Măsura 111 - Formarea profesionalã (training), informare şi
difuzare de cunoştinte
Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare –miza intervenţiei:
OBIECTIV OPERAŢIONAL
Formarea profesională şi pregătirea profesională a tinerilor reprezintă o condiţie esenţială
pentru creşterea capacităţii acestora în vederea preluării fermelor şi exploataţiilor agricole şi
dezvoltarea acestora. Adecvarea cunoştinţelor profesionale la necesităţile reale şi la activitatea
ce urmează a fi desfăşurată este fundamentală pentur creşterea competitivităţii şi
transformarea fermelor de semi-subzistenţă în ferme economice.
PRIORITATEA INTERVENŢIEI
Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale, adecvarea cunoştinţelor profesionale şi schimbarea
mentalitãţii.

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii :

1. Programe de formare profesională de scurtă durată (iniţiere, perfectionare si specializare), cu
perioade diferenţiate de pregătire, în funcţie de tematica cursului, grupul ţintă si nivelul existent
de pregătire al solicitantilor de formare profesională în vederea îmbunătăţirii si perfecţionării
cunostinţelor privind competentele manageriale si tehnice în domeniul agricol, forestier si agroalimentar, introducerea de noi tehnologii si inovaţii, protecţia mediului si agricultură ecologică,
cunoasterea si respectarea condiţiilor de eco-conditionalitate etc.
2. Acţiuni de informare şi difuzare de cunoştinţe privind schemele de sprijin ale PAC, a modului
de aplicare a măsurilor pentru dezvoltare rurală.
Beneficiari :
Tipuri de beneficiari :
Beneficiari direcţi
Furnizori ai acţiunilor de formare profesională, informare şi difuzare a cunoştinţelor,
(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.

Furnizorii de formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe pot fi entităţi
publice sau private care activează în domeniu, sunt infiinţate conform legislaţiei în vigoare în
România şi care îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi de selecţie.
Exemple: Cursuri pt cultivarea ecologică a legumelor, fructelor, prezervarea mediului,
dezvoltarea constiinţei silvice, siguranţa alimentelor, bunăstarea animalelor.
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 urmă aplicării unor criterii de selecţie
pentru ofertele furnizorilor eligibili, care se referă la:
- caracteristici privind nivelul calitativ şi tehnic (înţelegerea nevoilor, numărul de experţi, şi
experienţă acestora, logistică folosită pentru implementarea proiectului etc.);
- planificarea activităţilor;
- oferta financiară.
Beneficiari finali:
Persoane adulte care activează în domeniile agriculturii, silviculturii (inclusiv
proprietari de pădure) si industriei agro-alimentare.
Publici (se vor preciza: consiliile locale, instituţiile publice, altele) :
Nu este cazul.

Privaţi (se vor preciza: agricultorii, microîntreprinderile, întreprinderile şi industriile mici
şi mijlocii, comerţul…):
CRITERII DE PRIORITIZARE PENTRU BENEFICIARII FINALI
•
•
•
•
•
•
•

să aibă vârsta de cel mult 40 de ani;
să fie fermier de semi-subzistentă;
să fie membru al unui grup de producători sau altor forme asociative recunoscute conform
legislatiei nationale în vigoare;
să aibă un proiect de investitii;
să aibă ferma amplasată într-o zonă defavorizată;
să fie beneficiari ai măsurilor din axele I si II;
să aibă un nivel scăzut de educatie.

CRITERII DE SELECTIE LOCALE
Să aibă maximum 40 de ani
Să locuiască pe teritoriul GAL MH
Ferma să fie amplasată pe teritoriul GAL MH
Societatea civilă (se vor preciza: asociaţiile, fundaţiile...) :
Nu este cazul
Evaluarea numărului :
1 proiect / 37 beneficiari finali – 1 beneficiar direct

Precizări privind acţiunile eligibile :
* Acţiuni imateriale :
Tip de acţiuni eligibile :
Oferirea de programele de formare profesională care cuprind acţiuni din domeniile agricol, silvic şi
alimentar, că de exemplu:
a) diversificarea activităţilor în exploataţiile agricole, îmbunătăţirea calităţii producţiei, igiena şi
siguranţă alimentelor, crearea de condiţii pentru a asigura bunăstarea animalelor şi sănătatea
plantelor, siguranţă muncii, folosirea fertilizanţilor şi amendamentelor în agricultura în concordanţă
cu standardele uniunii europene;
b) îmbunătăţirea şi încurajarea afacerilor;
c) îmbunătăţirea cunoştinţelor privind protecţia mediului;

d) pregătire tehnică (noi tehnologii informaţionale, introducerea de inovaţii, difuzarea rezultatelor
cercetării şi a gestionãrii durabile a resurselor naturale etc.);
e) managementul durabil al terenurilor agricole şi forestiere;
f) dezvoltarea unor capacităţi inovative în lanţul agro-alimentar;
g) însuşirea cerinţelor privind eco-condiţionalitatea şi aplicarea unor metode de producţie
compatibile cu întreţinerea şi ameliorarea peisajului, respectiv cu protecţia mediului.
2. sprijin financiar acordat pentru participarea fermierilor 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, sau pentru acţiuni de schimb de experienţă
etc.

