
 

Fişa măsurii  111  

 

Formare profesional ă, informare şi difuzare de cuno ştin ţe 

 

 

Obiectivul şi raportul 
cu strategia de 
dezvoltare – miza 
interven ţiei 

 

 

Necesitatea activităţilor de formare profesională apare în contextul legat de 
creşterea competitivităţii şi diversificării produselor şi serviciilor din agricultură, 
de crearea de noi microîntreprinderi, de necesitatea valorificării obiectivelor 
naturale şi culturale, prin introducerea lor în programe turistice.  

Programele de pregătire profesională şi antreprenorială pentru persoanele din 
mediul rural au fost sporadice, iar pentru teritoriul Podişul Mediaşului nu 
deţinem evidenţe care să arate că locuitorii au beneficiat de vreun asemenea 
program. Prin urmare, este necesar ca activităţile de formare profesională, 
informare şi diseminare de informaţii să fie oferite continuu pentru populaţia 
tânără/adultă care să fie motivată de posibilitatea unui venit atractiv, din 
practicarea unei agriculturi rentabile sau prin lansarea în activităţi 
antreprenoriale din domeniul serviciilor sau turismului.  

Sprijinul acordat prin această măsură va facilita accesul la alte măsuri din 
această strategie: îmbunătăţirea capacităţii de comercializare a produselor 
agricole, dezvoltarea agriculturii bio, diversificarea formelor de comercializare 
şi marketing a produselor agricole, dezvoltarea turismului. Poate fi considerată 
o măsură de susţinere a dezvoltării economice a teritoriului.  

 

Obiectiv general 

Facilitarea transformării şi modernizării economiei rurale pentru a o face mai 
competitivă şi pentru a contribui la creşterea economică din teritoriu. 

  

Obiective specifice 

- Creşterea numărului de fermieri care sunt pregătiţi în teme specifice 
conducerii unei agriculturi competitive; 

- Creşterea numărului de întreprinzători şi persoane fizice care demarează şi 
conduc afaceri rurale.  

 



 

Descrierea 
interven ţiei – 
domeniul de 
acoperire a m ăsurii 

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire a măsurii 

Măsura sprijină: 

1. Programe de formare profesională de scurtă durată (iniţiere, perfecţionare, 
specializare), în vederea îmbunătăţirii şi perfecţionării cunoştinţelor privind: 

a. Domeniul agriculturii  

- Culturile cu valoarea economică mare (pomi şi arbuşti fructiferi,  arbuşti 
ornamentali, flori, etc.);  

- Noi tehnologii şi inovaţii pentru cultivarea pomilor şi arbuştilor 
fructiferi; 

- Agricultură ecologică. 
b. Protecţia mediului 

- Practici de agro-mediu; 

- Managementul durabil al terenurilor agricole şi forestiere. 
c. Conducerea afacerilor  

- Marketing-ul şi desfacerea produselor agricole, inclusiv a celor 
procesate; 

 

2. Acţiuni de informare şi difuzare de cunoştinţe, privind cerinţele de igienă, 
producţie, comercializare a produselor agricole şi agro-alimentare de pe piaţa 
europeană.  

3. Sprijin financiar acordat pentru participarea fermierilor la diferite întruniri 
tematice, schimburi de experienţă, evenimente care pot contribui la informarea 
acestora.  

Beneficiari  

 

Tipuri de beneficiari 

 

 

 

 

 

Estimarea numărului 
de beneficiari  

 

Beneficiarii finali sunt persoane adulte, care activează în domeniile agriculturii, 
silviculturii, industria procesatoare, IMM-uri, turism.  

Beneficiarii direcţi ai finanţării prin această măsură sunt entităţi publice sau 
private, care activează în domeniul informării, educării, formării, consultanţei. 
Sunt încurajate parteneriatele cu furnizori de formare profesională.  

 

200 persoane (aproximativ 0,2% din persoanele active din categoriile patron, 
lucrător pe cont propriu şi lucrător în gospodăria proprie) 



Preciz ări privind 
acţiunile eligibile 

 

A. Acţiuni imateriale 

- Onorarii şi diurnă pentru experţii formatori şi consultanţi;  

- Diurne pentru cursanţi (cazare şi masă); 

- Cheltuieli de transport; 

- Închirierea de echipamente specifice pentru implementarea 
proiectului; 

- Închirierea de spaţii adecvate pentru desfăşurarea acţiunilor de 
formare profesională 

B. Acţiuni materiale 

- Materiale didactice şi consumabile.  

Criterii de selec ţie 
local ă 

 

Următoarele criterii pot fi luate în considerare pentru selecţia participanţilor, în 
funcţie de tematica instruirii: 

- să fie beneficiar sau să fie în proces de accesare a măsurilor din această 
strategie ;   

- să aibă vârsta de cel mult 40 de ani; 50% dintre beneficiari sunt tineri sub 
40 de ani.  

- să fie fermier într-o fermă de semi-subzistenţă; 45% dintre beneficiari sunt 
fermieri  la ferme de semi-subzisten ţă;  

- să fie membru al unui grup de producători sau a altor forme asociative 
recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare; 

- să aibă un proiect de investiţii; 

Proiectele să fie înaintate de un parteneriat. 100% dintre proiecte vor fi vor fi 
promovate de asocia ţii şi parteneriate 

Propuneri de 
proiecte 

Proiect integrat  de informare, calificare şi schimb de experienţă pentru tinerii 
fermieri în domeniul procesării produselor agricole sau forestiere; 

Caravana cunoa şterii  -   seminarii şi schimburi de experienţă în localităţile din 
teritoriu în vederea promovării creşterii productivităţii în ferme: prezentarea de 
bune practici în creşterea valorii fermelor de semisubzistenţă.  

 

Intensitatea 
ajutorului 

Ajutorul public (contribuţie FEADR şi contribuţie publică naţională) acordat în 
cadrul acestei măsuri este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.  

 

 



Finan ţarea   Buget în euro  

Nr. de 
proiecte 
prevăzute 

Costul 
total 
mediu 

Estimarea 
costului 
total pe 
măsură 

Contribuţia 
FEADR – 
măsură 

Contribuţia 
publică 
naţională 

Contribuţie 
privată 

3 11.016,67 33.050,00 26.440,00 6.610,00 0,00 

 

  Buget în lei  

Nr. de 
proiecte 
prevăzute 

Costul 
total 
mediu 

Estimarea 
costului 
total pe 
măsură 

Contribuţia 
FEADR – 
măsură 

Contribuţia 
publică 
naţională 

Contribuţie 
privată 

 

3 47.222,94 141.668,83 113.335,06 28.333,77 0,00 

 

Indicatori de 
realizare 

 

Indicator  

 

ţinta 2011 -2013 

Număr participanţi, din care:  

 - femei 

 - tineri sub 40 de ani 

150 

45 

75 

Număr participanţi, din care:  

 - fermieri de semisubzistenţă 

 - persoane care fac parte din grupuri de 
producători/asociaţii 

150 

65 

38 

Tipul participanţilor:  

- activi în agricultură 

- activi în industria alimentară 

- activi în turism 

 

60 

45 

45 

Numărul total de zile  

 - de pregătire profesională 

1.350 

650 



 - de informare şi difuzare de cunoştinţe 

 - întruniri tematice, schimburi de experienţă, 
evenimente 

 - de consultanţă 

350 

100 

 

175 

Număr de proiecte care sun t promovate de grupuri 
de produc ători, asocia ţii, parteneriate, etc 

3 

 

 

 


