
                                                                   

 

 

 

  

Fişa Măsurii 111 

FORMARE PROFESIONALA, INFORMARE SI DIFUZARE DE 

CUNOSTINTE 

 

Sursa de 
finanţare 

nerambursabilă 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - AXA 4 LEADER 

Obiectivele 
măsurii 

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 cunoştinte inovative adresate persoanelor adulte 
care activează în sectoarele menţionate. 

Obiective specifice: Dobândirea de informaţii şi cunoştinte 
relevante care să permită gospodărirea durabilă a terenurilor 
agricole şi forestiere, creşterea calităţii managementului la nivel 
de fermă, restructurarea şi modernizarea în sectoarele de 
procesare şi comercializare pentru produsele agricole şi 
forestiere, contribuind astfel la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă 
şi reducerea şomajului în zonele rurale. Îmbunătăţirea şi 
dezvoltarea competenţelor necesare pentru persoanele care 
sunt sau vor fi implicate în activităţi forestiere pentru practicarea 
unui management durabil al pădurilor în vederea creşterii 
suprafeţelor forestiere, prelucrării lemnului şi valorificării 
eficiente a produselor pădurii.  

Obiectivele operaţionale urmăresc realizarea unor acţiuni 
care vor contribui la:  

a) îmbunătăţirea cunoştintelor tehnice şi economice generale, 
specifice pentru agricultura, silvicultura şi industria alimentară; 

b) pregătire generală pentru managementul şi administrarea 
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fermelor;  

c) respectarea 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 în 
vederea asigurării gospodăririi durabile a pădurilor coroborat 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 cunoştintelor se va realiza 
pentru fiecare fermier, pe baza principiului egalităţii de şanse 
fară a fi permisă nici un fel de discriminare. 

Tipul de 
servicii/acţiuni 

sprijinite 

1. Oferirea de programele de formare profesionala care cuprind 
actiuni din domeniile agricol, silvic si alimentar, ca de exemplu: 

a) Diversificarea activitatilor în exploatatiile agricole, 
îmbunatatirea calitatii productiei, igiena si siguranta alimentelor, 
crearea de conditii pentru a asigura bunastarea animalelor si 
sanatatea plantelor, siguranta muncii, folosirea fertilizantilor si 
amendamentelor în agricultura în concordanta cu standardele 
Uniunii Europene; 

b)  Îmbunatatirea si încurajarea afacerilor; 

c)  Îmbunatatirea cunostintelor privind protectia mediului; 

d) Pregatire tehnica (noi tehnologii informationale, introducerea 
de inovatii, difuzarea rezultatelor cercetarii si a gestionarii 
durabile a resurselor naturale etc.); 

e) Dezvoltarea unor capacitati inovative în lantul agro-alimentar; 

2. Sprijin financiar acordat pentru participarea fermierilor la 
diferite întruniri tematice, târguri, expozitii, proiecte de succes, 
evenimente care pot contribui la informarea acestora privind, de 



                                                                   

exemplu, noile tehnologii aplicate în diferite sectoare, sau 
pentru actiuni de schimb de experienta etc. 

Alte tipuri de actiuni eligibile 

1. Actiuni de orientare pentru sprijinirea potentialilor agenti 
economici cu scopul consolidarii initiativei antreprenoriale in 
cadrul unor noi activitati care sa diminueze dependenta de 
agricultura: agroturism, energie din surse alternative, marca de 
calitate a produselor traditionale, etc. 

2. Actiuni de orientare pentru infiintarea de microintreprinderi 
care au ca scop dezvoltarea activitatilor de transformare 
/comercializare a produselor traditionale cu o valoare adaugata. 

3. Cursuri de formare pentru administrarea de pagini web ce 
au ca scop comercializarea produselor traditionale si, asadar, 
extinderea canalelor de distributie. 

4. Actiuni de formare pentru realizarea de campanii de 
comunicare si difuziune a programului in teritoriu. 

5. Programe pentru sustinerea serviciilor de calitate in 
agroturism in concordanta cu politica de protejare a mediului 
inconjurator. 
Acţiunile prevăzute a se efectua prin această măsură au un 
caracter colectiv şi nu individual. 

 
 
 
 

Criterii de 
eligibilitate: 

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

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

• au prevăzut în obiectul lor de activităţi de formare 
profesională, 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, 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.  



                                                                   

 

Beneficiari 

Beneficiarii finali sunt persoane adulte care activează 
în domeniile agriculturii, silviculturii (inclusiv proprietari de 
pădure) şi industriei agro-alimentare.  

Beneficiarii directi pentru sprijinul acordat prin Măsura 
111 sunt persoane juridice constituite conform legislației în 
vigoare în România care au prevăzut în obiectul lor de activitate 
formarea profesională sau informare și difuzare de cunoștințe: 

� Instituţii de învăţământ: licee, colegii sau 

universitaţi de profil agricol, silvic sau alimentar.  

� ONG-uri  organizaţii constituite în conformitate cu 

Legea 246/ 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 

26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii, cu modificările si 

completările ulterioare, care au în obiectul de activitate/ 

statutul propriu derularea de activităţi în domeniul informării, 

educării, formării adulţilor.  

� Furnizori de FPC autorizaţi, publici si privaţi 

(conform Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind 

formarea profesională a adulţilor, cu modificările si 

completările ulterioare), acreditate în domeniile de formare 

solicitate în această măsură. 

� Alte entităţi publice sau private. 

 

Intensitatea 
sprijinului 

Intensitatea sprijinului nerambursabil este de 100% din 
valoarea eligibilă.  

 

Criterii de selecţie 

Oferta financiară 
Caracteristici privind nivelul calitativ si tehnic: 

- înţelegerea nevoilor 
- numărul de experţi 
- experienţa expertilor 
- logistica folosită pentru implementarea proiectului 

Planificarea activităţilor 
Finanţare Alocarea financiara pentru masura 111 este de 60.000 euro.  

 


