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Măsura  Sensibilizare, conştientizare şi training 

 
Articole care stau 
la baza măsurii 

Articolele 20 (a) (i) si 21 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005. 
Punctul 5.3.1.1.1 al Anexei II din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 
 
Codul PNDR: 41.111 

Codul PDL al 
măsurii 1.2 

 
Motivatia sprijinului 

 
In zona Valea Muntelui, sectoarele agricol si forestier-nelemnoase constituie pentru spatiul rural 
un factor determinant pentru obtinerea productiilor agricole, precum si pentru mentinerea 
calitatii peisajului si protectiei mediului inconjurator. O mare parte din totalul populatiei active 
din mediul rural este ocupata in sectorul agricol. 
 
Astfel, evolutia si specializarea in agricultura necesita un nivel corespunzator de instruire 
tehnica, economica si juridica, inclusiv expertiza in tehnologii noi ale informatiei, pentru a 
corespunde cerintelor comunitare in domeniul fitosanitar,  standardelor de calitate, sprijinind 
astfel mobilizarea populatiei rurale si imbunatatirea diversitatii locale in vederea cresterii 
atractivitatii zonelor rurale, a diversificarii economiei rurale si a calitatii vietii. 
 

Necesitatea activitatilor de formare profesionala apare in contextul legat de cresterea 
competitivitatii si diversificarii produselor si activitatilor din agricultura, de restructurarea si 
modernizarea sectoarelor agricol, a sectoarelor de procesare si comercializare pentru produsele 
agricole, de incurajarea afacerilor orientate spre piata, a cerintelor pentru o gama larga de 
aptitudini economice si de management cat si de indeplinirea obiectivului gestionarii durabile a 
terenurilor si protectiei mediului, aplicarea de tehnologii si practici prietenoase mediului si de 
utilizare a energiei regenerabile. Prin urmare, este necesar ca activitatile de formare profesionala, 
informare si difuzare a cunostintelor sa fie extinse si la persoanele adulte care sunt implicate in 
domenii care au legatura cu agricultura. 

Obiectivele măsurii 
 
Obiective generale 
 
Imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol si turistic prin actiuni de formare, informare si 
difuzare de cunostinte inovative adresate persoanelor adulte care activeaza în sectoarele mentionate. 
 
Obiective specifice 
 
� Dobândirea de informatii si cunostinte relevante care sa permita gospodarirea durabila a 

terenurilor agricole, cresterea calitatii managementului; 
� Restructurarea si modernizarea în sectoarele de procesare si comercializare pentru produsele 

agricole si forestiere- nelemnoase, contribuind astfel la îmbunatatirea conditiilor de viata si 
reducerea somajului în zonele rurale; 

� Îmbunatatirea si dezvoltarea competentelor necesare pentru persoanele care sunt sau vor fi 
implicate în activitati agricole si non-agricole; 

� Cresterea productivitatii muncii. 
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Obiective operationale 
 
� Cresterea abilităţilor părţilor interesate locale vizand îmbunătăţirea şi creşterea 

competitivităţii produselor locale 
� Imbunatatirea cunostintelor tehnice si economice generale, specifice pentru apicultura, 

cultivarea si procesarea plantelor medicinale si aromatice, cultivarea legumelor; 
� Imbunatatirea promovarii produselor locale 
� Constientizarea participantilor privind probleme generale de mediu în sectoarele agricol, 

forestier – nelemnoase si al industriei alimentare în scopul îmbunatatirii protectiei mediului; 
� Imbunatatirea informatiei pentru grupurile de producatori; 
� Imbunatatirea cunostintelor persoanelor implicate in activitatile turistice. 
 

Domeniul de actiune 
 

Aceasta măsura va sprijini:  
 

� Programe de formare profesionala pe termen scurt (cursuri de initiere, perfectionare si 
specializare) cu perioade de training diferite, in functie de tema cursului, grupul tinta si 
nivelul de training vocational existent al aplicantilor (beneficiari finali) cu scopul 
imbunatatirii si perfectinoarii cunostintelor si competentelor manageriale si tehnice in 
domeniul agricol, silvic si al industriei alimentare,  pentru introducerea de noi tehnologii 
si inovatii, protectia mediului si agricultura ecologica, cunoasterea si respectarea 
conditiilor de eco-conditionalitate, etc.; 

� Informarea si difuzarea de cunostinte in ceea ce priveste schemele de sprijin ale PAC, 
metodele de punere în aplicare a măsurilor de dezvoltare rurală 

 
Activitatile prevazute in cadrul acestei masuri sunt colective si nu individuale. 

 
Tipului de beneficiari 

 
Beneficiarii finali  sunt perosnele adulte din sectorul agricol, silvic (inclusiv proprietarii de 
padure) si al industriei alimentar-agricole. 
 
Beneficiarii directi , furnizorii de formare profesionala, informare si difuzare a cunostintelor, 
autoritati publice sau private active in domeniul formarii profesionale a persoanelor adulte si/sau 
domeniul de informare şi difuzare de cunoştinţe care îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi de 
selecţie. 

