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Axa prioritară 5. Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenţie 5.2 Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte
dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă
Titlul proiectului: Dezvoltarea amtreprenoriatului rural-Cheia succesului intr-o Europa competitiva
Contract nr: POSDRU/135/5.2/S/129765

ANUNT
Camera de Comert si Industrie Gorj a inceput in aprilie 2014 implementarea
proiectului"DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI RURAL - CHEIA SUCCESULUI
INTR-O EUROPA COMPETITIVA" in parteneriat cu Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei
de Munca Harghita, Camera de Comert si Industrie Vilcea , Camera de Comert si Industrie Harghita,
INFOR - San Secondo di Pinerolo(Italia).
Obiectivul general al proiectului este acela de a contribui la cresterea gradului de ocupare in
mediul rural prin promovarea culturii antreprenoriale si crearea conditiilor pentru dezvoltarea de
afaceri profitabile si sustenabile. Principalul beneficiu pentru persoanele neocupate si managerii din
mediul rural va consta in dezvoltarea abilitatilor si instrumentelor de sprijin necesare deschiderii si
dezvoltarii afacerilor, care determina cresterea oportunitatilor de ocupare.
Pentru atingerea indicatorilor previzionati in cadrul proiectului, in comuna Matasari au avut
loc seminarii de informare si constientizare la care au fost aplicate chestionare de inregistrare , care
stau la baza procesului de selectie, in vederea identificarii participantilor care vor beneficia de
formare profesionala.Astfel in comuna Matasari s-a deschis cursul de « competente antreprenoriale »
la care participa un numar de 28 persoane.
Camera de Comert si Industrie Gorj , in calitate de Partener 3 in cadrul proiectului s-a
autorizat pe « operator calculator electronic si retele » urmand a se organiza 3 grupe de cursanti in
comunele Glogova,Ciuperceni si Matasari
Pentru dezvoltarea abilitatii si increderii in sine a persoanelor aflate in cautarea unui loc de
munca, in vederea luarii de catre acestea a deciziei privind propria cariera, s-au organizat sesiuni de
consiliere grup tinta la care au participat un numar de 84 persoane.La aceste sesiuni s-a discutat
despre intocmirea unui CV, realizarea unei scrisori de intentie si a unei scrisori de multumire.
In comuna Runcu s-a finalizat cursul de « competente antreprenoriale » participantii
sustinand examenul de absolvire si beneficiind de asistenta/consultanta pentru initierea si
dezvoltarea unei afaceri ( deschiderea unei afaceri,sprijin pentru implementarea planului de
afaceri,identificarea de finantari).
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