partener 3 :
In luna mai 2015 s-au recrutat 6 persoane care au beneficiat de consiliere si informare dupa cum
urmeaza :
- 4 -persoane ocupate in agricultura de subzistenta,
-1-somer,
-1-persoana in cautarea unui loc de munca .

Mai multe informatii despre proiect gasiti pe pagina web: www.agpv.ro

