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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 decembrie 2014 au fost recrutate 32 de persoane in 

grupul tinta al proiectului si s-au desfasurat o serie de evenimente, dupa cum 
urmeaza: 
               
1. Partener 1: in luna decembrie a fost finalizat cursul de Competente 
antreprenoriale in localitatea Bucium, pentru o grupa de 15 persoane. 
 
2. Partener 2: a fost recrutat un numar de 10 persoane care au beneficiat de 
informare si consiliere profesionala. 
 
3. Partener 3: a fost recrutat un numar de 22 de persoane care a beneficiat de 
informare si consiliere profesionala. Dintre acestea 14 persoane au fost inscrise 
pentru cursul de Agenti comerciali iar 8 persoane au fost inscrise pentru cursul de 
Competente antreprenoriale. Aceste cursuri urmeaza sa inceapa in perioada 
imediat urmatoare. 
 
4. Partener 4: In luna decembrie a avut loc prima conferinta organizata de catre 
partenerul transnational si a reunit 10 persoane din cadrul grupului tinta. Au fost 
discutate topice de interes general precum: orientarea profesionala, gestionarea 
tranzitiilor profesionale, riscul de expulzare de pe piata fortei de munca, interventii 
de consiliere a serviciilor publice pentru locuri de munca. 
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