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PROGRAMULUI NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020 
Dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale fermierilor din GAL 
Călugăra. 

 Contract de finantare C1920011X123951108388/2021 

          

 Stimate FERMIER,  
 
În urma participării la sesiunea de depunere a proiectelor pe MĂSURA M9/1A  – „ Promovarea 
asociativității, inovării și transferului de cunoștințe”  octombrie 2021 - Programul National de 
Dezvoltare Rurala 2014-2020, organizată de ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA (GAL) 
Călugăra, cu sediul în Comuna Ciclova Română, nr. 203, județul Caras Severin, proiectul depus 
de CRFPS PRO VOCATIE BUCURESTI a fost selectat pentru finanțare. Conform contractului de 
finanțare semnat cu CRFIR, CRFPS PRO VOCATIE BUCURESTI va organiza acțiuni de formare 
profesionala si dobandire de competente pentru fermierii de pe teritoriul GAL Călugăra.  
Prin participarea la activitățile organizate în cadrul proiectului, veți avea posibilitatea de a vă 
îmbunătăți competentele manageriale și tehnice, ceea ce va conduce la creșterea nivelului de 
performanță și de competitivitate al propriilor exploatații agricole. De asemenea, dacă este cazul, 
veți putea îndeplini obligația asumată prin decizia de finanțare încheiată cu AFIR cu privire la 
participarea pana la finalizarea proiectului, la acțiuni de formare profesionala.  
Condițiile pe care trebuie sa le îndeplinească beneficiarii finali ai serviciilor de formare 
profesionala si dobandire de competente sunt:  
• să fie persoane din teritoriul GAL Calugara   
• să partină uneia din urmatoarele categorii de populatie: 

 agricultura de subzistenta; 
 persoanele aflate in cautarea unui loc de munca; 
 persoane inactive; 
 somer.  

Formarea profesionala se va realiza pentru 60 persoane selectate In cadrul activitaii de formare 
profesionala , cursantii vor beneficia de informare si consiliere . Programul de formare include  
formarea competentelor antreprenoriale. In cadrul selectiei se va tine seama de apartenenta 
participantilor la asociatii ale producatorilor agricoli, urmand ca 20 persoane selectate sa fie membre 
a unor forme asociative. 
In curricula programului de formare vor fi incluse informatii privind dezvoltarea durabila inteleasa 
prin calitate mai buna a vietii pentru toata lumea, informatii privind importanta protectiei mediului 
inconjurator, a resurselor si bio-diversitatii, informatii legate de sanatate si securitatea muncii 
precum si utilizare TIC. Prin aceste obiective propuse prezentul proiect contribuie direct promovarea 
asociativității, inovării și transferului de cunoștințe, la promovarea insertiei/reinseriei pe piata muncii 
a persoanelor inactive si facilitarea accesului persoanelor inactive la educatie si pe piata muncii. 
 Cursul de formare  se va drula pe parcursul a 80 ore. Fiecare grupa de formare va fi formata din 
10 cursanti. In total vom organiza 6 grupe de formare. In total vom avea 60  de cursanti. 
Pentru a putea participa la procesul de selecție a cursanților, vă rugăm să completaţi formularul de 
înscriere atașat şi să îl transmiteți completat, împreună cu documentația solicitată în acesta, la 
datele de contact indicate în formular.  
Va asteptam la actiunile noastre!  


