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Măsura  

 

Formare profesională (training), 

informare şi difuzare de 

cunoştinţe  
Articole care stau la baza măsurii  Articolul 20 (a) (i) şi 21 din Regulamentul 

(CE) Nr. 1698/2005.  

Punctul 5.3.1.1.1 a Anexei II din 

Regulamentul (CE) Nr. 1974/2006  

 

Codul măsurii  111  

 

 

Motivaţia sprijinului 

În România sectoarele agricol şi forestier constituie pentru spaţiul rural un factor determinant 

pentru obţinerea producţiilor agricole şi silvice, precum şi pentru menţinerea calităţii 

peisajului şi protecţiei mediului înconjurător. O mare parte din totalul populaţiei active din 

mediul rural, cca. 2,9 milioane, este ocupată în aceste sectoare. 

 

Astfel, evoluţia şi specializarea în agricultură şi silvicultură necesită un nivel corespunzător de 

instruire tehnică, economică şi juridică, inclusiv expertiză în tehnologii noi ale informaţiei, 

pentru a corespunde cerinţelor comunitare în domeniul fitosanitar, bunăstării animalelor, 

standardelor de calitate, sprijinind astfel mobilizarea populaţiei rurale şi îmbunătăţirea 

diversităţii locale în vederea creşterii atractivităţii zonelor rurale, a diversificării economiei 

rurale şi a calităţii vieţii. 

 

Nivelul de educaţie al populaţiei rurale cu vârsta cuprinsă între 25 - 64 de ani a înregistrat o 

tendinţă de creştere a ponderii persoanelor cu studii medii sau superioare de la 46,3% în 1998 

la 52,1% în 2003, datorată parţial creşterii gradului de participare la procesul educaţional sau 

de instruire a persoanelor cu vârsta cuprinsă între 25 - 64 de ani, din mediul rural de la 0,2 % 

în 1998 la 0,3 % în 2003. 

 

Structura populaţiei active din mediul rural pe domenii de activitate şi şcoală absolvită: (%) 

2003 

 
Nivel de 

educaţie/domen

iu de activitate  

Superior  Post liceal şi 

maiştri  

Liceu  Profesională 

şi ucenici  

Gimnaziu  Primar  Fără şcoală  

Agricultură  0,6  0,5  9,4  18,0  45,3  21,1  5,1  

Silvicultură  3,4  3,5  26,0  30,7  32,6  5,0  0,8  

INS 2003 

Necesitatea activităţilor de formare profesională apare în contextul legat de creşterea 

competitivităţii şi diversificării produselor şi activităţilor din agricultură şi silvicultură, de 

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

comercializare pentru produsele agricole şi forestiere, de încurajarea afacerilor orientate spre 

piaţă, a cerinţelor pentru o gamă largă de aptitudini economice şi de management cât şi de 

îndeplinirea obiectivului gestionării durabile a terenurilor şi protecţiei mediului, aplicarea de 

tehnologii şi practici prietenoase mediului şi de utilizare a energiei regenerabile. 

 

Prin urmare, este necesar ca activităţile de formare profesională, informare şi difuzare a 

cunoştinţelor să fie extinse şi la persoanele adulte care sunt implicate în domenii care au 

legătură cu agricultura, industria alimentară şi silvicultura. 
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Activităţile de formare profesională, informare şi difuzare a cunoştinţelor sunt necesare, de 

asemenea, în zonele defavorizate din punct de vedere natural, acolo unde continuarea 

activităţii agricole contribuie semnificativ la menţinerea viabilităţii spaţiului rural. 

 

Sprijinul acordat prin această măsură va facilita accesul la alte măsuri din Programul Naţional 

de Dezvoltare Rurală, în special cele din Axa 1- Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol 

şi forestier şi Axa 2 – Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural. De asemenea, accesul la 

măsura de instalare a tinerilor fermieri este condiţionat de dovedirea de competenţe 

profesionale, ce pot fi obţinute şi prin participarea potenţialilor beneficiari la cursurile 

finanţate prin această măsură.. 

