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Bucureşti, 14 octombrie 2011 

 

 

 

 

Femeile din mediul rural interesate de cursurile desfășurate în cadrul proiectului 

european „E-WORD” implementat de Federația Agrostar!  

 

 
Federația Agrostar implementează proiectul ”E-Word (Empowering WOmen for Rural 

Development). Emanciparea Femeilor pentru Dezvoltare Rurală. Emancipare, Ocuparea Forței de 

Muncă, Antreprenoriat”, proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul 

Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

Obiectivul general al proiectului este promovarea femeilor din mediul rural pe piața muncii și 

creșterea ratei de ocupare în rândul acestei categorii de populație, prin asigurarea accesului la 

servicii specializate de formare, informare și consiliere profesională. 

Conform previziunilor noastre solicitările de inscriere ale femeilor din mediul rural, de a 

urma un curs de calificare gratuit, au înregistrat o creștere semnificativă acest fapt fiind dovedit de 

numărul de apeluri înregistrate la sediul Federației Agrostar precum și numarul de email-uri primite 

pe adresa de contact. 

Din aceste considerente am demarat a doua etapă de organizare a cursurilor de formare 

profesională și am selectat aproximativ 300 de femei din mediul rural care și-au manifestat 

interesul de a deveni active pe piața muncii pentru a contribui de asemenea la îmbunătățirea 

nivelul de trai al propriei familii și implicit al comunității din care fac parte. 

 Din dorința de a fi alături de femeile din mediul rural în cât mai multe localități am selectat 

persoane din următoarele județe: Argeș, Timiș, Tulcea, Teleorman, Dolj, Galați, Buzău, Vâlcea, 

Dâmbovița, Prahova, Giurgiu, Olt. 

  Meseriile pentru care femeile au dorit să urmeze cursuri de formare profesională sunt: 

lucrător în comerț, manichiurist/pedichiurist, lucrător la fabricarea conservelor din legume și fructe 

si patiser. 

Cu ocazia aniversării „Zilei mondiale a femeilor din mediul rural”, 15 octombrie 2011, 

Federația Agrostar dorește să  transmită un sincer „La mulți ani!” tutur femeilor din mediul rural. 

Eventuale informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 021.311.16.86 sau email 

contact@federatia-agrostar.ro, persoane de contact Oana Calenciuc -  coordonator tehnic sau 

Iuliana Dumitru -  coordonator centre regionale. 
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