
 

 

 

FISA MASURII 411.111 

 

Măsura 411.111 Formare profesionala, informare si furnizare de cunostinte 

 

A. Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

Progresul actual în agricultura si silvicultura necesita un nivel corespunzator de instruire 

manageriala, tehnica, economica si juridica, inclusiv expertiza în tehnologii noi ale informatiei, 

pentru a corespunde cerintelor comunitare în domeniul fitosanitar, bunastarii animalelor, 

standardelor de calitate, sprijinind astfel mobilizarea populatiei rurale si îmbunatatirea diversitatii 

locale în vederea cresterii atractivitatii zonei rurale MVS, a diversificarii economiei rurale si a 

calitatii vietii. 

Necesitatea activitatilor de formare profesionala apare în contextul legat de cresterea 

competitivitatii si diversificarii produselor si activitatilor din agricultura si silvicultura, de 

restructurarea si modernizarea sectoarelor agricol si forestier, a sectoarelor de procesare si 

comercializare pentru produsele agricole si forestiere, de încurajarea afacerilor orientate spre piata, 

a cerintelor pentru o gama larga de aptitudini economice si de management cât si de îndeplinirea 

obiectivului gestionarii durabile a terenurilor si protectiei mediului, aplicarea de tehnologii si 

practici prietenoase mediului si de utilizare a energiei regenerabile. 
Activitatile de formare profesionala, informare si difuzare a cunostintelor sunt necesare si datorita 

faptului ca în MVS exista comune care apartin zonei montane  defavorizate din punct de vedere 

natural, unde  continuarea activitatii agricole contribuie semnificativ la mentinerea viabilitatii 

spatiului rural. 

În sectorul forestier, ca urmare a modificarilor survenite în urma reconstituirii dreptului de 

proprietate asupra padurilor, structura proprietatii asupra fondului forestier a înregistrat o 

modificare accentuata prin reducerea suprafetelor aflate în proprietatea publica a statului. 

Composesoratele au un rol important in MVS in practicarea unui management durabil al 

proprietatilor. Pe de alta parte, numarul persoanelor (proprietari, lucratori, specialisti) cu impact 

asupra sectorului forestier a crescut si apar nevoi de instruire pentru un management durabil al 

padurii pentru a armoniza diferite interese si atitudini chiar contradictorii din cauza lipsei de 

cunoastere moderna in domeniu. 

 

Nota. Aceasta masura concentreaza pentru toate prioritatile strategiei de dezvoltare locala a MVS, 

acele obiective operationale caracteristice domeniului formarii profesionale, informare si furnizarii 

de cunostinte pentru toate grupurile tinta/beneficiari finali (vezi precizarile de mai jos). 

 

Prin consultări între toţi partenerii (publici, privaţi, ONG) din teritoriul MVS,  pe baza analizei 

diagnostic si analiza SWOT si a discutiilor in atelierele de lucru s-a identificat o serie de nevoi de 

formare profesionala, informare si furnizare de cunostinte pentru care este definita urmatoarea 

“ierarhie de obiective ale masurii”: obiective generale>imbunatatirea competitivitatii 

sectoarelor agricol si silvic; utilizarea durabila a terenurilor agricole si silvice, protectia mediului; 

obiective specifice>dobândirea de informatii si cunostinte relevante care să permită gospodărirea 

durabilă a terenurilor agricole si forestiere, cresterea calitătii managementului la nivel de fermă; 

imbunătătirea si dezvoltarea competentelor necesare pentru persoanele care sunt sau vor fi 

implicate în activităti forestiere pentru practicarea unui management durabil al pădurilor; 



 

 

obiective operationale> îmbunătăţirea cunoştinţelor tehnice, economice si de management; 

cresterea gradului de educare şi conştientizare a proprietarilor de păduri 

Mai detaliat pentru fermieri de semi-subzistenta,  tineri fermieri si alti fermieri: 

• pregătire tehnica, economica; • pregătire generală pentru managementul şi administrarea 

fermelor;• respectarea condiţiilor de eco-condiţionalitate şi a Standardelor Pieţei Agricole 

Comune, diversificarea sau restructurarea producţiei fermelor (introducerea de noi produse şi 

sisteme de procesare) ;• conştientizarea fermierilor privind probleme generale de mediu în 

sectoarul agricol, în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului; • informări privind introducerea de 

noi tehnologii informaţionale şi de comunicare (IT). 

Mai detaliat pentru proprietari de paduri: 

 • cresterea gradului de educare şi conştientizare a proprietarilor de păduri si altor lucratori in 

silvicultura (dobândirea conştiinţei forestiere) 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; 

 
B. Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

 

Masura 411.111 se inscrie in Măsura 111 Formare profesională, informare si furnizare de 

cunostinte si este menita sa sprijine pe termen lung, in zona MVS, acţiuni de formare profesională, 

informare si furnizare de cunostinte fermierilor din agricultura, proprietari si alti din lucratori din 

silvicultura.  