 

Împreună cu măsura 143 – „Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru fermieri” 

- sprijinul care se acordă prin această măsură va spori nivelul de cunoaştere, informare, 

educaţie a persoanelor care lucrează în sectoarele agro-alimentar şi silvic, va facilita, de 

asemenea, accesarea unor măsuri de investiţii de către tinerii fermieri. 

 

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

proprietate asupra pădurilor, structura proprietăţii asupra fondului forestier a înregistrat o 

modificare accentuată prin reducerea suprafeţelor aflate în proprietatea publică a statului. 

Astfel, se estimează că suprafaţa pădurilor proprietate privată şi proprietate publică locală va 

fi de aproximativ 65% din fondul forestier naţional. Se are în vedere crearea de asociaţii de 

proprietari de pădure sau de comasare a proprietăţilor de pădure, având drept scop stoparea 

acestui fenomen şi practicarea unui management durabil al proprietăţilor. 

 

În concluzie, pentru asigurarea gospodăririi durabile a pădurilor, care este unul din obiectivele 

principale ale politicii naţionale forestiere, apare necesitatea aplicării acestei măsuri cu scopul 

îmbunătăţirii managementului pădurilor pentru creşterea valorii economice, ecologice şi 

multifuncţionale a acestora. 

 

Astfel, este necesar să se extindă aria activităţilor de instruire, informare şi difuzare a 

cunoştinţelor către toate persoanele adulte care sunt sau vor fi implicate în sectoarele agricol, 

alimentar şi silvic. Aceste activităţi acoperă subiecte în cadrul ambelor obiective: 

competitivitatea sectoarelor agricol, alimentar şi forestier precum şi îmbunătăţirea utilizării 

durabile a terenurilor şi protecţia mediului. 

 

În prezent, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe baza nevoilor de formare 

profesională, elaborează politica de îmbunătăţire a informării şi formării persoanelor care 

lucrează în sectoarele agro-alimentar şi forestier. Informarea şi formarea profesională se 

realizează prin instituţii specializate ale MADR, ale altor autorităţi publice, precum şi de către 

furnizori privaţi. Numărul total de cursanţi care au fost instruiţi în perioada 1998 – 2005: 

 prin ANCA - 35.538 de cursanţi; 

 prin CEFIDEC – Vatra Dornei - 2.288 de cursanţi. 

 

Implementarea acestei măsuri, prin care se acordă sprijin privind participarea la acţiuni de 

formare, informare şi difuzare a cunoştinţelor va fi în acord cu Strategiile de la Lisabona şi 

Göteborg care urmăresc reînnoirea bazelor competitivităţii europene, creşterea potenţialului 

său de dezvoltare cum ar fi productivitatea şi consolidarea coeziunii sociale cu accent asupra 

cunoştinţelor, inovaţiei şi valorificării capitalului uman. 
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Obiectivele măsurii 

 

 

 

Obiectiv general: 

Îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol, silvic şi alimentar, utilizarea durabilă a 

terenurilor agricole şi protecţia mediului, prin acţiuni de formare, informare şi difuzare de 

cunoştinţe inovative adresate persoanelor adulte care activează în sectoarele menţionate. 

 

Obiective specifice: 

Dobândirea de informaţii şi cunoştinţe relevante care să permită gospodărirea durabilă a 

terenurilor agricole şi forestiere, creşterea calităţii managementului la nivel de fermă, 

restructurarea şi modernizarea în sectoarele de procesare şi comercializare pentru produsele 

agricole şi forestiere, contribuind astfel la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi reducerea 

şomajului în zonele rurale. 

Îmbunătăţirea şi dezvoltarea competenţelor necesare pentru persoanele care sunt sau vor fi 

implicate în activităţi forestiere pentru practicarea unui management durabil al pădurilor în 

vederea creşterii suprafeţelor forestiere, prelucrării lemnului şi valorificării eficiente a 

produselor pădurii. 

