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Măsura 411 - 111
Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe

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.

GAL COLINELE BUZAULUI

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALĂ COLINELE BUZĂULUI
PROIECT FINANTAT PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALĂ COLINELE BUZĂULUI,

Centrul de zi Iulia Hasdeu, Sat Ojasca, Com. Unguriu,

judetul Buzau, CIF 30985043

www.galcb.ro, leader@galcb.ro; contact@galcb.ro

Măsura 411 - 111
Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe

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.

GAL COLINELE BUZAULUI

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALĂ COLINELE BUZĂULUI
PROIECT FINANTAT PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALĂ COLINELE BUZĂULUI,

Centrul de zi Iulia Hasdeu, Sat Ojasca, Com. Unguriu,

judetul Buzau, CIF 30985043

www.galcb.ro, leader@galcb.ro; contact@galcb.ro

Măsura 411 - 111
Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe

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.



GAL COLINELE BUZAULUI

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALĂ COLINELE BUZĂULUI
PROIECT FINANTAT PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALĂ COLINELE BUZĂULUI,

Centrul de zi Iulia Hasdeu, Sat Ojasca, Com. Unguriu,

judetul Buzau, CIF 30985043

www.galcb.ro, leader@galcb.ro; contact@galcb.ro

Domeniul de acţiune

Măsura sprijină:

1. Programe deformare 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
privindcompetenţele 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.

Beneficiarii eligibili

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, 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:
o Entităţi publice:
o Instituţii de învăţământ: licee şi  colegii cu  profil agricol, silvic sau alimentar.
o Entităţi private - persoane juridice care au competenţă în domeniul agricol, silvic sau alimentar

conformă cu obiectivele măsurii.
o Universităţi cu profil agricol, silvic, alimentar sau economie agrară.

Descrierea operaţiunilor eligibile (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;
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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.

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.
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în special din punct de vedere al raportului preţ-calitate şi al rentabilităţii.

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.
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Evaluarea şi selecţia proiectelor

Verificarea şi selecţia proiectelor se va realiza pe baza proceduriide implementare a  contractelor de servicii așa
cum este descrisă în Manualul de procedură in vigoare pentru implementarea măsurii 41, disponibil pe site-ul
www.apdrp.ro.

Aplicarea procedurii de verificare se va desfăsura având la baza următorul flux:

- GAL deschide sesiune a de depunere a proiectelor finantate prin măsura 411-111

- Solicitantul completează si depune Cererea de Finanțare pentru proiectele de servicii preluată din
manualul de procedură in vigoare pentru implementarea măsurii 41, împreună cu toate documentele
anexă precizate în manual,

- GAL verifică conformitatea, eligibilitatea si criteriile de selectie,

- Comitetul de Selectie GAL emite si publică Raportul de selectie intermediar

- Comitetul de solutionare a contestatiilor analizează eventuale contestatii,

- GAL emite si publică Raportul Final de selectie,

- Cererile de finantare selectate sunt depuse la OJPDRP,

- OJPDRP verifică conformitatea si eligibilitatea proiectului,

- Beneficiarii eligibili semnează Contractul de Finantare cu CRPDRP

- Implementarea proiectului de servicii conform descrierii din Manualul de procedură pentru
implementarea măsurii 41

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.
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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 activităţile sprijinite prin măsură.

CRITERII DE SELECTIE AFERENTE
SUB-MASURII 411 - 111 - „Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte”

Nr. CRITERIUL

Criterii de selectie stabilite de GAL

Punctaj Stabilit de
GAL Colinele

Buzaului

SG1.
Actiunile de formare se adreseaza tinerilor, cu varsta
pana in 40 de ani (similar CS 1 din Strategia de
Dezvoltare Locala)

30p

SG2.
Actiunile de formare se adreseaza fermierilor de
semi-subzistenta (similar CS 2 din Strategia de
Dezvoltare Locala)

30p

SG3. Actiunile de formare se adreseaza membrilor
grupurilor de producatori sau altor forme asociative
recunoscute conform legislatiei nationale in vigoare
(similar CS 3 din Strategia de Dezvoltare Locala)

10p

SG4.
Actiunile de formare se adreseaza persoanelor care
au implementat sau au in curs de implementare un
proiect de investitii (similar CS 4 din Strategia de
Dezvoltare Locala)

5p
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SG5.

Actiunile de formare se adreseaza persoanelor care
au ferme amplasate intr-o zona defavorizata (similar
CS 5 din Strategia de Dezvoltare Locala)

10p

SG6.

Actiunile de formare se adreseaza persoanelor care
au beneficiat de ajutor public nerambursabil prin
PNDR, aferent masurilor din cadrul Axelor 1 si 2
(similar CS 6 din Strategia de Dezvoltare Locala)

10p

SG7.

Actiunile de formare se adreseaza persoanelor cu
nivel scazut de educatie (care au absolvit maxim 10
clase) (similar CS 7 din Strategia de Dezvoltare
Locala)

5p

TOTAL 100p

Nota:
Punctajul minim ce trebuie obtinut pentru ca un proiect sa fie selectat este de 10 puncte.

Criterii de departajare

In cazul proiectelor cu acelasi punctaj, departajarea acestora, se face in functie de punctajul primit la
criteriul de selectie S.G. 1 – ”Actiunile de formare se adresează tinerilor cu varsta pana in 40 de ani”, astfel
vor fi selectate proiectele care au fost punctate la acest criteriu.
In situatia in care exista proiecte cu acelasi punctaj total si cu acelasi numar de puncte obtinut la criteriul
S.G. 1, se vor selecta proiectele cu valoarea eligibila nerambursabila a proiectului, exprimata in euro, in
ordine descrescatoare.
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