 

C. Beneficiari, criterii si cheltuieli 

 

C1.  Beneficiarii finali:  

 Fermieri de semi-subzistenta, tineri fermieri si alti fermieri  

Conform PNDR, in abordarea noastra, fermierul este o persoana fizica sau juridica, a carei 

exploatatie este situata pe teritoriul tarii si are o dimensiune egala sau mai mare de 2 UDE, care 

practica în principal activitati agricole si care este înregistrata în Registrul fermelor/ Registrul 

agricol/. 

 Proprietari de paduri si alte persoane implicate in silvicultura 

 

C2. Evaluarea numărului de beneficiari: 258 participanti din care 127 tineri: 

o  60 fermieri care detin ferme de semi-subzistenta (din care cel putin 30 tineri fermieri)  

o  25 fermieri membrii unui grup de producatori (din care cel putin 12 tineri fermieri)  

o 25 detinatori de ferme (din care cel putin 12 tineri fermieri) (creare retea de ferme/ asociatie pentru 

productie si promovare produse locale reprezentative; orientare spre procesare si/sau agroturism) 

o  30 proprietari de paduri si alte persoane implicate in silvicultura (din care cel putin 15 tineri) 

o 18 tineri fermieri pregatiti pentru aplicarea pe masura 411.112 Stabilire tineri fermieri  

o 100 fermieri participanti la actiuni de informare si difuzare de cunostinte (din care cel putin 50 

tineri fermieri): intruniri 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 pe teme ca managementul exploataţiei agricole, 

contabilitatea fermei, protecţia mediului, agricultură ecologică etc. 

 



 

 

Nota: proiectele de mai sus vor fi anuntate in sesiuni de selectie,  individual sau grupate, functie de 

identificarea mai detaliata a nevoilor de formare, informare si difuzare de cunostinte si 

disponibilitatea, legata de ciclul agricol,  a beneficiarilor finali; 

 

C2. Beneficiarii directi: furnizori ai actiunilor de formare profesionala, informare si difuzare a 

cunostintelor, sunt entitati publice sau private care activeaza în domeniul formarii profesionale a 

adultilor si/sau informarii si difuzarii de cunostinte, sunt înfiintate conform legislatiei în vigoare în 

România si care îndeplinesc criteriile de eligibilitate si selectie; furnizorii de formare profesionala, 

informare si difuzare de cunostinte pot fi: 

- entitati publice: institutii de învatamânt - licee si colegii cu profil agricol, silvic sau alimentar. 

- entitati private - persoane juridice care au competenta în domeniul agricol, silvic sau alimentar 

conforma cu obiectivele masurii. 

Furnizorii vor fi selectati tinind cont de procedurile de achizitie care se aplica pentru GAL-MVS 

C3. Criteriile de eligibilitate: 

- sunt persoane juridice constituite în conformitate cu legislatia în vigoare în România; 

- au prevazut în obiectul lor de activitate formarea profesionala sau informare si difuzare de 

cunostinte; 

- dispun de personal calificat (pentru fiecare domeniu de actiune furnizorul de formare profesionala, 

informare si difuzare de cunostinte va prezenta: listaexpertilor specializati pe acel domeniu, acordul 

scris al fiecarui expert pentru participarea la serviciul de formare, informare si difuzare de 

cunostinte, CV-ul fiecarui expert); 

- au acces la facilitati administrative corespunzatoare activitatii specifice de formare sau de 

informare si difuzare de cunostinte; 

- dispun de capacitate tehnica si financiara necesare derularii activitatilor specifice de formare sau 

de informare si difuzare de cunostinte; 

- nu sunt în stare de faliment ori lichidare; 

- si-au îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre 

bugetul de stat. 

 

C4. Criteriile de selectie locala - pentru ofertele furnizorilor eligibili; atribuirea contractului de 

servicii se va face pe baza celui mai avantajos punctaj obtinut în urma aplicarii  criteriilor de 

selectie pentru ofertele furnizorilor eligibili, care se refera printre altele la: 

o caracteristici privind nivelul calitativ si tehnic (întelegerea nevoilor, numarul de 

experti, experienta acestora, logistica folosita pentru implementarea proiectului etc.) 

o planificarea activitatilor; 

o oferta financiara 

o furnizorii care au desfasurat actiuni de formare, informare si furnizare de cunostinte pe 

teritoriul MVS (pentru a incuraja o activitate pe termen lung a acestora in zona MVS)  

o furnizorii care prezinta dovezi, ca organizatie si/sau ca experti implicati, privind 

transferul de know-how, experienta si bune practici in cadrul  programului LEADER din 