 

Obiectivele operaţionale urmăresc realizarea unor acţiuni care vor contribui la: 

a) îmbunătăţirea cunoştinţelor tehnice şi economice generale, specifice pentru 

agricultură, silvicultură şi 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) ; 

d) conştientizarea fermierilor privind probleme generale de mediu în sectoarele 

agricol, forestier şi al industriei alimentare în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului; 

e) educarea şi conştientizarea proprietarilor de păduri (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; 

         f) informări privind introducerea de noi tehnologii informaţionale şi de comunicare (IT). 

Furnizarea acţiunilor de formare profesională precum şi a acţiunilor 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. 

 

Domeniul de acţiune 

Măsura sprijină: 

 

1. Programe de formare profesională de scurtă durată (iniţiere, perfecţionare şi specializare), 

cu perioade diferenţiate de pregătire, în funcţie de tematica cursului, grupul ţintă şi nivelul 

existent de pregătire al solicitanţilor de formare profesională în vederea îmbunătăţirii şi 

perfecţionării cunoştinţelor privind competenţele manageriale şi tehnice în domeniul agricol, 

forestier şi agro-alimentar, introducerea de noi tehnologii şi inovaţii, protecţia mediului şi 

agricultură ecologică, cunoaşterea şi respectarea condiţiilor de eco-condiţionalitate etc. 

2. Acţiuni de informare şi difuzare de cunoştinţe privind schemele de sprijin ale PAC, a 

modului de aplicare a măsurilor pentru dezvoltare rurală. 

Acţiunile prevăzute a se efectua prin această măsură au un caracter colectiv şi nu individual. 
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Beneficiarii 

Beneficiarii finali sunt persoane adulte care activează în domeniile agriculturii, silviculturii 

(inclusiv proprietari de pădure) şi industriei agro-alimentare. 

 

Beneficiarii direcţi, 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. 

 

Descrierea operaţiunilor (inclusiv a tipurilor de formare profesională) 

1. Oferirea de programele 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 siguranţa alimentelor, crearea de condiţii pentru a asigura bunăstarea animalelor şi sănătatea 

plantelor, siguranţa muncii, folosirea fertilizanţilor şi amendamentelor în agricultură 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. 

 

Lista acţiunilor prezentate la pct. 1 şi 2 nu este exhaustivă. 

 

Detalii privind acordarea sprijinului 

 

Următoarele costuri sunt eligibile pentru ajutor financiar: 

 

a) Costurile legate de pregătirea şi desfăşurarea diferitelor acţiuni de formare profesională: 

- Onorarii şi diurna pentru experţii din echipa de proiect a contractorului; 

- Diurne pentru cursanţi (cazare şi masă); 

- Cheltuieli de transport; 

- Materiale didactice şi consumabile; 

- Închirierea de echipamente specifice pentru implementarea proiectului; 

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

- Alte cheltuieli legate de implementarea acţiunilor de formare profesională. 

 

b) Costurile privind diferite tipuri de acţiuni de informare şi difuzare de cunoştinţe: 

- Cheltuieli de transport; 

- Materiale informative; 

- Alte cheltuieli legate de implementarea acţiunilor de informare şi difuzare de cunoştinţe. 

 

Toate aceste costuri 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. 



Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 – versiunea aX a, Decembrie 2012 

 

Nu sunt eligibile: 

i. cursurile sau activităţile de formare care intră sub incidenţa 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. 

 

Identificarea instituţiilor care realizează activităţi de formare profesională 

şi acţiuni de informare şi difuzare de cunoştinţe 

 

Furnizorii de formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe pot fi entităţi publice 

sau private care activează în domeniu, sunt înfiinţate conform legislaţiei în vigoare în 

România şi care îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi de selecţie. 

Astfel, furnizorii de formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe pot fi: 

 Entităţi publice: 

- Instituţii de învăţământ: licee şi colegii cu profil agricol, silvic sau alimentar. 

 Entităţi private - persoane juridice care au competenţă în domeniul agricol, silvic sau 

alimentar conformă cu obiectivele măsurii. 

