
                                                                                                     
 

Partea A IV-A: PREZENTAREA MĂSURILOR 

 

 

  

  
 

 

 Masura răspunde următoarelor priorităţi şi obiective operaţionale stabilite prin Planul 

de Dezvoltare Locală a TeritoriuluiValea Mostistei: 

Prioritatea 1 -  Creșterea competitivității sectoarelor agro-alimentar, forestier precum si 

a industriei procesatoare aferente din teritoriu 

 Obiective operaţionale: 

- Cresterea eficientei economice a explotatiilor agricole (fermelor)  si unitatilor de 

procesare a produselor agricole 

 

- Integrarea cerintelor agriculturii durabile la nivelul explotatiilor agricole si 

imbunatatirea starii mediului natural 

 

 - Implementarea de noi  tehnologii vizând îmbunătățirea procesării, depozitării 

 comercializării și marketingului produselor agricole 

Prioritatea 2 – Dezvoltarea activitatilor economice non-agricole prin cresterea 

competitivitatii microintreprinderi lor  si  IMM-urilor din spatiul rural 

 Obiectiv operaţional: 

 - Sustinerea activităților economice non-agricole la nivelul  gospodăriilor agricole , 

 cu cu accent pe activitatile mestesugaresti si traditionale 

Prioritatea 3 - Conservarea,  promovarea si valorificarea capitalului natural si cultural al 

teritoriului 

 Obiectiv operaţional: 

       - Dezvoltarea activităților turistice în zonele rurale prin valorificarea patrimoniului 

 local și a traditiilor ce respecta natura 

MĂSURA. FORMARE PROFESIONALA, INFORMARE ȘI DIFUZARE DE 

CUNOSTINȚE 

Codul masurii: 4.111   



 

Măsura este complementară cu Măsura„Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă 

pentru agricultori” aflându-se, totodată, în sinergie cu toate celelalte masuri. Pregătirea 

resursei umane este esentială în procesul de dezvoltare indiferent ca vorbim de dezvoltarea si 

modernizarea exploataţiilor agricole sau de încurajarea activităţilor turistice. Prin urmare, 

acţiunile de formare, informare şi difuzare de cunostinte conţinute de această măsura sunt 

esenţiale şi pentru celelalte măsuri prevăzute în acest plan. 

  

Obiectivul și raportul cu Strategia de Dezvoltare - miza interventiei: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprijinul acordat prin această măsură va facilita accesul la alte măsuri din această strategie: 

Analiza teritoriului relevă următoarele nevoi specifice care îşi pot găsi răspuns la nivelul 

acestei măsuri:  

- creşterea competitivităţii şi diversificării produselor din agricultură;  

- - restructurarea şi modernizarea sectorului agricol, sectoarelor de procesare şi 

comercializare a produselor agricole; 

- dezvoltarea activităţilor economice în domeniul turismului prin care potenţialul 

natural şi cultural-etnografic poate fi valorificat în sensul dezvoltării durabile a 

teritoriului; 

- creşterea capacităţii micilor producători de cereale si legume de a intra pe piaţă; 

- nevoia de asociere la nivelul micilor producători sau agricultori; 

- creşterea abilităţilor în domeniul marketingului şi managementului în vederea 

construirii şi promovării unor afaceri durabile. 

 

Creşterea competitivităţii economice la nivelul teritoriului nostru este o primă condiţie pentru 

dezvoltarea economică locală. Analiza teritoriului ne dezvăluie un sector economic mai 

degrabă improvizat care nu reuşeşte să pună în valoare şi să exploateze suficient potenţialul 

şi specificul local. Investiţia în resursa umană este o investiţie strategică, puţin costisitoare 

care poate să ducă la creşterea competitivităţii economice la nivelul teritoriului. 

În acest context, considerăm necesară dezvoltarea activităţilor de formare profesională, 

informare şi difuzare a cunoştinţelor, activităţi orientate către persoane adulte care sunt 

implicate în domeniile: agricultură, legumicultura, industria alimentară, turism şi domenii 

conexe.  

 

 

 



reconversia culturilor agricole, dezvoltarea agriculturii ecologice, diversificarea 

formelor de comercializare şi marketing a produselor agricole, dezvoltarea micilor activitati 

mestesugaresti si dezvoltarea turismului rural. 

Obiectivele masurii 

Obiectiv general 

Îmbunătăţirea competenţelor fermierilor, a micilor întreprinzători şi altor persoane implicate în 

domeniile agricol, legumicol, alimentar, mestesugaresc si de agro-turism în vedere creşterii 

competitivităţii economice a produselor şi serviciilor oferite la nivelul teritoriului şi a unei mai bune 

valorificări a potenţialului acestuia. 

Obiective specifice 

- Creşterea numărului de fermieri care sunt pregătiţi în domenii specifice conducerii unei 

afaceri agricole; 

- Creşterea numărului de întreprinzători care sunt pregătiţi în domenii specifice 

managementului afacerilor şi furnizării de servicii; 

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

rurale în domeniile: agricol, legumicol, activitati mestesugaresti, turism. 

