
 

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

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

Contract de Finanţare nr. C01102A2B021630300085/05.02.2018 

Beneficiar: Universitatea din Piteşti  
 

Proiect: “CRESTEREA COMPETITIVITATII EXPLOATATIILOR AGRICOLE, IN CONTEXTUL ACTUAL AL POLITICII 

AGRICOLE, PRIN ACTIUNI DE FORMARE PROFESIONALA SI DOBANDIRE DE CUNOSTINTE IN RANDUL FERMIERILOR” 

 

INFORMARE 

1. CALENDARUL SESIUNILOR DE FORMARE  

- Prima sesiune de formare: 18 - 22 iunie 2018 (25 de locuri); 

- A doua sesiune de formare: 10 - 14 septembrie 2018 (25 de locuri); 

- A treia sesiune de formare: 12 - 16 noiembrie 2018 (25 de locuri); 

- A patra sesiune de formare: 28 ianuarie – 1 februarie 2019 (25 de locuri). 

*Cursurile vor fi organizate la Hotel în Piteşti 

2. BENEFICII ŞI FACILITĂŢI: 

- Suport de curs în format scriptic și electronic; 

- Mapă de prezentare (CD, block notes 50 file format A4, pix); 

- Cazare pentru maxim 5 nopţi (dacă este cazul); 

- Decontarea transportului de la domiciliu la locaţia de instruire (dacă este cazul); 

- 3 mese pe zi: mic dejun, masă de prânz, cină; 

- 2 pauze de cafea pe zi (apa, ceai/cafea, patiserie); 

- Atestat de Participare.  

 

3. CONDIŢII PENTRU PARTICIPARE  

- Fermier persoană fizică, persoană fizică autorizată sau persoană juridică din judeţul Argeş; 

- Beneficiari de sprijin ai sub-măsurilor din PNDR nr. 6.1 (Sprijin pentru instalarea tinerilor 

fermieri) și  nr. 6.3 (Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici); 

- În cazul fermierilor – persoane juridice, persoana care va participa la cursurile de formare 

profesională va fi reprezentantul legal/administratorul; 

- Fermier este considerată persoana fizică sau juridică sau un grup de persoane fizice sau juridice, 

a cărui exploataţie se situează în Argeş şi care desfăşoară o activitate agricolă; 

- Pentru participare la cursurile gratuite se are în vedere aplicarea principiului „primul înscris – 

primul admis”, cu excepţia beneficiarilor de sprijin ai sub-măsurilor din PNDR nr. 6.1 și nr. 6.3.  

- Pentru asigurarea numărului de cursanţi se va avea în vedere selecţia de rezerve.  

 

 

 



4. DOSAR DE ÎNSCRIERE 

 

Înscrirea participanţilor se va face în baza unui formular de înscriere ce va putea fi trimis de aplicant 

prin email, poşta sau predat personal asistentului manager. Ulterior inscrierii, cursanţii vor depune cel 

puţin: 

- copie după cartea de identitate; 

- declarație pe propria răspundere că nu au participat la un curs gratuit pe aceeași tematică; 

- documente care să ateste dreptul de folosință (copie contract de arenda, copie contract comodat) 

sau de proprietate a exploatației: adeverinţă/dovadă înscrierea exploatației la APIA sau 

adeverinţă/dovadă înscrierea exploatației la Registrul agricol  sau extras din registrul 

exploatațiilor de la ANSVSA, DSVSA sau circumscripția veterinară din anul în curs sau anul 

precedent în funcție de termenul de înscriere la APIA sau contracte/decizii de finanțare pentru 

beneficiarii sub-masurilor 6.1 sau 6.3, sau alte dovezi, etc. 

 
 

5. ATESTAT DE PARTICIPARE  

- La sfârşitul sesiunii de formare profesională, cursanții vor primi atestate de participare. Atestatele 

sunt recunoscute pentru depunerea de proiecte pentru agricultura şi demonstreaza dobândirea de 

cunoştinţe/competenţe în domeniul agricol. Deţinerea unui astfel de atestat asigură un punctaj 

suplimentar pentru evaluarea proiectelor din domeniul agriculturii.  

 

6. PERSOANĂ DE CONTACT – informaţii suplimentare şi înscrieri  

 

- MANAGER DE PROIECT:  

Conf. univ. dr. Popescu Cristian 

Telefon: 0723 273 786 

E-mail: christian_popescu2000@yahoo.com  

 

- ASISTENT MANAGER:  

Ing. Rusea Ionela 

Telefon: 0732 277 163 

E-mail: ionelarus36@yahoo.com  
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