
 

PNDR 2014 – 2020: Măsurii 1. „Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare”  

Sub-măsura 1.1. „Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de competențe”  

APEL DE PROPUNERI DE PROIECTE NR. 2/2016 Formare profesională pentru fermieri, în special beneficiari de 
sprijin ai sub-măsurilor 6.1 și 6.3 
Contract de Finanţare nr. C01102A2B021630300085/05.02.2018 
 

 
INFORMARE PROIECT 

 

Universitatea din Piteşti implementează, în perioada 05 februarie 2018 – 05 martie 
2019, proiectul intitulat “CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE, ÎN 
CONTEXTUL ACTUAL AL POLITICII AGRICOLE, PRIN ACŢIUNI DE FORMARE PROFESIONALĂ ŞI 
DOBÂNDIRE DE CUNOŞTINTE ÎN RÂNDUL FERMIERILOR”.  
 

Obiectivul general al proiectului constă în organizarea unui curs de formare 
profesională şi vizează îmbunătăţirea competenţelor şi cunoştinţelor de bază, precum și 
diseminarea/asimilarea rezultatelor cercetării şi a inovării, prin acţiuni de formare 
profesională şi dobândire de cunoştinţe în rândul fermierilor, în special beneficiari de sprijin 
ai sub-măsurilor 6.1 și 6.3. 
 

Grupul țintă al proiectului este format din 100 persoane reprezentate de fermieri, în 
special beneficiari de sprijin ai sub-măsurilor PNDR 6.1 și 6.3. Participanţii vor avea acces la 
informaţii din domeniile: agricol, zootehnic, contabilitate primară, marketing, 
managementul fermei, TIC, etc.  

 
Obiectivele specifice ale proiectului: 

- OS1: elaborarea suportului de curs de formare profesională de scurtă durată (5 zile  = 

40 ore), în acord cu actuala politică agricolă promovată, în principal, prin Programul 

Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 şi cu toate domeniile de formare 

menționate în Ghidul solicitantului pentru accesarea Măsurii 1 - Acţiuni pentru 

transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare, Apel de propuneri de proiecte nr. 

2/2016, pe baza unei curricule care include exemple practice şi este stabilită în 

funcție de nevoile grupului țintă; 

- OS2: îmbunătăţirea nivelului de cooperare dintre instituţiile de învăţământ superior 

şi fermieri prin accesul la rezultatele cercetării şi informaţii actuale necesare pentru 

practicarea unui sistem de agricultură performant şi competitiv; 

- OS3: creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole prin accesul la informaţii 

privind tehnicile şi tehnologile agricole perfomante, gestionarea gunoiului de grajd, 

îmbunătățirea calității producției, diversificarea activităților în exploatațiile agricole 

şi managementul general al fermei; 

- OS4: creşterea nivelului de cunoaştere a rolului PNDR pentru dezvoltarea agriculturii 

prin elaborarea şi diseminarea planului de promovare a proiectului.  

 



 
Module de formare:  
 

▪ Modul 1. Îmbunătăţirea cunoştinţelor fermierilor în scopul practicării de tehnici şi 

tehnologii agricole şi inovative, inclusiv ca urmare a rezultatelor cercetării, pentru 

fermieri, în special beneficiari de sprijin ai sub-măsurilor 6.1 și 6.3 

 

▪ Modul 2: Îmbunătățirea cunoștințelor legate de standarde comunitare la nivelul 

fermei, gestionarea gunoiului de grajd, îmbunătățirea calității producției – fermieri, 

în special beneficiari de sprijin ai sub-măsurilor 6.1 și 6.3 

 

▪ Modul 3. Diversificarea activităților în exploatațiile agricole – fermieri, în special 

beneficiari de sprijin ai sub-măsurilor 6.1 și 6.3 

 

▪ Modul 4 din Programul de formare profesională: Managementul general al fermei 

(contabilitate, marketing, cunoştinţe TIC, management) - fermieri, în special 

beneficiari de sprijin ai sub-măsurilor 6.1 și 6.3 

 
Calendarul sesiunilor de formare:  

▪ Prima sesiune de formare: 18 - 22 iunie 2018  

▪ A doua sesiune de formare: 10 - 14 septembrie 2018 

▪ A treia sesiune de formare: 12 - 16 noiembrie 2018 

▪ A patra sesiune de formare: 28 ianuarie – 1 februarie 2019 

 
 
 
 
 

Cu deosebită consideraţie,  
Manager Proiect 

Conf. univ. dr. Popescu Cristian 
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