Obiectivele operaţionale urmăresc realizarea unor acţiuni care vor contribui la: 

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

silvicultură, industria alimentară; 

b)  pregătire generală pentru managementul şi administrarea fermelor; 

c)  respectarea condiţiilor de eco-condiţionalitate şi a Standardelor Pieţei Agricole Comune, 

diversificarea sau restructurarea producţiei fermelor (introducerea de noi produse şi sisteme de 

procesare) ; 

Actiunile 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. 

 

 

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al 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;  

- Managementul exploataţiilor agricole în regim familial (micro-ferme); 

- Noi tehnologii şi inovaţii pentru cultivarea cerealelor, legumelor, arbuştilor 

fructiferi;  

- Agricultură ecologică. 

 

b. Protecţia mediului 

- Practici de agro-mediu; 

- Metode de valorificare a biomasei provenite din culturile de cereale. 

 

c. Conducerea afacerilor  

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

- Conducerea afacerilor din domeniul turismului si a ecoturismului; 

- Antreprenoriat – demararea şi conducerea afacerilor.  

 

 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 si antreprenorilor care activează în 

agro-turism si ecoturism la diferite întruniri tematice, schimburi de experienţă, evenimente care 

pot contribui la informarea acestora.  

 

 

 

 

 

Beneficiari  

Tipuri de beneficiari 

a) Aplicanţi : furnizori ai acţiunilor de formare profesională, informare şi difuzare a cunoştinţelor, 

sunt entităţi publice sau private care activează în domeniul formării profesionale a adulţilor şi/sau 

informării şi difuzării de cunoştinţe care îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi de selecţie. 

b) Beneficiari finali: Persoane adulte care activează în domeniile agriculturii, legumiculturii, 

apiculturii, silviculturii, industria agro-alimentară, agro-turism, ecoturism, fermieri din exploataţiile 

de semi-subzistenţă precum şi tineri. 



Criterii de selecţie pentru participanţii la activităţi de formare sau de informare:  

- tineri sub 40 de ani; 

- fermieri de semi-subzistenţă; 

 -    membri ai unui grup de producători sau a unei alte forme asociative 

Numar de benefiari estimati: 

- Benefiari directi: 3 entitati publice si private 

 - Benefiari finali aproximativ 100 de persoane acoperind toate tipurile de participanţi 

menţionaţi în secţiunea criterii de selecţie. Numărul fermierilor de semi-subzistenţă va fi mai mare 

decât celelalte categorii de participanţi. 

 

 

Actiuni eligibile 

A. Acţiuni materiale 

- programe de instruire; 

- activităţi de consultanţă şi mentorat; 

- schimburi de experienţă locale, naţionale sau transnaţionale care vor facilita transferul şi 

adaptarea inovaţiei generată în altă parte;  

- publicarea şi distribuirea de materiale informative; 

- organizarea de simpozioane şi conferinţe pe temele vizate; 

- identificarea, documentarea şi promovarea de bune practici; 

- participări la asocieri sau iniţierea de noi asocieri în domeniile vizate; 

- participări la ateliere, conferinţe, târguri, expoziţii sau alte evenimente în domeniile vizate. 

 

B. Acţiuni imateriale 

- Acordarea de onorarii şi diurnă pentru experţii formatori şi consultanţi;  

- Închirierea de echipamente specifice pentru implementarea proiectului; 

- Închirierea de spaţii adecvate pentru desfăşurarea acţiunilor de formare profesională. 

 

 

Finanţare  

Ajutorul public acordat în cadrul acestei măsuri este de 100% din totalul cheltuielilor 

eligibile. Beneficiarii finali nu vor  suporta nici un fel de taxe pentru a participa la 

activităţile sprijinite prin această măsură. 

Nu sunt anunţate val min/max proiect. 

 



Nr de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu 

Estimarea 

costului total 

pe măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţie 

publică 

naţională 

Contribuţie 

privată 

3 12 000 36 000    

 

 

 

Delimitarea de alte instrumente financiare ale UE (FSE) 

 

Planul de Dezvoltare Locala al Teritoriului Valea Mostistei include activităţi care privesc 

dezvoltarea resurselor umane şi, prin urmare, acest program se află în relaţie de 

complementaritate cu POS DRU. Delimitarea dintre POS DRU şi PNDR are la bază tipul de 

intervenţii şi nu demarcarea teritorială. În ceea ce priveşte educaţia şi formarea profesională 

iniţială, POSDRU, prin axa prioritară (AP) 1 “Educaţie şi formare profesională în sprijinul 

creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” va oferi, prin intermediul 

şcolilor şi liceelor specializate, programe de formare iniţială în agricultură, finalizate cu o 

atestare în acest domeniu. Formarea profesională continuă pentru persoanele din agricultură, 

agricultura de subzistenţă şi semisubzistenţă, va fi realizată în cadrul POS DRU prin AP 2 

„Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” sau prin AP 5 “Promovarea 

măsurilor active de ocupare”. Pentru persoanele ocupate în agricultură şi în agricultura de 

subzistenţă, POS DRU, va finanţa în cadrul AP 2 doar formarea profesională în vederea 

calificării (inclusiv recalificarea), ca şi pentru celelalte sectoare. Prin AP 5 a POS DRU se va 

promova orientarea, consultanţa şi formarea în domeniul antreprenorial şi în domenii 

nonagricole.  

