
 

 

Anexa nr. 2 

Măsura M 111 Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

 formarea profesionala continua in special pentru meserii legate de dezvoltarea sectorului agroindustrial 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

1. Oferirea de programele de formare profesională din domeniile agricol, silvic şi alimentar 

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 deexperienţă etc. 

Beneficiari : 

Tipuri de beneficiari : 

         Publici: -  

Privaţi: beneficiari ai masurii 141, fermieri, asociatii agricole, composesorate, ocoale silvice, firme de prelucrare primara 

a produselor agricole 

Evaluarea numărului: 150 persoane 

Precizări privind acţiunile eligibile : 

* Acţiuni imateriale : onorarii experti, inchirieri spatii, imprimari materiale informative, etc. 

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

modului de aplicare a măsurilor pentru dezvoltare rurală.  

   

 

  

  

 
 



 

 

 

 

Submasura 

411.1 

Numar  

proiecte  

Cost total 

mediu/ 

proiect – 

valoare 

publica  

Estimarea 

costului total 

/Masura 

Contributie 

FEADR 

Contributie 

nationala  

Contributie  

Private  

Contributie  

Publica, conform fisei 

tehnice a masurii din 

PNDR   

411-111 2 30000 60000 48000 12000 0 100% 

Nr. 

crt. 
Măsura 411. 
Creşterea 

competitivităţii 

sectoarelor agricol 

şi forestier 

DESCRIERE 

SUCCINTA 

BENEFICIARI Nr.mediu 

de proiecte 

Alocare 

medie      

<EURO> 

Valoare     

<EURO> 

Valoare 

minima     

<EURO> 

Valoare 

maxima    

<EURO> 

OBSERVATII 

1 Submasura 411.1 - 

Formare 

profesionala si 

consiliere 

Cursuri de 

formare 

profesionala si 

consiliere 

profesionala si 

dezvoltarea 

afacerilor  

Fermieri (preponderent 

crescatori de animale) 

individuali sau in asociere, 

firme sau asociatii de 

turism, firme sau asociatii 

de protectia naturii 

2 30000 60000 60000 60000 Cuprinde elemente 

din masura111 

TOTAL 60000       

 

 

         


