
 
 
Măsura 111. Formarea profesională (training), informare şi difuzare de  
cunoştinţe 
 
Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 
 
Măsura „Formarea profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe”se încadrează  în 
axa I a PNDR - Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic şi în prioritatea I a Planului 
de Dezvoltare Locală - “Dezvoltarea şi diversificarea agriculturii”.  
  
Obiectivul acestei măsuri este dobândirea de informaţii şi cunoştinţe relevante care să permită 
gospodărirea şi gestionarea durabilă a terenurilor agricole şi forestiere din teritoriu, de către cei 
implicaţi în derularea acestui tip de activităţi. 
 
Creşterea calităţii managementului la nivel de ferme şi asociaţii, cunoştinţele şi informaţiile noi 
referitoare la procesarea şi comercializarea produselor agricole şi forestiere vor contribui la 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi reducerea şomajului în teritoriu. 
 
Îmbunătăţirea şi dezvoltarea competenţelor necesare pentru persoanele implicate în activităţile 
forestiere vor conduce la practicarea unui management durabil al pădurilor în vederea creşterii 
suprafeţelor forestiere, prelucrării lemnului şi valorificării eficiente a produselor din pădurile de 
pe suprafaţa teritoriului din zona de nord. 
 
Implementarea acestei măsuri va facilita îndeplinirea următoarelor obiective operaţionale 
stabilite în cadrul strategiei de dezvoltare a teritoriului: 
- Dezvoltarea capitalului uman, în special, a tinerilor  
- Sprijinirea fermelor de semi-subzistenţă 
 
Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire a măsurii : 
Din analiza teritoriului şi din dezbaterile publice a rezultat un deficit de specialişti angrentaţi în 
agricultură.  
 
Măsura „Formarea profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe” abordează 
dezvoltarea agriculturii teritoriului din prisma creşterii nivelului de cunoştinţe şi competenţe în 
rândul lucrătorilor din exploataţiile agricole şi din sectorul forestier. 
 
În cadrul măsurii se vizează sprijinirea activităţiilor de formare profesională, informare, 
diseminare şi difuzare a cunoştinţelor pentru resursele umane implicate în activităţile agricole şi 
forestiere/silvice. 
 
Prin activităţile implementate în cadrul măsurii, agricultorii din teritoriu vor fi încurajaţi şi 
sprijiniţi să se adapteze nevoilor pieţei şi ale consumatorilor.  
Iniţiativele de formare şi informare ce se doresc a fi implementate au ca scop diseminarea 
informaţiilor cu privire la:  

- agricultură şi produsele ecologice  
- procesarea produselor agricole,  
- normele de calitate ce trebuie respectate,  
- metode de marketing/vânzare inovative,  

 



 
 
O metoda practică de dobândire a informaţiilor este schimbul de cunoştinţe între producătorii 
din teritoriu şi alţi producători (din ţară sau din Europa). 
  
Modernizarea sau dezvoltarea exploataţiilor/fermelor implică investiţii în formarea 
profesională, consiliere şi sprijinire a agricultorilor de semisubzistenţă şi a tinerilor fermieri.  
 
Necesitatea activităţilor de formare profesională apare în contextul legat de creşterea 
competitivităţii şi diversificării produselor şi activităţilor din agricultură şi silvicultură, de 
restructurarea şi modernizarea sectoarelor agricol şi forestier, a sectoarelor de procesare şi 
comercializare pentru produsele agricole şi forestiere, de încurajare a afacerilor orientate spre 
piaţă, a cerinţelor pentru o gamă largă de aptitudini economice şi de management. 
 
Prin urmare, este necesar ca activităţile de formare profesională, informare şi difuzare a 
cunoştinţelor să fie extinse şi la persoanele adulte care sunt implicate în domenii care au 
legătură cu agricultura, industria alimentară şi silvicultura.  
 
Tipuri de activităţi ce pot fi derulate în cadrul acestei măsuri: 

-cursuri de formare - instruire şi perfectionare în domeniul agricol 
-derularea de evenimente şi campanii de informare şi promovare 
-schimburi de experienţă şi vizite de lucru/cooperare având ca scop formarea/informarea 

 
Grupul ţintă este reprezentat de fermieri de semi-subzistenţă, tineri până în 40 de ani, membri ai 
grupurilor de producători, asociaţii agricole, ca parte la activităţile de formare profesională. 
 
