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Obiectivul general al proiectului este cresterea capacitatii 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. 

Obiectiv specific (OS) 1: Cresterea nivelului de constientizare a 630 persoane din 

mediul rural, persoane ocupate in agricultura de subzistenta, persoane inactive si persoane in 

cautarea unui loc de munca, din 3 regiuni de dezvoltare ale Romaniei cu privire la 

oportunitatile de dezvoltare locala (facilitarea accesului pe piata muncii si antreprenoriat) 

oferite de proiect.  

Obiectiv specific (OS) 2: Facilitarea insertiei pe piata muncii a persoanelor din 

mediul rural, persoane ocupate in agricultura de subzistenta, persoane inactive si persoane in 

cautarea unui loc de munca, din cele 3 regiuni din Romania, prin oferirea de servicii de 

informare si consiliere profesionala si mediere pe piata muncii.  

Obiectiv specific (OS) 3: Dezvoltarea competentelor profesionale pentru 525 de 

persoane ocupate in agricultura de subzistenta, persoane inactive si persoane in cautarea unui 

loc de munca, din mediul rural aferent celor 3 regiuni, prin furnizarea de programe de 

formare profesionala.  

Obiectiv specific (OS) 4: Stimularea dezvoltarii rurale sustenabile, prin furnizarea de 

asistenta in dezvoltarea initiativelor antreprenoriale non-agricole catre 180 persoane din 

mediul rural precum persoane ocupate in agricultura de subzistenta, persoane inactive si 

persoane in cautarea unui loc de munca.  

 

Grupul tinta 

Grupul tinta al proiectului este format din 750 de persoane (inactive, in cautarea unui 

loc de munca, ocupate in agricultura de subzistenta), care, dupa finalizarea proiectului vor 

detine cunostintele si abilitatile necesare pentru a face fata, pe termen lung, disparitatilor 

socio-economice dintre mediul urban si rural.  

 

Activitatile de implementare ale proiectului 

A1. Managementul proiectului: an 1 (L1- L12), an 2 (L1-L6)  



 

A1.1 Asigurarea managementului proiectului, pregatirea documentelor interne de 

monitorizare, verificare, evaluare, coordonare financiara, elaborarea de rapoarte tehnico-

financiare si cereri de rambursare.  

A.1.2 Asigurarea managementului retelei de facilitatori prin mentinerea comunicarii cu 

centrele in vederea atingerii obiectivelor proiectului.  

A.1.3 Desfasurarea achizitiilor din cadrul proiectului: audit, expertiza contabila, furnizare 

cursuri de calificare, servicii de mediere, elaborare materiale comunicare, organizare 

evenimente, echipamente, consumabile.  

A2. Promovarea si asigurarea vizibilitatii proiectului: an 1 (L1-L12), an 2 (L1–L6)  

A2.1 Pregatirea prezentarii proiectului si a materialelor de implementare (modele formulare, 

foi cu antet etc.) in conformitate cu Manualul de Identitate Vizuala.  

A2.2 Organizarea conferintei de incepere a proiectului cu 30 de participanti, organizat la 

Bucuresti, cu o durata de maxim 3 ore, in cadrul caruia va fi prezentat proiectul. Participantii 

vor fi actori relevanti pentru ocuparea fortei de munca si incluziune sociala, inclusiv ONGuri, 

presa, institutii, sindicate etc. Evenimentul va debuta cu o conferinta de presa.  

A2.3 Realizarea unui video pentru mediatizarea proiectului (filmari in cadrul proiectului), 

folosit in cadrul evenimentului final si promovat online si a unui spot radio.  

A2.4 Organizarea unui eveniment national de finalizare a proiectului - cu 40 de participanti la 

Bucuresti, cu durata de maxim 5 ore. Participantilor li se vor prezenta rezultatele proiectului 

si video-ul realizat. 21 participanti vor fi persoane din mediul rural implicate in proiect. La 

eveniment vor fi invitati si reprezentanti institutionali de la nivel central pentru a fi 

constientizati de impactul proiectului.  

A3. Acreditarea serviciilor de informare si consiliere profesionala: an 1 (L1-L3) 

presupune realizarea de catre partenerul 1 a etapelor legale in acreditarea serviciilor de 

informare si consiliere profesionala, in conformitate cu HG 277/2002 actualizata, cu 

ajutorului consilierului juridic.  