Romania sau din alte tari UE 

 

C5. Criterii de selectie locala/prioritizare pentru participantii la activitatile de formare 

profesionala în domeniul agricol aplicate în functie de tematica instruirii, pe baza carora furnizorii 

de formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte vor selecta beneficiarii finali:  



 

 

• sa aiba vârsta de cel mult 40 de ani, adica tineri fermieri (tinerii fermieri, pe fiecare tip de proiect 

sa fie  cel putin 50% din participantii care formeaza grupul tinta);   

• sa fie fermier de semi-subzistenta; 

• sa fie membru al unui grup de producatori sau altor forme asociative recunoscute 

conform legislatiei nationale în vigoare; 

• sa aiba un proiect de investitii; 

 

        C6. Precizări privind acţiunile eligibile : 

- programe de formare profesionala (initiere, perfectionare si specializare), în functie de tematica 

cursului, grupul tinta si nivelul existent de pregatire al solicitantilor de formare profesionala în 

vederea îmbunatatirii si perfectionarii cunostintelor privind competentele manageriale si tehnice în 

domeniul agricol, forestier si agro-alimentar, introducerea de noi tehnologii si inovatii, protectia 

mediului si agricultura ecologica, cunoasterea si respectarea conditiilor de eco-conditionalitate 

etc. 

- actiuni de informare si difuzare de cunostinte privind schemele de sprijin ale PAC, a modului de 

aplicare si accesare a masurilor pentru dezvoltare rurala in MVS. 

C7. Proiecte pe grupuri tinta:  

- proiect de tip 1:  2 cursuri de formare profesională pentru un număr de 60 de fermieri de semi-

subzistenta; in cadrul fiecărui curs de formare profesională vor fi pregătiţi aproximativ 30 de 

fermieri pe temele menţionate anterior inclusiv modulul de “protectia mediului” (deci 2 cursuri = 

2 actiuni de instruire, conventie din PNDR, respectiv, 2 actiuni de mediu); vor fi fermierii consiliati 

pe masura 411.143 si care acceseaza masura 411.141. 

- proiect de tip 2:  1 curs de formare profesionala pentru 25 membri ai unui grup de 

producatori; in cadrul cursului de formare profesională vor fi pregătiţi aproximativ 25 de fermieri 

pe temele menţionate anterior inclusiv modulul de “protectia mediului”  (deci 1 curs = 1 actiune 

de instruire, respectiv, 1 actiune de mediu) 

- proiect de tip 3:  1 curs de formare profesionala pentru 25 de fermieri de semi-subzistenta; in 

cadrul cursului de formare profesională vor fi pregătiţi aproximativ 25 de fermieri pe temele 

menţionate anterior inclusiv modulul de “protectia mediului” (deci 1 curs = 1 actiune de 

instruire, respectiv, 1 actiune de mediu)  pentru crearea unei retele de ferme comerciale care vor 

forma o asociatie in scopul producerii si promovarii produselor locale reprezentative;  

- proiect de tip 4:  1 curs de formare profesionala pentru 18 tineri fermieri ( 1curs= 1 actiune de 

instruire, respectiv, 1 actiune de mediu); in cadrul cursului de formare profesională vor fi pregătiţi 

aproximativ 18 tineri fermieri pe temele menţionate anterior inclusiv modulul de “protectia 

mediului”) selectati dupa aplicarea pe masura 411.112 Stabilire tineri fermieri; 

- proiect de tip 5:  1 curs de formare profesională pentru un număr de 25 proprietari si alte persoane 

implicate in silvicultura  (deci 1 curs = 1 actiune de instruire, respectiv, 1 actiune de mediu); in 

cadrul cursului de formare profesională vor fi pregătiţi aproximativ 25 de persoane implicate in 

silvicultura, inclusiv modulul de “protectia mediului”;   

- proiect de tip 6:  5 actiuni de informare si difuzare de cunostinte (deci 5 actiuni de informare, 

respectiv, 5 actiuni de mediu) pentru 100 fermieri dintre care 50 tineri, inclusiv cu tematica de 

protectia mediului. 

La sfârşitul fiecărei sesiuni de formare profesională participanţii vor completa un chestionar 

individual de evaluare a cunoştinţelor dobândite şi vor primi atestate de participare recunoscute 

numai în cadrul PNDR, pe care vor fi menţionate domeniile în care a fost realizată formarea 

profesională.  



