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Urmatoarele  subcapitole 1.1;  2.2;  2.5;  2.9 se modifica dupa cum urmeaza  

1.1 Obiectivele Măsurii 111 – Formare profesională, informare și difuzare de 
cunoștințe 

 
Măsura 111 – Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe se 
încadrează în Axa I –„Creșterea competitivității sectoarelor agricol și forestier” şi 
are ca obiectiv general facilitarea transformării și modernizării economiei rurale 
pentru a o face mai competitivă și pentru a contribui la creșterea economică din 
teritoriu. 

Strategia de Dezvoltare Locală a teritorului Valea Ampoiului-Valea Mureșului este 
centrată pe urmatoare domenii cheie: 

- dezvoltarea si competitivitatea economica; 

- mediul inconjurator; 

- dezvoltarea comunitara si a resurselor umane; 

Susţinerea acestor  priorităţi necesită o abordare complexă care să asigure 
complementaritatea şi coerenţa între Axele 1,2 şi 3 din PNDR, precum şi cu alte 
programe judeţene, naţionale sau europene. 

Necesitatea activităților de formare profesională apare în contextul legat de creșterea 
competitivității și diversificării produselor și serviciilor din agricultură, de crearea de 
noi microîntreprinderi, de necesitatea valorificării obiectivelor naturale și culturale, 
prin introducerea lor în programe turistice.  

Programele de pregătire profesională și antreprenorială pentru persoanele din mediul 
rural au fost sporadice, iar pentru teritoriul Valea Ampoiului-Valea Mureșului nu 
deținem evidențe care să arate că locuitorii au beneficiat de vreun asemenea 
program. Prin urmare, este necesar ca activitățile de formare profesională, informare 
și diseminare de informații să fie oferite continuu pentru populația tânără/adultă care 
să fie motivată de posibilitatea unui venit atractiv, din practicarea unei agriculturi 
rentabile sau prin lansarea în activități antreprenoriale din domeniul serviciilor sau 
turismului.  

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

Obiectivele specifice se referă la: 

1. Creșterea numărului de fermieri care sunt pregătiți în teme specifice 
conducerii unei agriculturi competitive; 

2. Creșterea numărului de întreprinzători și persoane fizice care demarează și 
conduc afaceri rurale. 

Obiectivele operationale urmăresc realizarea unor acțiuni care vor contribui la:  

a. îmbunatatirea cunostințelor tehnice și economice generale, specifice pentru 
agricultură,  silvicultură și industria alimentara;  

b. pregătire generală pentru managementul și administrarea fermelor;  

c. diversificarea sau restructurarea producției fermelor (introducerea de noi 
produse și sisteme de procesare);  

d. conștientizarea fermierilor privind probleme generale de mediu în sectoarele 
agricol, forestier și al industriei alimentare în scopul îmbunătățirii protecției 
mediului;  

2.2   Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului 

 
Criterii de eligibilitate pentru furnizorii de formare profesionala, informare și difuzare 
de cunoștințe:  

 sunt persoane juridice constituite în conformitate cu legislația în vigoare în 
România;  

 au prevăzut în obiectul lor de activitate, activități de formare profesională, 
informare și difuzare de cunoștințe;  

 dispun de personal calificat (pentru fiecare domeniu de acțiune propus în 
proiect furnizorul de formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe 
va prezenta: lista experților specializați pe acel domeniu, acordul scris al 
fiecărui expert pentru participarea la serviciul de formare, informare și difuzare 
de cunoștințe, CV-ul fiecărui expert);  

 au acces la facilități administrative corespunzătoare activității specifice de 
formare, de informare și difuzare de cunoștințe;  

 dispun de capacitate tehnică și financiară necesare derulării activităților 
specifice de formare sau de informare și difuzare de cunoștințe;  

 nu sunt în stare de faliment ori lichidare;  

 și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de 
asigurări sociale către bugetul de stat.  

 proiectul este realizat în parteneriat 

 solicitantul sau cel puțin un membru al parteneriatului (în cazul proiectelor 
depuse în parteneriat) să aibă autorizație CNFPA pentru cel puțin un curs de 
formare în domeniul agriculturii sau turismului. 

2.5. Grupul țintă eligibil 

 
Este format exclusiv din persoane care au domiciliul sau resedința în zona rurală a 
teritoriului Valea Ampoiului- Valea Muresului.  
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Proiectul se va adresa cu prioritate: 

 tinerilor sub 40 ani si/sau femei  

 agricultorilor cu ferme de semi-subzistență 

 membrilor grupurilor de producători sau a altor forme asociative recunoscute 
conform legislației în vigoare  

 persoanelor care au un proiect de investiții  

 persoanelor care sunt beneficiare a măsurilor din  PNDR 

Beneficiarii finali acestei măsuri vor primi tratament egal fără discriminare pe 
criterii de vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenenţă politică sau religioasă, 
etc. 