 
Descrierea operatiunilor (inclusiv a tipurilor de formare profesională) 

 
� Desfăsurarea cursurilor de pregătire pentru fermieri (inclusiv fermieri de semi-subzitenta) 
� Seminarii de informare privind avantajele respectarii bunelor practici agricole, 

constientizarea rolului agriculturii in combaterea schimbarilor de clima (utilizarea energiei 
regenerabile, biodiversitate, reducerea emisiilor de dioxid de carbon),etc 

� Campanie de informare si spirijin pentru infiintare grupurilor de producatori 
� Realizarea de parteneriate in vederea sustinerii unei campanii de constientizare referitoare la 

practicarea unei agriculturi specifice zonei montane in acord cu normele de protectia 
mediului 

� Realizarea de parteneriate in vederea organizarii unor evenimente, intalniri tematice, cu 
scopul promovarii produselor tradiţionale şi ecologice din zona GAL Valea Muntelui “ZIUA 
GALULUI” 

� Realizarea de parteneriate in vederea sprijinirii pentru participarea la actiuni si evenimente 
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de promovare a produselor traditionale locale (conferinţe, intruniri tematice, expoziţii, 
târguri etc.) prioritate avand tinerii. 

 
Detalii privind acordarea sprijinului 

 
In conformitate cu dispozitiile prevazute la masura 111 din PNDR. 
 
 

Identificarea institutiilor care realizează activităti de formare profesională si actiuni de 
informare si difuzare de cunostinte 

 
In conformitate cu dispozitiile prevazute la masura 111 din PNDR. 

 
 

Evaluarea si selectia furnizorilor de formare profesională, informare si difuzare de 
cunostinte 

 
Evaluarea si selectia furnizorilor de formare profesionala, infomrare si difuzare de cunostinte va 
fi facuta pe baza unei proceduri intocmite de catre GAL Valea Muntelui in conformitate cu 
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 în ceea ce priveşte atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de 
servicii, cu modificările şi completările ulterioare, în deplină conformitate cu legislaţia 
comunitară privind achiziţiile publice. 
Formarea profesionala, informarea si difuzarea de cunostinte pentru nevoilor identificate şi 
fondurile necesare pentru acoperirea lor vor fi cuprinse într-un program de achiziţii publice 
elaborat de către GAL Valea Muntelui, pe baza caruia anunţurile de participare vor fi elaborate. 
Instrumentarea (aplicarea) procedurii de evaluare si selectie a furnizorilor de formare 
profesională, informare si difuzare de cunostinte vor fi efectuate de către DADR (fapt ce urmeza 
a fi confirmat). 
Procedura aplicată de DADR prevede criterii de eligibilitate pentru furnizorii de formare 
profesională, informare si difuzare de cunostinte si de selectie ale ofertelor tehnice depuse de 
către acestia. 
 
Criteriile de eligibilitate pentru furnizorii de formare profesionala, informare si difuzare de 
cunostinte se va face in conformitate cu dispozitiile prevazute la masura 111 din PNDR. 

 
 

Criterii de selectie: 
 

Atribuirea contractului de servicii se va face pe baza celui mai avantajos punctaj obtinut în urma 
aplicării unor criterii de selectie pentru ofertele furnizorilor eligibili, care se referă la: 
 

� Caracteristici privind nivelul calitativ si tehnic (întelegerea nevoilor, numărul de experti, 
experienta acestora, logistica folosită pentru implementarea proiectului, etc.); 

� Planificarea activitătilor; 
�  Oferta financiară. 

 
 
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selectie mai sus mentionate. 
Sistemul de selectie este cel prevăzut la sectiunea III.2.2 4 si la  finalul studiului in Anexa 
„Procedura de selectie”. 
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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 activitătile sprijinite prin 
măsură. 
 

Delimitarea de alte instrumente financiare ale UE (FSE) 
 
In conformitate cu dispozitiile prevazute in masura 111 din PNDR. 
 

Prevederi pentru ajutorul de stat 
 

In conformitate cu dispozitiile prevazute in masura 111 din PNDR. 
 

Finantare 
 
Alocarea financiară a măsurii pentru perioada 2007-2013 este: 

− Ajutor public (FEADR + contribuţie publică naţională): 100%  
 

Nr. de 
proiecte 

prevăzute 

Cost total 
mediu 

Estimarea costului 
total pe măsură 

Contribu ţia 
FEADR - măsură 

Contribu ţia 
publică 

naţională 

Contribu ţia 
privat ă 

 10   10.855,16   108.551,60   86.841,28   21.710,32 0 
 

 
Cuantificarea obiectivelor pentru indicatorii comuni UE 

 
Tip de 

indicato
r 

Indicator Tinta 
2013 

Relizare 

Numar participanti: 
− Numar de participanti la activitati de formare profesionala 
− Numar de participanti la actiuni de informare si difuzare de 

cunostinte 
Din care: 

• Femei 
• Tineri sub 40 de ani 

1160 
 

384 
776 

 
 

348 
580 

Număr de proiecte ce cuprind acțiuni pentru protecția mediului  5 

Număr de proiecte cu beneficiari tineri sub 40 de ani  5 

Tipul participantilor: 
• Activi in agricultura 
• Activi in industria alimentara 
• Activi in silvicultura 

 
840 
240 
80 

 
 
 


