
         
 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020 

Măsura 1. „Acţiuni pentru transferul de cunoştin ţe şi acţiuni de informare” 
Sub-măsura 1.1. „Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de competenţe” 

Contract de Finanţare nr. C01102A2B021630300085/05.02.2018 
 
 
 

CURSURI GRATUITE PENTRU FERMIERI 
 
 
 

CREŞTEREA COMPETITIVIT ĂŢII EXPLOATA ŢIILOR AGRICOLE,  
ÎN CONTEXTUL ACTUAL AL POLITICII AGRICOLE,  

PRIN ACŢIUNI DE FORMARE PROFESIONAL Ă  
ŞI DOBÂNDIRE DE CUNO ŞTINŢE 

 ÎN RÂNDUL FERMIERILOR  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Universitatea din Piteşti  implementează proiectul “Creşterea competitivităţii exploataţiilor 
agricole, în contextul actual al politicii agricole, prin acţiuni de formare profesională şi dobândire 
de cunoştinţe în rândul fermierilor”, finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR).  
 Proiectul se adresează fermierilor, persoane fizice sau juridice din judeţul Argeş, în special 
beneficiari de sprijin ai sub-măsurilor 6.1. şi 6.3. Beneficiari pot fi şi persoane care au drept de 
folosinţă pentru terenuri agricole, dovedit prin contract de comodat sau arendă.  Cursurile de 
formare profesională au o durată de 5 zile (40 ore). Cursurile de pregătire profesională sunt 
obligatorii pentru fermierii care accesează fonduri europene. La sfârşitul sesiunii de formare 
profesională cursanţii vor primi atestate de participare.  
 Grupul ţintă al proiectului este format din 100 persoane reprezentate de fermieri din judeţul 
Argeş, în special beneficiari de sprijin ai sub-măsurilor PNDR 6.1 şi 6.3. Participanţii vor avea 
acces la informaţii din domeniile: agricol, zootehnic, contabilitate primară, marketing, 
managementul fermei, TIC, etc.  
 
 

Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală. 
Programul Naţional de dezvoltare Rurală este implementat de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor 

Rurale, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  
PNDR este finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol 

pentru Dezvoltare Rurală. 
 

BENEFICIAR: UNIVERSITATEA DIN PI TEŞTI  



Cursul de formare cuprinde următoarele module:  
� 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 şi 6.3. 

� Modul 2: Îmbunătăţirea cunoştinţelor legate de standarde comunitare la nivelul fermei, 
gestionarea gunoiului de grajd, îmbunătăţirea calităţii producţiei – fermieri, în special 
beneficiari de sprijin ai sub-măsurilor 6.1 şi 6.3. 

� Modul 3: Diversificarea activităţilor în exploataţiile agricole – fermieri, în special beneficiari de 
sprijin ai sub-măsurilor 6.1 şi 6.3. 

� Modul 4: Managementul general al fermei (contabilitate, marketing, cunoştinţe TIC, 
management) - fermieri, în special beneficiari de sprijin ai sub-măsurilor 6.1 şi 6.3. 

 
 

CALENDARUL SESIUNILOR DE FORMARE: 
(cursurile vor fi organizate la Hotel Regat în Piteşti) 

• 18 - 22 iunie 2018 (25 de locuri); 
• 10 - 14 septembrie 2018 (25 de locuri); 
• 12 - 16 noiembrie 2018 (25 de locuri); 
• 28 ianuarie – 1 februarie 2019 (25 de locuri). 

 
 

BENEFICII ŞI FACILIT ĂŢI: 
• Suport de curs în format scriptic şi electronic; 
• Mapă de prezentare (CD, block notes 50 file format A4, pix); 
• Cazare pentru maxim 5 nopţi (dacă este cazul) (hotel Regat, Piteşti); 
• Decontarea transportului de la domiciliu la locul 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. ATESTATELE DE PARTICIPARE  sunt recunoscute pentru 

depunerea de proiecte pentru agricultură şi demonstrează dobândirea de cunoştinţe/competenţe 
în domeniul agricol.  

 
 

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) 
şi  nr. 6.3 (Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici); 

- Fermier din judeţul Argeş este considerat 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 şi  nr. 6.3.  

 
 
 
 
 

PERSOANĂ DE CONTACT: MANAGER DE PROIECT 
Conf. univ. dr. Popescu Cristian 

Telefon: 0723 273 786 
E-mail: christian_popescu2000@yahoo.com 

 
 
  


