
 

 

Este în sinergie cu următoarele măsuri  = Măsura 112,121,123,141,312,313,  deoarece pentru 

realizarea și dezvoltarea lor  sunt necesare și acțiuni din măsura 111. 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare –miza intervenției: 

Obiective: 

Obiectiv general: 

Îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol, silvic şi alimentar, utilizarea durabilă a terenurilor agricole 

şi protecţia mediului, prin acţiuni de formare, informare şi difuzare de cunoştinţe inovative adresate 

persoanelor adulte care activează în sectoarele menţionate. 

 

Obiective specifice: 

 Dobândirea de informații și cunoștințe relevante care să permită gospodărirea durabilă a terenurilor 

agricole și forestiere, creșterea calității managementului la nivel de fermă, restructurarea și modernizarea în 

sectoarele de procesare și comercializare pentru produsele agricole și forestiere, contribuind astfel la 

îmbunătățirea condițiilor de viață și reducerea șomajului în zonă. 

 Îmbunătățirea și dezvoltarea competențelor necesare pentru persoanele care sunt sau vor fi implicate 

în activități forestiere pentru practicarea unui management durabil al pădurilor, în vederea creșterii 

suprafețelor forestiere, prelucrării lemnului și valorificării eficiente a produselor pădurii. 

 

Obiectivele operaţionale urmăresc realizarea unor acţiuni care vor contribui la: 

a) îmbunătăţirea cunoştinţelor tehnice şi economice generale, specifice pentru agricultură, silvicultură şi 

industria alimentară; 

b)  pregătire generală pentru managementul şi administrarea fermelor; 

c)  respectarea condiţiilor de Eco-condiționalitate şi a Standardelor Pieţei Agricole Comune, diversificarea 

sau restructurarea producţiei fermelor (introducerea de noi produse şi sisteme de procesare) ; 

d) conştientizarea fermierilor privind probleme generale de mediu în sectoarele agricol, forestier şi al 

industriei alimentare în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului; 

e)  educarea şi conştientizarea proprietarilor de păduri (dobândirea conştiinţei forestiere) în vederea asigurării 

gospodăririi durabile a pădurilor colaborat cu valorificarea superioară a resurselor forestiere şi creşterea 

procentului de păduri la nivel naţional, ce reprezintă obiective principale ale politicii naţionale forestiere; 

f) informări privind introducerea de noi tehnologii informaţionale şi de comunicare (IT). Furnizarea 

acţiunilor de formare profesională precum şi a acţiunilor de informare şi difuzare a cunoştinţelor se va realiza 

pentru fiecare fermier, pe baza acceptului acestuia fără discriminare pe criterii de vârsta, sex, rasă, origine 

etnică, apartenenţă politică sau religioasă etc. 

 

Motivaţia sprijinului 

În România sectoarele agricol şi forestier constituie pentru spaţiul rural un factor determinant pentru 

obţinerea producţiilor agricole şi silvice, precum şi pentru menţinerea calităţii peisajului şi protecţiei 

mediului înconjurător. O mare parte din totalul populaţiei active din mediul rural, cca. 2,9 milioane, este 

ocupată în aceste sectoare. Astfel, evoluţia şi specializarea în agricultură şi silvicultură necesită un nivel 

corespunzător de instruire tehnică, economică şi juridică, inclusiv expertiză în tehnologii noi ale informaţiei, 

pentru a corespunde cerinţelor comunitare în domeniul fitosanitar, bunăstării animalelor, standardelor de 

calitate, sprijinind astfel mobilizarea populaţiei rurale şi îmbunătăţirea diversităţii locale în vederea creşterii 

atractivităţii zonelor rurale, a diversificării economie rurale şi a calităţii vieţii. 
 

 

 

 

 

FIȘA MĂSURII 111 – FORMARE PROFESIONALĂ ( TRAINING), 

INFORMARE ȘI DIFUZARE DE CUNOȘTINȚE 

MODIFICATĂ – octombrie 2014 



Descrierea intervenției - domeniul de acoperire al măsurii 

1. Programe de formare profesională de scurtă durată (inițiere, perfecționare și specializare), cu perioade 

diferențiate de pregătire, în funcție de tematica cursului, grupul țintă și nivelul existent de pregătire al solicitanților 

de formare profesională în vederea îmbunătățirii și perfecționării cunoștințelor privind competențele manageriale 

și  tehnice în domeniul agricol, forestier și agroalimentar, introducerea de noi tehnologii și inovații, protecția 

mediului și agricultură ecologică, cunoașterea și respectarea condițiilor de Eco-condiționalitate etc. 

