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Masura 111  ”Formarea profesionala (training), informare si difuzare de cunostinte” 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

 

       In Strategia de dezvoltare a GAL TRANSCARPATICA se stabileşte ca prioritate  ,,Formarea profesionala (training), 

informare si  difuzare de cunostinte”.  Obiectivul acestei masuri este dobandirea de informatii si cunostinte care sa permita 

gospodarirea si gestionarea durabila a terenurilor agricole si forestiere din teritoriul GAL.  

Cresterea calitatii managementului la nivel de ferme si asociatii, cunostintele si informatiile noi in domeniul procesarii si 

comercializarii produselor agricole si forestiere vor contribui la imbunatatirea conditiilor de viata si la reducerea somajului. 

Implementarea acestei masuri  va  contribui la indeplinirea urmatoarelor obiective operationale stabilite in cadrul strategiei: 

 Sprijinirea fermelor de semi-subzistenta 

 Dezvoltarea capitalului uman (a tinerilor) 

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

 

Din analiza intreprinsa in teritoriu rezulta un deficit de specialisti in domeniul agriculturii. 

Masura “Formarea profesionala (training), informare si  difuzare de cunostinte” abordeaza dezvoltarea agriculturii din 

prisma cresterii nivelului de cunostinte si competente in randul lucratorilor din exploatatiile agricole si din sectorul 

forestier. In cadrul masurii se vizeaza spirjinirea activitatiilor de formare profesionala, informare si difuzare a cunostintelor 

pentru resursele umane implicate in activitati agricole si forestiere. Astfel agricultorii din teritoriul GAL Transcarpatica 

vor fi incurajati si sprijiniti sa se adapteze nevoilor pietei si ale consumatorilor. 

Informatiile vor face referire in special la: 

 Agricultura si produsele ecologice 

 Procesarea produselor agricole 

 Normele de calitate ce trebuie respectate 

 Metodele de marketing (inovative) 

O metoda eficienta de dobandire a informatiilor este schimbul de cunostinte intre producatorii din teritoriu si alti 

producatori din tara sau din strainatate. Modernizarea si dezvoltarea exploatatiilor implica investitii in 

formareaprofesionala, consiliere si sprijinire a agricultorilor si a tinerilor fermieri. 

In cadrul acestei masuri vor fi derulate urmatoarele tipuri de activitati: 

 Cursuri de formare in domeniul agricol 

 Organizare de evenimente si campanii de informare si promovare 

 Schimburi de experienta si vizite de lucru avand in vedere formarea si informarea 

Grupul tinta este reprezentat de fermierii din exploatatiile agricole de semi-subzistenta, tineri pana in 40 de ani, membri ai 

grupurilor de producatori, asociatii agricole.  

 

Descriere operatiuni: 

1. Oferirea de programe de formare profesionala care cuprind actiuni in domeniile agricol, silvic si alimentar: 

 diversificarea activitatiilor in exploatatiile agricole, imbunatatirea calitatii productiei, igiena alimentelor, crearea 

unor conditii optime pentru animale si pentru plante, siguranta muncii, folosirea fertilizantilor si amendamentelor 

in agricultura, in concordanta cu standardele Uniunii Europene. 

 imbunatatirea si incurajarea afacerilor in domeniul agricol-fermele ecologice 

 imbunatatirea cunostintelor privind protectia mediului 

 pregatirea tehnica 

 managementul si gestionarea terenurilor agricole si forestiere 

2. Derularea campaniilor de informare si promovare 

 insusirea metodelor deproductie care safie compatibile cu protectia mediului, mai ales in cadrul Siturilor Natura 

2000. 

 practicarea unei agriculturi ecologice 

 campanii de informare privind normele de calitate a produselor 

3. Schimburi de experienta si vizite de lucru in scop de formare/informare 

 sprijin financiar acordat pentru participarea agricultorilor la diferite intruniri tematice, targuri, expozitii care 

contribuie la informarea acestora 

 identificarea de potentiali parteneri 

 

 

 



 

Extras din PLAN DE DEZVOLTARE pentru zona BRAN-MOIECIU-FUNDATA  
GAL “TRANSCARPATICA” 

 

Beneficiari: 

Tipuri de beneficiari: 

Furnizori de formare profesionala: 

 Publici: institutii de invatamant (licee cu profil agricol, forestier, silvic, alimentatie) 

 Privati: asociatii de agricultori, societati comerciale, ONG-uri, etc. 