A4. Infiintarea, dezvoltarea si functionarea a 3 centre de asistenta rurala in 3 regiuni 

de dezvoltare: an 1 (L1-L3)  

A4.1 Recrutare si angajare facilitatori (2 facilitatori/centru)  

A4.2 Identificarea spatiilor de functionare a centrelor si dotarea acestora (2 calculatoare, 

telefon, imprimanta, internet/centru)  



 

A4.3 Instruirea facilitatorilor pentru buna implementare a proiectului (3 zile, training sustinut 

de managerul de proiect, sprijinit de managerul financiar, director de imagine, expert 

monitorizare grup tinta)  

A.4.4 Elaborarea planului de sustenabilitate a centrelor, devoltat intr-o intalnire de 3 zile, cu 

facilitatori locali, director coordonare retea, expert sustenabilitate, manager de proiect. 

A5. Pregatirea conceptului si a planului de campanie de informare si constientizare: 

an 1 (L1-L3) A5.1 Elaborare planului de campanie si a conceptului.  

A5.2 Elaborarea mesajului campaniei, a layout-ului materialelor. Vor fi elaborate: 1500 

flyere de promovare a oportunitatilor oferite de proiect, 800 de flyere de promovare 

antreprenoriat, 300 de brosuri promovand ocuparea inclusiva si practici inovatoare.  

A5.3 Realizarea a doua spoturi TV pentru promovarea proiectului si a planului de diseminare 

pe doua posturi TV nationale.  

A5.4 Elaborarea continutului, tiparirea materialelor si distributia catre centre.  

A6. Organizare eveniment national de lansare a campaniei de informare si 

constientizare: an 1 (L 3)  

A6.1 Pregatirea evenimenului - cu 30 de participanti, la Bucuresti, de maxim 5 ore, in care va 

fi prezentat proiectul si exemple de buna practica ale aplicantului in proiecte anterioare, 

impreuna cu cele doua spoturi TV. La eveniment vor fi invitati factori interesati de la nivelul 

regiunilor proiectului care aduc valoare adaugata proiectului.  

A6.2 Desfasurarea evenimentului  

A7. Desfasurarea campaniei de informare si constientizare in 3 regiuni de dezvoltare: 

an 1 (L3-L6)  

A7.1 Pregatirea a 7 evenimente locale in fiecare regiune (21 de evenimente locale cu 30 de 

participanti) cu scopul constientizarii cetatenilor cu privire la oportunitatile din proiect. 

Evenimentele sunt organizate de facilitatorii angajati.  

A7.2 Desfasurarea evenimentelor - sunt organizate in doua sesiuni:  

1. Prezentare proiect (materiale de la A5 si difuzarea spoturilor TV) si oportunitati de 

finantare si  

2. Parte interactiva de tip job-club, participantilor li se dau sfaturi practice despre elaborarea 

CV-ului si simularea unui interviu, fiind stimulati sa participe la activitatile viitoare ale 

proiectului. La final, acestia vor primi un formular de evaluare a disponibilitatii de participare 



 

la activitatile ulterioare, formular cu rolul de a colecta date de contact ale celor interesati. 

Participantii la evenimente vor primi seturi de materiale promotionale in functie de specificul 

zonei din care fac parte.  

A8. Atragerea grupului tinta la cursurile din cadrul proiectului: an 1 (L2-L12), an 2 

(L1-L4)  

A8.1 Pregatirea metodologiei de atragere a persoanelor in grupul tinta. Metodologia se va 

baza initial pe formularele de disponibilitate de la A7.2 iar ulterior va fi folosita metoda 

bulgarelui de zapada (referinte ale beneficiarilor catre alti beneficiari) si metoda clasica a 

discutiei fata in fata cu beneficiarii.  

A8.2 Atragerea efectiva a grupului tinta - activitate continua, atragerea a 750 de persoane in 

grupul tinta, dintre care 525 vor participa la cursuri. 

A9. Furnizarea de servicii de informare si consiliere profesionala: an 1 (L3-L12), an 2 

(L1-L4)  

A9.1 Desfasurarea de activitati in cadrul centrelor (sesiuni de consiliere personalizata sau de 

grup)  

A9.2 Desfasurarea de activitati in alte locatii decat centrele – consilierii de orientare 

profesionala se deplaseaza in toata regiunea, organizand sesiuni de consiliere individuale sau 

de grup si in alte locatii. Rezultatul consta in faptul ca 750 de persoane beneficiaza de servicii 

de informare si consiliere profesionala, o parte fiind beneficiarii campaniei.  

