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TalentA 2022 – scurtă prezentare 

• Program gratuit de instruire destinat femeilor inovatoare din 
agricultură. 

• TalentA a fost inițiat de Corteva Agriscience în anul 2019 
împreună cu Federația Asociațiilor Femeilor Rurale din 
Spania (FADEMUR) și este implementat cu succes în Spania, 
Ucraina, Portugalia, România, Argentina, Polonia și Ungaria.  

• 17 iunie  - Lansarea programului TalentA 

• 17 iunie - 22 iulie  - Completarea formularelor de înscriere 
online pe site-ul https://www.corteva.ro/produse-si-
solutii/campanii.html 

• 22 iulie - 25 iulie - Selectarea candidatelor de către o 
comisie de specialiști 

• 25 iulie - 30 septembrie - Parcurgerea cursurilor online 

• 20 septembrie - 12 octombrie - Construirea și trimiterea 
proiectelor, organizarea competiției finale 

• 15 octombrie 2021 - Ceremonia de Premiere, Ziua Mondială 
a Femeilor din Mediul Rural 

 

 

https://www.corteva.ro/produse-si-solutii/campanii.html
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Programul este dedicat femeilor care lucrează în agricultură şi 
locuiesc în zone rurale, pentru a susține dezvoltarea unei afaceri 
durabile, dinamice și competitive, precum și studentelor la 
universitățile cu profil agribusiness.  

Cui se adresează TalentA? 

Abilități Cerință specială 

Peste 18 ani 

Stăpânirea abilităților de 
comunicare, 
disponibilitatea de a lucra 
în echipă și individual, 
capacitatea de a lucra cu 
informații, abilități online 

Română

Educație 
Educația nu este un 
criteriu definitoriu - 
este important să 
avem experiență în 
agricultură 

Naționalitate Vârstă 

Disponibilitatea unei conexiuni la 
internet de înaltă calitate și a unui 
dispozitiv de lucru pentru intrarea în 
spațiul online 
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Cursurile TalentA 2022 

Modul Business 
 
1. Organizarea activităților și afacerii 
2. Comunicarea în afaceri 
3. Negocierea avansată în vânzări 
4. Gestionarea situațiilor dificile 
5. Conducerea echipei 
6. Modelul de afaceri și construirea 

strategiei comerciale 
7. Managementul proiectelor 
8. Financiar pentru antreprenori 
9. Marketing pentru antreprenori 
10.  English for writing Business emails 

Modul Agribusiness 
 
1. Cultura de rapiță 
2. Cultura de cereale 
3. Cultura de porumb 
4. Nutriția animală 
5. Cultura de floarea soarelui 
6. Viticultură 
7. Cultura de cartof 
8. Pomicultură 
 

Cursurile vor fi susținute online de către specialiști Corteva și Starperformining, 
partener oficial TalentA, după următoarea programă:  
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Ce câștigi dacă te alături TalentA 2022 

• Dobândești sau îți dezvolți 
competențe de business și 
agribusiness pe care le pui în 
practică pe parcursul programului 

• Interacționezi cu experți din 
domeniu 

• Vizibilitate mai mare la nivel 
național, pentru afacerea ta, sau 
pentru tine ca și viitor angajat 

• Cunoști oameni noi, cu 
preocupări comune, îți faci noi 
prieteni 

• Ai parte și de distracție  

• Poți fi câștigătoarea unuia dintre 
cele trei premii 
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