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                             ___________Comunicat de presa_____________ 
 

Bucuresti, august 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 luna august 2014 au fost recrutate 122  persoane in grupul tinta al proiectului, astfel: 
               
1. Solicitant:  a fost recrutat un numar de 55 persoane in cadrul grupului tinta, care au beneficiat de consiliere vocationala si informare. Dintre acestea, 14 
persoane au fost inscrise urmand sa beneficieze de evaluarea competentelor in meseria de drujbist, 31 de persoane vor urma cursul de Competente 
antreprenoriale si 10 persoane vor urma cursul de Agenti vanzari. 
 
2. Partener 1: a fost recrutat un numar de 5 persoane in cadrul grupul tinta, beneficiind de consiliere vocationala si informare un numar de 10 persoane. In 
cadrul proiectului au  beneficiat de certificare 17 persoane dupa cum urmeaza: 5 persoane pentru meseria zidar-pietrar-tencuitor, 5 persoane pentru meseria 
de bucatar, 2 persoane pentru meseria de lucrator in comert, 2 persoane pentru meseria receptioner de hotel, 1 persoana pentru meseria de camerista, 2 
persoane pentru meseria de dulgher. 
 
3. Partener 2: a fost recrutat un numar de 15 persoane in grupul tinta,  15 persoane beneficiind de consiliere vocationala si informare. Numarul participantilor 
la programe de formare profesionala este de 8. In aceasta perioada au fost certificate 18 persoane in urma participarii la cursul de limba engleza. 

 
4. Partener 3: Total persoane recrutate 47 din care 32 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, operator la recoltarea si 
toaletarea arborilor., 15 persoane  pentru cursul de agent comercial. 
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