A10. Furnizarea de servicii de mediere pe piata fortei de munca: an 1 (L 5-L12), an 2 

(L1-L4) 

A10.1 Preluarea locurilor vacante de la AJOFM si afisarea lor la sediile centrelor  

A10.2 Asistenta pentru 100 de persoane din grupul tinta in privinta locurilor vacante 

(proceduri de aplicare, criterii de selectie etc.)  

A10.3 Deplasari pentru a intra in contact cu agenti economici in vederea medierii pentru 

ocupare.  

A11. Organizarea a 9 serii de cursuri de initiere in competente informatice: an 1 (L5-

L12), an 2 (L1-L4)  

A11.1 Pregatirea logistica a cursurilor (3 serii/regiune*20/serie*3 regiuni=180 participanti) si 

plasarea participantilor la cursuri in urma informatiilor de la A9. 



 

A11.2 Desfasurarea cursurilor (parte teoretica si practica, 17 zile/serie), 180 de participanti isi 

vor imbunatati abilitatile de a interactiona cu platforme informatice. La fiecare serie vor 

participa cate 2 facilitatori si 2 traineri. Participantii vor primi premii de participare.  

A11.3 Organizarea examenelor de absolvire.  

A12. Organizarea a 10 serii de cursuri de calificare nivel 1 pentru meseriile: frizer, 

manichiurist-pedichiurist, tamplar manual artizanal, modelator ceramica: an 1 (L5-L12), an 2 

(L1-L4 )  

A12.1 Pregatirea logistica a cursurilor (3 serii frizer, 17 part/serie, 3 serii manichiurist-

pedichiurist,17 part/serie; 3 serii tamplar artizanal manual, 17 part/serie; 1 serie modelator 

ceramica, 12 part/serie=165 participanti in total) si plasarea la cursuri in urma informatiilor 

de la A9.  

A 12.2 Desfasurarea cursurilor pe parcursul a 3 luni/serie, parte teoretica si practica, 165 de 

persoane vor invata o meserie noua. La fiecare serie vor participa cate 1 facilitator si 2 

traineri. Participantii vor primi premii de participare.  

A12.3 Organizarea examenelor de absolvire.  

A13. Organizarea a 9 serii de cursuri de initiere in competente antreprenoriale: an 1 

(L5-L12), an 2 (L1-L4)  

A13.1 Pregatirea logistica a cursurilor (3 serii*20/serie*3 regiuni=180 de participanti) si 

plasarea persoanelor la cursuri in urma informatiilor de la A9.  

A13.2 Desfasurarea cursurilor (parte teoretica si practica, 15 zile/serie), 180 de persoane vor 

avea cunostinte temeinice despre initiative antreprenoriale. La fiecare serie vor participa 2 

facilitatori si 2 traineri. Participantii vor primi premii de participare.  

A13.3 Organizarea examenelor de absolvire.  

A14. Asistenta/consiliere in accesarea oportunitatilor de finantare a initiativelor 

antreprenoriale pentru participantii la curs: an 2 (L3-L5)  

A14.1 Activitate de informare pentru toti participantii la cursul de antreprenoriat, 180 de 

persoane informate cu privire la oportunitatile de dezvoltare a afacerilor.  

A14.2 Pregatirea planurilor de afaceri pentru A16 cu ajutorul facilitatorilor. Absolventii 

cursului pot beneficia de mentorat in dezvoltarea afacerii, in urma unei competitii de idei. 120 

de persoane vor beneficia de asistenta, in vedea participarii la competitie.  



 

A15. Desfasurarea unei competitii de idei de intiative antreprenoriale in spatiul rural 

pentru participantii la cursurile de antreprenoriat: an 2 (L4-L6)  

A15. 1 Participantii aplica prin depunerea planurilor de afaceri elaborate pentru cursul de 

antreprenoriat. 90 de persoane vor intra in competitie, in urma A14.  

A 15.2 Selectie castigatori - un juriu format din facilitatori, un trainer al cursului si un 

reprezentant al aplicantului va elabora o grila de selectie si un clasament. Primii 60 de clasati 

vor beneficia de mentorat.  

A15.3 Sesiunile de mentorat - cei 60 vor primi vizite de asistenta in imbunatatirea planurilor, 

acestea fiind transmise, spre feedback, echipei de proiect si trainerilor. Cei 6 facilitatori vor 

face coaching cu cele 60 de persoane pentru ca planurile sa fie realiste si fezabile si sa poata 

fi puse in aplicare in conditiile existentei de resurse pentru finantarea afacerilor respective. 