2.9  Criteriile de selecţie ale proiectului 

Proiectele prin care se solicită finanţare prin FEADR sunt supuse unui sistem 
de selecţie, în baza căruia fiecare proiect este punctat, conform următoarelor 
criterii de selecţie: CRITERII DE SELECȚIE:  

Punctajul minim pentru selecție este de 50 puncte 

 
1. Relevanța proiectului față de strategia de dezvoltare a teritoriului 

Valea Ampoiului-Valea Mureșului 
Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite prin 
strategie,inclusiv argumentarea clară a acestei contribuții; prezentarea 
clară a contribuției proiectului la realizarea obiectivelor măsurii 111 

5 

2. Relevanța proiectului față de grupul țintă inclus în proiect  
Proiectul definește clar grupul țintă inclus în proiect și nevoile sale prin 
furnizarea de date cantitative si calitative, studii sau analize statistice. 
Obiectivele și activitățile proiectului sunt corelate cu nevoile identificate și 
contribuie la satisfacerea acestora; modalitățile de identificare, recrutare, 
implicare si menținere în proiect a persoanelor aparținând 
grupului/grupurilor țintă sunt realiste, adecvate și corespunzătoare 
contextului local.  

5 

3. Valoarea adăugată a proiectului  
Proiectul propune noi modalități/soluții personalizate pentru a răspunde 
nevoilor identificate ale grupului țintă, sau noi modalități de utilizare a 
instrumentelor existente; proiectul demonstrează cum contribuie la 
susținerea dezvoltării teritoriului Valea Ampoiului-Valea Mureșului. 

10 

4. Indicatorii proiectului  
Proiectul contribuie direct la atingerea indicatorilor corespunzători măsurii 
111 din strategia de dezvoltare a teritoriului Valea Ampoiului-Valea 
Mureșului. Pentru obținerea punctajului maxim solicitantul trebuie sa 
contribuie la atingerea fiecarui indicator din cadrul fisei masurii 111, si 
numărul de beneficiari ai proiectului sa fie  de minim 150, structurat 
conform indicatorilor de realizare din măsura 111. 

10 

5. Metodologie 
Proiectul prezintă clar modul de implementare a activităților propuse 
pentru realizarea obiectivelor; este prezentat clar modul de organizare a 
resurselor 
alocate pentru proiect în vederea obținerii rezultatelor asumate; este 
descris clar modul în care se asigură monitorizarea implementării 

10 
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proiectului. 

6. Promovarea modelelor de bună practică la nivel local și regional  
Proiectul propune folosirea exemplelor locale în acțiunile de formare, 
informare și difuzare de informații și implicarea fermierilor și 
antreprenorilor din teritoriu în promovarea bunelor practici. (teritoriul 
acoperit de GAL Valea Ampoiului-Valea Mureșului) 

10 

7. Planificarea activităților  

Activitățile proiectului sunt descrise clar, sintetic, cronologic si sunt 
realiste; activitățile proiectului contribuie la atingerea rezultatelor si la 
realizarea obiectivelor propuse; claritatea si fezabilitatea planului de 
acțiune alproiectului. 

10 

8. Calificări și experiență 
Este prezentată echipa de proiect, inclusiv lista de experți pe termen 
mediu și scurt și aceasta este adecvată, din punct de vedere al 
experienței, calificărilor,competențelor si abilităților pentru managementul 
si realizarea activităților proiectului; este descrisă clar o distribuire eficientă 
a responsabilităților în cadrul echipei de implementare; există experiență 
anterioară in derularea programelor de formare in domeniul agricol, turism 
si antreprenorial, experienta   de lucru în teritoriul  GAL Valea Ampoiului-
Valea Mureșului.  

20 

9. Resurse alocate  
Sunt descrise clar si identificate corect în raport cu obiectivele proiectului; 
resursele prevăzute contribuie la obținerea rezultatelor proiectului; 
resursele prevăzute sunt suficiente, sunt specificate locația/locațiile pentru 
desfăsurarea activităților prevăzute în proiect, dotările si echipamentele 
existente; este prezentata succint lista achizițiilor previzionate a fi realizate 
în cadrul proiectului. 

5 

1
0. 

Bugetul proiectului  
Proiectul prezintă clar rezultatele asteptate în raport cu resursele utilizate, 
bugetul proiectului este bine gestionat cu respectarea principiilor 
managementului riguros. Se va obtine punctaj maxim daca cel putin 25% 
din buget este alocat pentru capitolul II din Bugetul Indicativ.  

15 

   TOTAL 100 