CHELTUIELI ELIGIBILE
Oferirea de programe de formare profesională care cuprind acţiuni din domeniile agricol, silvic şi
alimentar, ca de exemplu:
a) diversificarea activităţilor în exploataţiile agricole, îmbunătăţirea calităţii producţiei, igiena şi
siguranţă alimentelor, crearea de condiţii pentru a asigura bunăstarea animalelor şi sănătatea
plantelor, siguranţă muncii, folosirea fertilizantilor şi amendamentelor în agricultura în concordanţă
cu standardele uniunii europene;
b) îmbunătăţirea şi încurajarea afacerilor;
c) îmbunătăţirea cunoştinţelor privind protecţia mediului;
d) pregătire tehnică (noi tehnologii informaţionale, introducerea de inovaţii, difuzarea rezultatelor
cercetării şi a gestionarii durabile a resurselor naturale etc.);
e) managementul durabil al terenurilor agricole şi forestiere;
f) dezvoltarea unor capacităţi inovative în lanţul agro-alimentar;
g) însuşirea cerinţelor privind eco-condiţionalitatea şi aplicarea unor metode de producţie
compatibile cu întreţinerea şi ameliorarea peisajului, respectiv cu protecţia mediului.
2. sprijin financiar acordat pentru participarea fermierilor 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, sau pentru acţiuni de schimb de experienţă
etc.
Toate costurile propuse de beneficiarii direcţi 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.

CHELTUIELI NEELIGIBILE
i. cursurile sau activităţile de formare care intră sub incidenţă programelor sau sistemelor normale
de învăţământ agricol şi silvic de nivel secundar sau superior inclusiv cele de calificare;
ii. cheltuielile cu investiţiile;
iii. cheltuielile pentru activităţi de formare sprijinite prin fondul social european.
Finanţare:

Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 100 %
Evaluare - Indicatori:
GAL MH
(TINTA 2011 –
2013)
numar participanti:

37

• număr de participanti la activităti de formare profesională
număr de participanti la actiuni de informare si difuzare de cunostinte, din care:
• femei
• tineri sub 40 de ani
tipul participantilor:
• activi în agricultură

12
25
11
18
0

34
1

• activi în industria alimentară
• activi în silvicultură
număr total de zile realizate de toti participantii (o zi echivalează cu 8 ore)
• de pregătire profesională
• de informare si difuzare de cunostinte
număr de participanti:
• care au terminat cu succes formarea profesională
• care au beneficiat de actiuni de informare si difuzare de cunostinte, din care:
• femei
• tineri sub 40 de ani
tipul participantilor:
• activi în agricultură
• activi în industria alimentară
• activi în silvicultură
cresterea productivitătii muncii crestere anuală cu

2
119
95
25
29
10
20
9
15
27
24
1
2
8%

Indicatori aditionali

Tip de indicator indicator

GAL MH
(TINTA 2011 –
2013)

număr de fermieri care au aplicat pentru schema de agromediu si au parcurs un modul
de formare profesională sau au participat la actiuni de informare.

4

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

3

protectia mediului.
număr de beneficiari care au participat la un modul de formare, eligibili pentru măsura
112 ”instalarea tinerilor fermieri”

1

număr de beneficiari care au participat la un modul de formare, eligibili pentru măsura
141 „sprijinirea fermelor de semi-subzistenta”

6

număr de beneficiari care au participat la un modul de formare în domeniul privind noi
tehnologii informationale, introducerea de inovatii etc.
număr de beneficiari care au participat la un modul de formare în domeniul privind
diversificarea activitătilor în exploatatiile agricole, îmbunătătirea calitătii productiei, igiena
si siguranta alimentelor, crearea de conditii pentru a asigura bunăstarea animalelor si
sănătatea plantelor, siguranta muncii, folosirea fertilizantilor si amendamentelor în
agricultură în concordantă cu standardele uniunii europene.

3

10