2. Acțiuni de informare şi difuzare de cunoştințe privind schemele de sprijin ale PAC, a modului de aplicare a 

măsurilor pentru dezvoltare rurală. 

 

Beneficiari: 

Tipuri de beneficiari : 

Beneficiari direcți 

Furnizori ai acțiunilor de formare profesională, informare şi difuzare a cunoştințelor, (entități publice sau private 

care activează în domeniul formării profesionale a adulților şi/sau informării şi difuzării de cunoştințe) care 

îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi de selecție. 

Furnizorii de formare profesională, informare şi difuzare de cunoştințe pot fi entități publice sau private care 

activează în domeniu, sunt înființate conform legislației în vigoare în România şi care îndeplinesc criteriile de 

eligibilitate şi de selecție. 

Exemple: Cursuri pentru cultivarea ecologică a legumelor, fructelor, prezervarea mediului, dezvoltarea conștiinței 

silvice, siguranța alimentelor, bunăstarea animalelor, protecția mediului 

Beneficiarii finali  sunt persoane adulte care activează în domeniile agriculturii, silviculturii (inclusiv proprietarii 

de pădure) și industriei agro-alimentare. 

 

 
Precizări privind acțiunile eligibile 

 

* Acțiuni imateriale : 

 

Tip de acțiuni eligibile : 

Oferirea de programe de formare profesională care cuprind acțiuni din domeniile agricol, silvic şi alimentar, ca 

de exemplu: 

a) diversificarea activităților în exploatațiile agricole, îmbunătățirea calității producției, igiena şi siguranță a 

alimentelor, crearea de condiții pentru a asigura bunăstarea animalelor şi sănătatea plantelor, siguranța muncii, 

folosirea fertilizanților şi amendamentelor în agricultură în concordanță cu standardele Uniunii Europene; 

b) îmbunătățirea şi încurajarea afacerilor; 

c) îmbunătățirea cunoştințelor privind protecția mediului; 

d) pregătire tehnică (noi tehnologii informaționale, introducerea de inovații, difuzarea rezultatelor cercetării şi a 

gestionării durabile a resurselor naturale etc.); 

e) managementul durabil al terenurilor agricole şi forestiere; 

f) dezvoltarea unor capacități inovative în lanțul agro‐alimentar; 

g) însuşirea cerințelor privind Eco-condiționalitatea şi aplicarea unor metode de producție compatibile cu 

întreținerea şi ameliorarea peisajului, respectiv cu protecția mediului. 

2. sprijin financiar acordat pentru participarea fermierilor la diferite întruniri tematice, târguri, expoziții, proiecte 

de succes, evenimente care pot contribui la informarea acestora privind, de exemplu, noile tehnologii aplicate în 

diferite sectoare, sau pentru acțiuni de schimb de experiență etc. 

Exemple: 

- Programe de formare profesională de scurtă durată în vederea îmbunătățirii cunoștințelor în domeniul agricol și 

forestier 

- Cursuri de formare în domeniul agro-mediu 

- Sprijin financiar acordat pentru participarea fermierilor la diferite târguri, evenimente care pot contribui la 

informarea acestora privind, de exemplu, noile tehnologii aplicate în diferite sectoare 

- Cursuri de pregătire în domeniul turismului rural 

 



Următoarele costuri sunt eligibile pentru ajutor financiar: 

a) Costurile legate de pregătirea și desfășurarea diferitelor acțiuni de formare profesională: 

- Onorarii pentru formatori; 

- Diurne pentru cursanți; 

- Cheltuieli de transport; 

- Materiale didactice și consumabile; 

- Alte cheltuieli legate de implementarea acțiunilor de formare profesională. 

b) Costurile privind diferite tipuri de acțiuni de informare și difuzare de cunoștințe: 

- Cheltuieli de transport; 

- Materiale informative; 

- Alte cheltuieli legate de implementarea acțiunilor de informare si difuzare de cunoștințe. 

Toate aceste costuri trebuie să fie rezonabile, justificate și să corespundă principiilor unei bune gestionări 

financiare, în special din punct de vedere al raportului preț-calitate și al rentabilității. 