 

 

Nota: Numar total de actiuni de mediu pentru care furnizorii vor preciza cheltuieli adecvate in 

bugetul estimativ: 11 actiuni de mediu 

C8. Costuri  eligibile: 

a) Costurile legate de pregatirea si desfasurarea actiunilor de formare profesionala: 

- Onorarii si diurna pentru expertii din echipa de proiect a contractorului; 

- Diurne pentru cursanti (cazare si masa); 

- Cheltuieli de transport; 

- Materiale didactice si consumabile; 

- Închirierea de echipamente specifice pentru implementarea proiectului; 

- Închirierea de spatii adecvate pentru desfasurarea actiunilor de formare profesionala; 

- Alte cheltuieli legate de implementarea actiunilor de formare profesionala. 

 

b) Costurile privind diferite tipuri de actiuni de informare si difuzare de cunostinte: 

- Cheltuieli de transport; 

- Materiale informative; 

- Alte cheltuieli legate de implementarea actiunilor de informare si difuzare de 

cunostinte. 

Toate aceste costuri trebuie sa fie rezonabile, justificate si sa corespunda principiilor unei 

bune gestionari financiare, în special din punct de vedere al raportului pret-calitate si al 

rentabilitatii. 

 

C9. Costuri ne-eligibile: 

i. cheltuielile cu investitiile; 

ii. cheltuielile pentru activitati de formare sprijinite prin Fondul Social European (POSDRU) 

D. 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 

4 7.700 30.700 24.560 6.140 - 

E. Indicatorii specifici fişei măsurii din PNDR:   

Tip de indicator Indicator Tinta 

 2011-2013 

 

 

 

 

 

Realizare 

 

 

Numar participanti:  

 numar de participanti la activitati de 

 formare profesionala: 

 numar de participanti la actiuni de 

 informare si difuzare de cunostinte: 

din care: 

 tineri sub 40 de ani: 

150 

100 

 

 

60 

 

80 



 

 

  

Tipul participantilor: 

 activi în agricultura 

 activi în silvicultura 

Numar total de zile realizate de toti 

 participantii (o zi 

echivaleaza cu 8 ore) 

 de pregatire profesionala 

 de informare si difuzare de  

cunostinte 

Numar actiuni de mediu: 

 

150 

  15 

 

 

 

530 

260 

 

 

6 

Rezultat Numar de participanti:  

  care au terminat cu succes 

 formarea profesionala  

 care au beneficiat de actiuni de  

informare si difuzare de cunostinte 

 

70 

 

 

50 

 

F. Sinergia cu alte masuri  

Sprijinul acordat prin aceasta masura va facilita accesul la alte masuri din Programul National de 

Dezvoltare Rurala, în special cele din Axa 1- Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si 

forestier (in interiorul strategiei MVS si exteriorul acesteia)  si Axa 2 – Îmbunatatirea mediului si a 

spatiului rural (prin acces direct la finantare in afara strategiei MVS). De asemenea, accesul la 

masura de instalare a tinerilor fermieri si sprijin pentru fermele de semi-subzistenta este 

conditionat de dovedirea de competente profesionale, ce pot fi obtinute prin participarea 

potentialilor beneficiari la cursurile finantate prin aceasta masura. 

Împreuna cu Masura 411.143 – „Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru fermieri” 

- sprijinul care se acorda prin aceasta masura va spori nivelul de cunoastere, informare, educatie a 

persoanelor care lucreaza în sectoarele agricol si silvic, va facilita, de asemenea, accesarea unor 

masuri de investitii de catre tinerii fermieri. 

 

G. Complementaritatea cu POSDRU (FSE) 

 

GAL-MVS a pregatit inca din 2009 si a demarat la 1 iulie 2010 (vezi sectiunea Cooperare), 

proiectul I-DEALIS  pe economie sociala, in cooperare cu Asociatia Depresiunea Horezu (potential 

GAL), pe Masura 5.1 din POSDRU in scopul rezolvarii unor probleme legate de grupurile 

dezavatajate din zona rurala in scopul crearii de locuri de munca si pentru schimbul de bune 

practici. Proiectul prevede atit actiuni de formare si consultanta cit si actiuni investionale pentru a 

asigura baza materiala crearii de noi locuri de munca. Este un proiect care sustine criteriul de 

selectie SCS 3.1.4, privind complementaritatea cu alte programe de dezvoltare, in acest caz cu 

POSDRU (FSE). In plus, GAL-MVS pregateste si alte proiecte pe AP 5 a POS DRU care vor 

promova  orientarea, consultanta si formarea în domeniul antreprenorial si în domenii nonagricole: 

1. Crearea unei retele de gospodarii si ferme didactice destinate agroturismului si turismului 

2. Crearea unei retele de intreprinderi sociale pentru grupurile defavorizate din MVS (femei, romi, 

persoane cu nevoi sociale) 

 

 