 Universităţi cu profil agricol, silvic, alimentar sau economie agrară. 

 

Evaluarea şi selecţia furnizorilor de formare profesională, informare şi 

difuzare de cunoştinţe 

 

Evaluarea şi selecţia furnizorilor de formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe 

se va realiza pe baza unei proceduri elaborate de DGDR – AM pentru PNDR în conformitate 

cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii, cu modificările şi completările ulterioare, complet armonizată cu legislaţia 

comunitară privind achiziţiile publice. 

 

Nevoile de formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe identificate şi fondurile 

necesare pentru acoperirea acestora vor fi cuprinse într-un program anual de achiziţii elaborat 

de DGDR – AM pentru PNDR, în baza căruia vor fi elaborate anunţurile de participare. 

 

Instrumentarea (aplicarea) procedurii de evaluare şi selecţie a furnizorilor de formare 

profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe se va face de către DGDR – AM pentru 

PNDR. 

 

Procedura aplicată de DGDR – AM prevede criterii de eligibilitate pentru furnizorii de 

formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe şi de selecţie ale ofertelor depuse de 

către aceştia. 

 

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); 
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- 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 

urma aplicării unor criterii de selecţie pentru ofertele furnizorilor eligibili, care se referă la: 

- Caracteristici privind nivelul calitativ şi tehnic (înţelegerea nevoilor, numărul de 

experţi, experienţa acestora, logistica folosită pentru implementarea proiectului etc.); 

- Planificarea activităţilor; 

- Oferta financiară. 

 

Criterii de prioritizare pentru participanţii la activităţile de formare profesională în 

domeniul agricol 

 

În caietul de sarcini vor fi specificate criteriile de prioritizare, aplicate în funcţie de tematica 

instruirii, pe baza cărora furnizorii de formare profesională, informare şi difuzare de 

cunoştinţe vor selecta beneficiarii finali. Aceste criterii sunt aplicate dacă numărul 

beneficiarilor finali identificaţi este mai mare decât cel prevăzut iniţial în caietul de sarcini. 

Următoarele criterii pot fi luate în considerare în funcţie de tematica instruirii: 

 să aibă vârsta de cel mult 40 de ani; 

 să fie fermier de semi-subzistenţă; 

 să fie membru al unui grup de producători sau altor forme asociative 

recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare; 

 să aibă un proiect de investiţii; 

 să aibă ferma amplasată într-o zonă defavorizată; 

 să fie beneficiari ai măsurilor din Axele I şi II; 

 să aibă un nivel scăzut de educaţie. 

 

În domeniile forestier şi al industriei alimentare, participanţii la instruire vor fi selectaţi pe 

baza principiului „primul venit - primul servit”. 

 

Serviciile de formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe oferite de către 

furnizorii selectaţi vor fi monitorizate şi evaluate prin folosirea unor instrumente specifice, 

cum ar fi: 

a)  rapoarte periodice de activitate; 

b)  verificare pe teren/observare directă a activităţii furnizorului de formare 

profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe; 

c)  completarea unor chestionare de către fermierii instruiţi privind calitatea serviciului 

furnizat; 

d)  analiza documentelor întocmite/elaborate (rapoarte, recomandări etc. în funcţie de 

tematica sesiunii de instruire) în cadrul proiectului/activităţii desfăşurate etc. 

 

Nivelul de sprijin 

 

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

eligibile, conform anexei la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1698/2005. 

Beneficiarii finali nu vor suporta nici un fel de taxe pentru a participa la activităţile sprijinite 

prin măsură. 
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Delimitarea de alte instrumente financiare ale UE (FSE) 

 

Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală 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, POS 

DRU, 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 PNDR, AP 

1 „Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier” 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 va 

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 prin promovarea tinerilor 

fermieri şi a concentrării exploataţiilor agricole. În ceea ce priveşte promovarea incluziunii 

sociale, PNDR va 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 

izolate.  