 

Criterii de eligibilitate pentru furnizorii de formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe: 

-  sunt persoane juridice constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare în România; 

-  au prevăzut în obiectul lor de activitate formarea profesională sau informare şi difuzare de cunoştinţe; 

-  dispun de personal calificat (pentru fiecare domeniu de acţiune furnizorul de formare profesională, 

informare şi difuzare de cunoştinţe va prezenta: lista experţilor specializaţi pe acel domeniu, acordul scris al 

fiecărui expert pentru participarea la serviciul de formare, informare şi difuzare de cunoştinţe, CV-ul fiecărui 

expert); 

-  au acces la facilităţi administrative corespunzătoare activităţii specifice de formare sau de informare şi 

difuzare de cunoştinţe; 

- dispun de capacitate tehnică şi financiară necesare derulării activităţilor specifice de formare sau de 

informare şi difuzare de cunoştinţe; 

-  nu sunt în stare de faliment ori lichidare; 

-  şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetul 

de stat. 

 

Criterii de selecţie pentru ofertele furnizorilor eligibili: 

Atribuirea contractului de servicii se va face pe baza celui mai avantajos punctaj obţinut în urma aplicării 

unor criterii de selecţie pentru ofertele furnizorilor eligibili, care se referă la: 

- Caracteristici privind nivelul calitativ şi tehnic (înţelegerea nevoilor, numărul de experţi, experienţa 

acestora, logistica folosită pentru implementarea proiectului etc.); 

-   Planificarea activităţilor; 

-   Oferta financiară. 

Următoarele criterii pot fi luate în considerare în funcţie de tematica instruirii: 

•  să aibă vârsta de cel mult 40 de ani; 

•  să fie fermier de semi-subzistenţă; 

• să fie membru al unui grup de producători sau altor forme asociative recunoscute conform legislaţiei 

naţionale în vigoare; 

•  să aibă un proiect de investiţii; 

•  să aibă ferma amplasată într-o zonă defavorizată; 

•  să fie beneficiari ai măsurilor din Axele I şi II; 

•  să aibă un nivel scăzut de educaţie. 

 

Criterii de selecție locală 

 furnizorii de formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe să fie din teritoriul Sargeția 

 beneficiarii instruirilor să fie din teritoriul Sargeția 

 beneficiarii instruirilor să acceseze o finanțare pe axa Leader prin GAL Sargeția 

 

 

 

 

 



 

Finanțare: 

Ajutorul public (FEADR 80% + contribuție publică națională  20%): 100% 

                                                                                                                                                              -EURO- 

Nr. de proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu 

Estimarea 

costului total 

pe măsură 

Contribuția 

FEADR/măsură 

Contribuția 

publică 

națională 

Contribuția 

privată 

6  14894  89363  71490  17873  0 

 

 

 

 

Indicatori: 

INDICATORI DE MONITORIZARE ȚINTA 2012-2013 

Număr participanți: 540  

 număr de participanți la activități de formare profesională 160  

 număr de participanți la acțiuni de informare și difuzare de cunoștințe, din 

care: 
380  

• femei 420  

• tineri sub 40 de ani 360  

Tipul participanților:  

• activi în agricultură 460  

• activi în industria alimentară 40  

• activi în silvicultură 40  

Creșterea productivității muncii 10% 

 

 

Indicatori suplimentari: 

INDICATORI ȚINTA 2012-2013 

Număr de fermieri care au aplicat pentru schema de agro-mediu și au parcurs un 

modul de formare profesională sau au participat la acțiuni de informare. 
100  

Număr de beneficiari care au participat la un modul de formare în domeniul privind 

protecția mediului. 
40  

Număr de beneficiari care au participat la un modul de formare, eligibili pentru 

măsura112 ”Instalarea tinerilor fermieri” 
10 

Număr de beneficiari care au participat la un modul de formare în domeniul privind 

noi tehnologii informaționale, introducerea de inovații etc. 
50 

Număr de beneficiari care au participat la un modul de formare în domeniul privind 

diversificarea activităților în exploatațiile agricole, îmbunătățirea calității 

producției, igiena și siguranța alimentelor, crearea de condiții pentru a asigura 

bunăstarea animalelor și sănătatea plantelor, siguranța muncii, folosirea 

fertilizanților și amendamentelor în agricultură în concordantă cu standardele 

Uniunii Europene. 

340  



 