Descrierea operaţiunilor: 
1. Oferirea de programe de formare profesională care cuprind acţiuni din domeniile agricol, silvic şi 
alimentar pe diferite tematici - ca de exemplu: 

a) diversificarea activităţilor în exploataţiile agricole, îmbunătăţirea calităţii producţiei, igiena 
şi siguranţa alimentelor, crearea de condiţii pentru a asigura bunăstarea animalelor şi 
sănătatea plantelor, siguranţa muncii, folosirea fertilizanţilor şi amendamentelor în 
agricultură, în concordanţă cu standardele Uniunii Europene;  

b) îmbunătăţirea şi încurajarea afacerilor din domeniul agricol-fermele ecologice; 
c) îmbunătăţirea cunoştinţelor privind protecţia mediului;  
d) pregătire tehnică (introducerea de inovaţii, difuzarea rezultatelor cercetarii şi a gestionării 

durabile a resurselor naturale etc.);   
e) managementul şi gestionarea terenurilor agricole şi forestiere;   

 
2.  Derularea de evenimente şi campanii de informare şi promovare 

a) însuşirea cerinţelor privind eco-condiţionalitatea şi aplicarea unor metode de producţie 
compatibile cu întreţinerea şi ameliorarea peisajului, respectiv cu protecţia mediului în 
cadrul Siturilor Natura 2000 şi rezervaţiilor naturale - prezente în cadrul teritoriului; 

b) practicarea unei agriculturi ecologice; 
c) campanii de informare privind normele de calitate a produselor.  

 
3. Schimburi de experienţă şi vizite de lucru având ca scop formarea/informarea 

a) sprijin financiar acordat pentru participarea agricultorilor la diferite întruniri tematice, 
târguri, expoziţii, proiecte de succes, evenimente care pot contribui la informarea acestora 
privind, de exemplu, noile tehnologii aplicate în diferite sectoare; 

b) identificarea de potenţiali parteneri– acţiuni de cooperare; 



 
 
 
Beneficiari : 
Tipuri de beneficiari: 
 Furnizori de formare profesională: 

 publici - instituţii de învăţământ: licee cu profil agricol, silvic sau alimentar 
 privaţi - persoane juridice care au competenţă în domeniul agricol, silvic sau alimentar 

(Asociaţii de agricultori, societăţi comerciale, ONG-uri, etc) 
Criterii de eligibilitate pentru furnizorii de formare profesională:  

- 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 acțiune furnizorul de 

formare profesională, informare și difuzare de cunoștinețe va prezenta: lista 
experților pe acel domeniu, acord scris al fiecărui expert pentru participarea la 
serviciul de formare, informare și difuzare de cunoștințe, 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;  
- și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări 

sociale către bugetul de stat. 
 

Evaluarea numărului: 3 
 

Criterii de selecţie locală:  
Proiectul să includă criterii de prioritizare pentru fermierii de semi-subzistenţă, pentru persoanele 
cu vârsta de cel mult 40 de ani, pentru membrii grupurilor de producători/ alte forme  asociative 
recunoscute conform legislației, ca participanţi la activităţile de formare profesională în domeniul 
agricol.  
 

Principalii actori din teritoriu, care vor beneficia ca urmare a implementării acestei măsuri sunt 
persoane adulte care activează în domeniile agriculturii, silviculturii (inclusiv proprietari de 
pădure) şi industriei agro-alimentare. 
Estimarea numărului de beneficiari finali: 100 de persoane 
 
Precizări privind acţiunile eligibile : 
* Acţiuni imateriale: 
 Tip de acţiuni eligibile: 

 cursuri de formare- realizare suport/ programa de curs, salarii lectori 
 campanii de informare 
 cursuri de formare în domeniul ospitalităţii - Înfiinţare „Şcoală de Ospitalitate” în mediul 

rural- oferire posibilitate de a realiza şi derula activităţile de practică pentru lucrătorii în 
turism şi servicii (agroturism) 

 
* Acţiuni materiale: 
Următoarele costuri sunt eligibile pentru ajutor financiar: 
a) Costurile legate de pregătirea şi desfăşurarea diferitelor acţiuni de formare profesională. 

 onorarii şi diurnă pentru experţii din echipa de proiect a contractorului; 



 
 

 diurne pentru cursanţi (cazare şi masă); 
 cheltuieli de transport; 
 materiale didactice şi consumabile; 
 închirierea de echipamente specifice pentru implementarea proiectului; 
 închirierea de spaţii adecvate pentru desfăşurarea acţiunilor de formare profesională; 
 alte cheltuieli legate de implementarea acţiunilor de formare profesională. 

 
b) Costurile privind diferite tipuri de acţiuni de informare şi difuzare de cunoştinţe: 

 cheltuieli de transport; 
 materiale informative; 
 alte cheltuieli legate de implementarea acţiunilor de informare şi difuzare de cunoştinţe. 

Toate aceste costuri trebuie să fie rezonabile, justificate şi să corespundă principiilor unei bune 
gestionări financiare, în special din punct de vedere al raportului preţ calitate şi al rentabilităţii. 
 
Nu sunt eligibile: 

 cursurile sau activităţile de formare care intră sub incidenţa programelor sau sistemelor 
normale de învăţământ agricol şi silvic de nivel secundar sau superior, inclusiv cele de 
calificare; 

 cheltuielile cu investiţiile; 
 cheltuielile pentru activităţi de formare sprijinite prin Fondul Social European. 

 
Finanţare: 
Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională): 100% 
 

Nr. de proiecte 
prevăzute 

Cost total 
mediu 

Estimarea 
costului total 

pe măsură 

Contribuţia 
FEADR – măsură 

Contribuţia 
publică 

naţională 

Contribuţia 
privată 

3 25.000 75.000 60.000 15.000 0 

 


