Măsura 111: FORMARE PROFESIONALA (TRAINING),INFORMARE SI
DIFUZARE DE CUNOSTINTE
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
economie rurale şi a calităţii vieţii.
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 colaborat 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.
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.
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:
- ANCA, CEFIDEC;
- 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.
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);
- 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.
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.
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.