 

Federatia Agrostar, în calitate de Beneficiar, impreuna cu cei doi parteneri ai sai, 

organizează în cadrul proiectul: „Formare profesionala si antreprenoriat – sanse pentru 

dezvoltarea mediului rural“ - POSDRU/135/5.2/S/129054 următoarele cursuri: 

 

1. Frizer calificare nivel I  360 h - cod N.C.-5141.1.3 

Tip de certificat o  inut  n urma a solvirii cursului: 

   alificare - D P O A este acreditat  de  inisterul  uncii şi de  inisterul Educaţiei 

 aţionale  fiind tiparit  de  mprimeria  aţional    R  valabil  at t în ţar  c t şi în statele 

membre UE  

 ompe ente do  ndite  n timpul cursului:  

 ntocmirea bonurilor de material  

 ntocmirea bonurilor de plată  

 Aprovizionarea cu material  

 Aplicarea  P  şi P    

 Pregătirea profesională  

  genizarea locului de muncă  

 Sterilizarea şi dezinfectarea instrumentarului  

 Executarea bărbieritului  

 Executarea îngrijirilor faciale şi capilare  



 

 Executarea tunsorii pentru bărbaţi  

 Spălarea părului  

  

 Promovarea serviciilor unităţii  

  

  

Descrierea ocupatiei: 

Frizerul se ocupa cu oferirea de servicii clientelei, programarea clientelei, executarea 

tunsorii pentru barbati, executarea barbieritului, executarea ingrijirilor faciale si capilare, 

spalarea parului, aprovizionarea cu materiale, utilizarea materialelor si instrumentelor, 

igienizarea locului de munca, incasarea contravalorii serviciilor prestate. 

Nivelul minim de studii pentru accesul la curs: 

- Absolvent de înv ţ m nt obligatoriu  

 

2. Manichiurist – pedichiurist calificare nivel I 360 h - cod N.C. -5141.1.3 

Tip de certificat o  inut  n urma a solvirii cursului: 

   alificare - D P O A este acreditat  de  inisterul  uncii şi de  inisterul Educaţiei 

 aţionale  fiind tiparit  de  mprimeria  aţional    R  valabil  at t în ţar  c t şi în statele 

membre UE  

 ompe ente do  ndite  n timpul cursului:  

 întocmirea bonurilor de materiale; 

 întocmirea bonurilor de plată; 

 aplicarea npm şi pci; 

 pregătirea profesională; 

 igienizarea locului de muncă; 

 sterilizarea şi dezinfectarea instrumentarului; 

 utilizarea instrumentelor; 

 aprovizionarea cu materiale; 

 programarea clientelei; 

 executarea masajului pentru m ni şi picioare; 

 finisarea manichiurii şi pedichiurii; 



 

 promovarea serviciilor unităţii; 

 realizarea cadrului ambiental; 

 oferirea de servicii clientelei; 

 legislaţia muncii. 

Descrierea ocupatiei: 

Manichiuristul se ocupa in principal cu oferirea de servicii clientelei, programarea 

clientelei, executarea masajului pentru maini, executarea si finisarea manichiurii, 

aprovizionarea cu materiale, utilizarea materialelor si instrumentelor, igienizarea locului de 

munca, incasarea contravalorii serviciilor prestate. Pedichiuristul se ocupa in principal cu 

oferirea de servicii clientelei, programarea clientelei, executarea masajului pentru picioare, 

executarea si finisarea pedichiurii, aprovizionarea cu materiale, utilizarea materialelor si 

instrumentelor, igienizarea locului de munca, incasarea contravalorii serviciilor prestate. 

Nivelul minim de studii pentru accesul la curs: 

- Absolvent de înv ţ m nt obligatoriu  

 

3. Tamplar manual calificare nivel I 360 h 

Tip de certificat o  inut  n urma a solvirii cursului: 

   alificare - D P O A este acreditat  de  inisterul  uncii şi de  inisterul Educaţiei 

 aţionale  fiind tiparit  de  mprimeria  aţional    R  valabil  at t în ţar  c t şi în statele 

membre UE  

 ompe ente do  ndite  n timpul cursului:  

 Capacitatea de sortare a materialului lemnos si de identificare a uneltelor necesare 

prelucrarii materialului lemnos. 

 Insusirea procedeelor de croire a materialului lemnos. 

 Capacitatea de asamblare si verificare a calitatii produsului final normele stabilite 

 Identificarea si pregatirea elementelor de asamblat. 

