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Biblioteca bunelor practici. Concept 

inovator de dezvoltare a mediului rural 

The library of good examples. 

Innovative concept of development in 

the rural area 

ID 125782 

A urmărit dezvoltarea unui sistem național 

integrat sustenabil de dezvoltare a culturii 

antreprenoriale în mediul rural și creșterea 

gradului de ocupare pentru managerii, angajații, 

șomerii, șomerii tineri, șomerii de lungă durată și 

persoanele din agricultura de subzistență din 

regiunile Nord-Est, Nord-Vest și Centru. 

Proiectul strategic Biblioteca bunelor practici. 

Concept inovator de dezvoltare a mediului 

rural, al cărui beneficiar a fost Structural 

Consulting Group (Grupul de Consultanță pentru 

Dezvoltare DCG) a avut următoarele rezultate: 

 656 manageri, angajați, șomeri, șomeri

tineri, șomeri de lungă durată, persoane 

ocupate în agricultura de subzistență din 

mediul rural informate și consiliate în sensul 

stimulării ocupării și menținerii locurilor de 

muncă 

 460 manageri, angajați, șomeri, șomeri

tineri, șomeri de lungă durată, persoane 

ocupate în agricultura de subzistență din 

mediul rural participante la programe integrate 

 Minim 63 șomeri, șomeri tineri, șomeri de

lungă durată, persoane ocupate în agricultura 

de subzistență din mediul rural certificați în 

cadrul programelor integrate au obținut un loc 

de muncă 

 3 evenimente regionale de promovare a

antreprenoriatului durabil în mediul rural la 

care a participat un public numeros 

Aspired to create a network of 18 county 

centres of chamber consultancy, development 

of entrepreneurship in rural areas and raising 

the occupancy rate for the managers, young 

unemployed people and people coming from 

rural areas from the North-East region, North-

West region and Central Region. 

The strategic project The library of good 

examples. Innovative concept of 

development in the rural area whose 

application was filled in by the Structural 

Consulting Group (DCG Development Consulting 

Group) had the following results: 

 656 managers, employees, unemployed,

unemployed youth, long term unemployed, 

persons employed in subsistence agriculture 

from rural areas were informed and 

counselled in order to encourage employment 

and motivate job retention 

 460 managers, employees, unemployed,

unemployed youth, long term unemployed, 

persons employed in subsistence agriculture 

from rural areas participated in integrated 

programs 

 At least 63 unemployed, unemployed

youth, long term unemployed, persons 

employed in subsistence agriculture in rural 

areas certified in integrated programs have 

obtained a job 

 3 regional events organized in order to

promote sustainable entrepreneurship in rural 
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Valoarea toatală a proiectului a fost de 

9.116.756,00 lei, 95% din întreaga sumă fiind 

nerambursabilă obținută din fonduri POS DRU, 

AXA PRIORITARĂ 5:„Promovarea măsurilor active 

de ocupare”, DMI 5.2: „Promovarea 

sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în 

ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi 

ocuparea forţei de muncă în Regiunea Sud-Est” 

 

Activități organizate de ADDWISE în timpul 

proiectului: 

 Management de proiect 

 Informarea și publicitatea privind 

activitățile proiectului 

 Acreditarea programelor de informare și 

consiliere și autorizarea ANC a programelor de 

formare profesională destinate persoanelor din 

categoriile de grupuri țintă 

 Furnizarea serviciilor de informare și 

consiliere profesională pentru 656 de persoane 

aparținând GT1 1, 2, 3 

 Furnizarea unui program de formare 

profesională ANC în Consultant Cameral pentru 

Promovarea și Informarea de Afaceri pentru 

324 de persoane aparținând GT 1, GT 2 și GT 3  

 Furnizarea unui program de formare 

profesională ANC în Competențe 

Antreprenoriale (DCA) pentru minim 280 de 

persoane aparținând GT 2 și GT 3  

 Furnizarea unui program de formare 

profesională ANC în Competențe Sociale și 

Civice pentru 18 persoane din GT 1 

 Organizarea a trei evenimente regionale 

intitulate „Biblioteca bunelor practici rurale” 

areas were attended by a large audience 

 

The total value of the project was 

9,116,756.00 lei, 95% of it is non-refundable 

financed by the Social European Fund through 

SOP HRD2, Priority Axis 5: "Promoting active 

employment measures ", DMI 5.2 "Promoting 

long-term sustainability areas rural in terms of 

human resource development and employment 

in South East Region". 

 

Activities coordinated by ADDWISE during 

the project: 

 Project management 

 The implementation of information and 

publicity activities regarding the project 

 Accreditation and authorization of the 

education providers, for the ANC training 

programs designed for the target groups 

 Providing the needed information and 

professional counselling for all 656 persons 

part of the 3 target groups, TG 1, TG 2, TG 3  

 Organizing an ANC training program in 

Chamber consultancy for business promotion 

and information for 324 people belonging to 

the TG 1, TG 2 and TG 3 

 Organizing an ANC training program in 

entrepreneurship skills for at least 280 people 

from the target groups TG 1, TG 2, TG 3. 

 Organizing an ANC training program in 

social and civic competences for 18 people 

from the 1st target group.  

 Organizing three regional events called 

"The Library of Rural Best Practices" 

 

 

                                                           
1
 GT = grup țintă 

2
 SOP HRD - Sectoral Operational Programme Human Resources Development, POS DRU in Romanian. 
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 Furnizarea a 3 programe de formare 

profesionala pentru 54 persoane din  GT 2 și 

GT 3 în:  

o Competențe Sociale și Civice 

o TIC/Competențe informatice 

o Animator Rural  

 

  Facilitarea angajării a cel puțin 63 de 

persoane din grupurile țintă 

  Elaborarea a 2 documente relevante 

pentru mediul rural „Manual de practici 

europene în consultanță camerală rurală” și  

„Document de politică publică în domeniul 

consultanței camerale în mediul rural” 

 

Pentru acest proiect ADDWISE a avut 

parteneri pe: 

 Structural Consulting Group (Grupul de 

Consultanță pentru Dezvoltare DCG) (aplicant) 

 Confederația Asociațiilor Țărănești din 

România– CATAR 

 Asociația Comunelor din România – AcoR 

 Fundația Civitas pentru Societatea Civilă 

 Asociația AGROM RO 

 

 Organizing 3 training programs for 54 

people from the 2nd and 3rd target group TG 

2 and TG 3: 

o Social and civic competences  

o ICT/Computer Skills 

o Rural Animator 

  Facilitate the employment of at least 63 

people in the target groups 

 

  Assemble 2 documents relevant for the 

rural area: “European Good Practices Manual 

in Rural Chamber Consultancy” and „Public 

Policy Document in Rural Chamber 

Consultancy”. 

 

For the success of this project, ADDWISE 

partnered with: 

 Structural Consulting Group (as the 

applicant)  

 Confederation of Peasant Associations 

from Romania - CATAR 

 Association of Villages from Romania – 

AcoR 

 ” Civitas” Foundation for Civil Society 

 AgromRo Association 

 

 

 