Criterii de eligibilitate pentru furnizorii de formare profesionala: 

 Persoane juridice constituite in conformitate cu legislatia in vigoare din Romania 

 Au prevazut in obiectul 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: lista expertilor pe acel domeniu, acord scris al fiecarui expert pentru 

participarea la serviciul de formare, informare si difuzare de cunostinte; 

 Au acces la facilitati administrative corespunzatoare activitatii specifice de formare sau de informare si difuzare 

de cunostinte; 

 Nu sunt in stare de faliment ori lichidare; 

 Au capacitatea tehnica si financiara necesara derularii activitatilor specific de formare sau de difuzare de 

cunostinte 

 Si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetul de stat. 

 

Număr de proiecte estimate a fi realizate: 1 

 

Criterii de selectie locala: 

Proiectul sa includa criterii de prioritizare pentru fermierii de semi-subzistenta, pentru persoanele cu varsta de cel mult 

40 de ani, pentru membrii grupurilor de producatori/alte forme associative recunoscute conform legislatiei, ca participant 

la activitatile de formare profesionala in domeniul agricol. 

Principalii actori din teritoriu, care vor beneficia ca urmare a implementarii acestei masuri sunt persoane adulte care 

activeaza in domeniile agriculturii, silviculturii (inclusive proprietari de padure) si industriei agro-alimentare. 

Estimarea numarului de beneficiari finali: 50 de persoane 

 

Precizări privind acţiunile eligibile: 

* Acţiuni imateriale :  

o cursuri de formare si de realizare suport cursuri, salarii lectori 

o campanii de informare 

o cursuri de formare in domeniul primirii ospitaliere a clientilor – infiintarea unei “scoli” in acest sens, 

care sa fie suport practic pentru angajatii din turism si servicii in mediul rural 

* Acţiuni materiale: 

Următoarele costuri sunt eligibile pentru ajutor financiar: 

 Costuri legate de pregatirea si desfasurarea diferitelor actiuni de formare profesionala (onorarii si diurna pentru 

echipa de proiect a contractorului, diurne pentru cursanti, cheltuieli de transport, materiale didactice, inchirierea 

de echipamente necesare pentru implementarea proiectului, inchirierea de spatii adecvate pentru desfasurarea 

actiunilor de formare profesionala, alte tipuri de cheltuieli legate de implementarea actiunilor de formare 

profesionala) 

 Costuri legate de 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. 

Nu sunt eligibile: 

 cursurile de formare care intra sub incidenta programelor sau sistemelor normale de invatamant agricol si silvic 

de nivel secundar sau superior, inclusiv cele de calificare 

 cheltuielile cu investitiile 

 cheltuieli pentru activitati de formare sprijinite prin alte fonduri 

Criterii de selecţie a beneficiarilor: 

Criterii de selectie: 

- Persoane juridice in conformitate cu legislatia din Romania 

- Au prevazut in obiectul de activitate formarea profesionala 

- Au personal calificat 

- Au acces la facilitati administrative corespunzatoare activitatii specifice de formare sau de difuzare de cunostinte 

- Au capacitatea tehnica si financiara necesara derularii activitatilor specific de formare sau de difuzare de cunostinte 
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Finanţare : 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) :100% 

 

Nr. de proiecte 

prevăzute 

Estimarea 

costului total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia publică 

naţională 
Contribuţia privată 

1 40.000 € 32.000 € 8.000 € 0 € 

 

 

 