 Capacitatea de asamblare si verificare a calitatii produsului final. 

 Executarea operatiunii de sculptura 

 Aplicarea procedurilor de calitate 

Descrierea ocupatiei: 



 

Principalele activitãti tehnice ale ocupatiei de muncitor peisagistt cuprind, in primul 

r nd  însușirea noţiunilor pentru a interpreta desenul tehnic, croirea materialului materialul 

lemnos  asamblarea elementele şi subansamblele precum şi să asamblarea elementele masive. 

De asemenea trebuie să ştie să finiseze ansamblele şi subansamblele precum şi să pregătească 

materialul lemnos în vederea executării sculpturilor. Pentru realizarea sarcinilor de lucru sunt 

necesare si competente generale cum sunt: comunicarea la locul de muncã, aplicarea n.p.s.i., 

desfãsurarea activitãtii înechipã, organizarea locului de muncã, planificarea activitãtii proprii.  

Nivelul minim de studii pentru accesul la curs: 

- Absolvent de înv ţ m nt obligatoriu 

 

4. Modelator ceramica calificare nivel I 360 h - cod N.C.- 7321.1.1 

Tip de certificat o  inut  n urma a solvirii cursului: 

   alificare - D P O A este acreditat  de  inisterul  uncii şi de  inisterul Educaţiei 

 aţionale  fiind tiparit  de  mprimeria  aţional    R  valabil  at t în ţar  c t şi în statele 

membre UE  

 ompe ente do  ndite  n timpul cursului:  

 Asigurarea necesarului de materii prime şi materiale specifice 

 Pregătirea maselor ceramice pentru modelare 

 Modelarea obiectului ceramic 

 Decorarea obiectului ceramic 

 Aplicarea tratamentului termic 

 Valorificarea produselor 

Nivelul minim de studii pentru accesul la curs: 

Absolvent de înv ţ m nt obligatoriu 

 

5. Competente Informatice - Initiere 60 h 

Tip de certificat o  inut  n urma a solvirii cursului: 

* Certificat de absolvire - DIPLOMA este acreditat  de  inisterul  uncii şi de  inisterul 

Educaţiei  aţionale  fiind tiparit  de  mprimeria  aţional    R  valabil  at t în ţar  c t şi în 

statele membre UE  

 ompe ente do  ndite  n timpul cursului: 



 

 utilizarea functiilor de baza ale sistemului de operare windows 

 formarea si dezvoltarea deprinderilor de utilizare a unui process de texte 

 formarea si dezvoltarea deprinderilor de utilizare a unei aplicatii de calcul tabular, 

formarea si dezvoltarea deprinderilor de utilizare a ueni aplicatii de prezentari 

 formarea si dezvoltarea deprinderilor de utilizare  a mijloacelor modern de comunicare 

(internet si posta electronica) 

 notiuni despre alcatuirea si utilizarea unei baze de date simple 

 notiuni despre securitatea datelor 

Descrierea ocupatiei: 

Programul de formare profesională are rolul de a ajuta la dezvoltarea de abilităţilor  

transmiterea de cunoştinte şi îmbunătăţirea competenţelor cursanţilor  în vederea utilizării 

aplicaţiilor  T la locul de muncă. 

Nivelul minim de studii pentru accesul la curs: 

Absolvent de înv ţ m nt obligatoriu 

 

6. Competente Antreprenoriale Initiere 60 h 

Tip de certificat o  inut  n urma a solvirii cursului: 

* Initiere - DIPLOMA este acreditat  de  inisterul  uncii şi de  inisterul Educaţiei 

 aţionale  fiind tiparit  de  mprimeria  aţional    R  valabil  at t în ţar  c t şi în statele 

membre UE  

 ompe ente do  ndite  n timpul cursului 

 Întocmirea planului de afacere 

 Analiza mediului în care vă veți desfășura afacerea 

 Găsirea celor mai bune surse de finanțare pentru afacerea planificată 

 Stabilirea strategiei de marketing  comunicare şi v nzări 

  rearea eficientă a unei echipe performante 

 Tehnici de conducere, motivare şi negociere 

Descrierea ocupatiei: 

Programul de formare profesională are rolul de a ajuta la dezvoltarea capacităţii 

participanţilor de a pune ideile în practică  planificare  organizare  conducere  evaluare şi 

comunicare  precum şi capacitatea de a lucra individual sau în echipă. 



 

Nivelul minim de studii pentru accesul la curs: 

Absolvent de înv ţ m nt obligatoriu 
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