Prin PDLValea Mostistei, Prioritatea  „ Creșterea competitivității sectoarelor agro-

alimentar, forestier precum și a industriei procesatoare aferente din teritoriu” se vor 

finanţa numai programe de formare de scurtă durată (cursuri de bază şi specializări) pentru 

perfecţionarea cunoştinţelor lucrătorilor din agricultură şi silvicultură. Pentru absolvenţii 

acestor cursuri de formare se vor acorda atestate de participare. Referitor la încurajarea 

îmbătrânirii active, POS DRU susţine măsurile care urmăresc creşterea ratei ocupării. PNDR 

are în vedere pensionarea timpurie cu scopul de a se transfera exploatările agricole de la 

fermierii bătrâni la cei tineri în schimbul unor plăţi compensatorii. Astfel, creşterea 

competitivităţii agriculturii va fi urmărită prin stimularea transformării gospodăriilor rurale în 

ferme agricole familiale cu caracter comercial, precum şi prin creşterea clasei de mijloc în 

zonele rurale prinpromovarea tinerilor fermieri şi a concentrării exploataţiilor agricole. În 

ceea ce priveşte promovarea incluziunii sociale, PNDR susţine măsuri de reabilitare şi 

construire a infrastructurii de bază de mici dimensiuni (drumuri, aducţiuni de apă, sisteme de 

aprovizionare cu apă curentă) şi noi investiţii în infrastructura legată de serviciile sociale din 

zonele rurale. Aceste măsuri completează operaţiunile de promovare a incluziunii sociale 



finanţate în cadrul POS DRU, făcând astfel mai accesibilă implementarea proiectelor de 

incluziune socială în zonele rurale isolate.  

Criterii de selectie locala pentru ofertele furnizorilor eligibili 

 

Nr. 
crt. 

Criterii de selectie Punctaj 

1. 
Proiecte care se adreseaza tinerilor sub 40 ani 

40 

2. 
Proiecte care se adreseaza fermierilor din fermele de semi-subzistenta 

40 

3. 
Proiecte care se adreseaza membrilor unui grup de productori sau a uneiforme 

asociative 
20 

 Total 100 

 

 

Indicatori de monitorizare  

a) Indicatori comuni UE 

Tip de indicator Indicator Tinta 2011-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizare 

Numar de participanti 100 

• număr de participanţi la 

activităţi de formare 

profesională 

40 

 

• număr de participanţi la 

acţiuni de informare şi 

difuzare de cunoştinţe, din 

care: 

 

60 

 

                  - femei 25 

                  -  tineri sub 40    

de ani 

30 

Tipul participanţilor:  



 

• activi în agricultură 

 

60 

• activi în industria 

agroalimentară 

40 

• activi în silvicultură  

Număr total de zile realizate 

de toţi participanţii (o zi 

echivalează cu 8 ore), din 

care: 

600 

 

 

              -   de pregătire  

profesională 

100 

             -de informare şi 

difuzare de cunostinţe 

500 

 

 

 

 

 

 

Rezultat 

Număr de participanţi:  

• care au terminat cu succes 

formarea profesională 

70 

 

• care au beneficiat de acţiuni 

de informare şi difuzare de 

cunoştinţe din care: 

100 

 

• femei 25 

• tineri sub 40 de ani 30 

Tipul participanţilor: 100 

 

• activi în agricultură 60 



• activi în industria 

alimentară 

40 

• activi în silvicultură  

Impact Creşterea productivităţii 

muncii 

Creştere anuală cu 8 % 

 

Indicatori aditionali 

Tip de indicator Indicator Tinta 2011-2013 

Realizare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Număr de fermieri care au aplicat pentru schema 

de agromediu şi au parcurs un modul de formare 

profesională sau au participat la acţiuni de 

informare 

25 

Număr de beneficiari care au participat la un 

modul de formare în domeniul privind protecţia 

mediului. 

20 

Număr de beneficiari care au participat la un 

modul de formare, eligibili pentru măsura 112 

”Instalarea tinerilor fermieri” 

30 

Număr de beneficiari care au participat la un 

modul de formare, eligibili pentru măsura 141 

„Sprijinirea fermelor de semi-subzistenta” 

20 

Număr de beneficiari care au participat la un 

modul de formare în domeniul privind noi 

tehnologii informaţionale, introducerea de inovaţii 

etc. 

20 

Număr de beneficiari care au participat la un 

modul de formare în domeniul privind 

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 

20 



şi amendamentelor în agricultură în concordanţă 

cu standardele Uniunii Europene. 

 

Indicatori locali 

Tip de indicator Indicator                         Tinta 2011-2013 

 

Realizare 

Module de formare elaborate 10 

Numar certificate eliberate 100 

 Numarul localitatilor de provenienta a 

beneficiarilor finali 

12 

 

Rezultat 

Implementarea de catre beneficiarii finali a 

competentelor si informatiilor dobandite  

50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


