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Transfer de cunoştinţe şi acţiuni de informare 
Sub-măsura 1.1. Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de competenţe 

Fișa măsurii Observații 

"…..se 
urmărește 
îmbunătăţirea 
competenţelor
  şi 
cunoştinţelor 

de bază …"    

Îmbunătățirea competențelor: Capacitatea de a 

îndeplini obiectivele domeniului de activitate, dar şi 

obiectivele proprii. 

Competenţa profesională se fundamentează pe 

gestiunea capitalului individual de cunoştinţe. 

 Cunoştinţă  = resursă cumulativă de informaţii şi 

abilităţi generate de utilizarea de informaţi. 

Abilitate = capacitate, competenţă, pricepere, 

calificare dobândită in general exersare îndelungată  

CONCLUZIE: In cazul îmbunățirii de 

competente este necesar ca transferul de 

informații să fie asociat dobândirii de abilități 

– DECI ȘI FORMARE PROFESIONALA și nu 

îmbunătățirea cunoștințelor !!!!!!! 



Transfer de cunoştinţe şi acţiuni de informare 
Sub-măsura 1.1. Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de competenţe 

Art. 192. Codul Muncii 
(1) Formarea profesională a salariaților are urmatoarele obiective 
principale: 
 a) adaptarea salariatului la cerințele postului sau ale locului de 
munca; 
 b) obtinerea unei calificări profesionale; 
 c) actualizarea cunoștintelor și deprinderilor specifice postului și 
locului de munca și perfecționarea pregătirii profesionale pentru ocupația de 
baza; 
 d) reconversia profesională determinată de restructurări 
socioeconomice; 
 e) dobândirea unor cunoștințe avansate, a unor metode și procedee 
moderne, necesare pentru realizarea activităților profesionale; 
 f) prevenirea riscului șomajului; 
 g) promovarea în munca și dezvoltarea carierei profesionale. 

(2) Formarea profesionala si evaluarea cunoștintelor se fac pe baza 
standardelor ocupationale. 
 



Transfer de cunoştinţe şi acţiuni de informare 
Sub-măsura 1.1. Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de competenţe 

Fișa măsurii Observații 

"Beneficiarii: 
Beneficiarii sunt 
furnizori de 
servicii de 
formare 
profesională    
în condițiile 
legislației în 
vigoare " 
 
  

LEGEA nr. 167/2013 - modificarea si completarea OG nr. 
129/2000 - formarea profesionala a adulților 
ORDIN Nr. 353/5202 din 23 iulie 2003 Art. 3. Pentru a se 
supune autorizării, furnizorii de formare profesională 
trebuie să îndeplinească următoarele condiții de 
eligibilitate: 
a) să fie legal constituiți; 
b) să aibă prevăzute în statut sau, după caz, în actul de 
înființare activități de formare profesională; 
c) să își îndeplinească obligațiile de plată a impozitelor, 
taxelor si contribuțiilor datorate, potrivit legislației în 
vigoare. 
 

NOTA: Condițiile de eligibilitate sunt 
concomitente 



Transfer de cunoştinţe şi acţiuni de informare 
Sub-măsura 1.1. Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de competenţe 

Fișa măsurii Observații 
(b) Cheltuieli pentru derularea 

acțiunilor, după cum urmează: 
• cazare, masă și transport 

participanți, după caz; 

• materiale didactice și 

consumabile;  

• închirierea de 

echipamente necesare; 
• închirierea de spaţii pentru 

susținerea acțiunilor de formare. 

 ? De ce este necesară închirierea dacă 
una din condițiile eligibilității este: 
"Solicitantul dispune de capacitate 

tehnică şi financiară necesare derulării 

activităţilor specifice de formare„ 
Ar trebui definite la pct. b - Cheltuielile 
necesitate de pregătirea practică specifică 
dobândirii abilităților aferente 
competenței 

(c) Alte cheltuieli 

justificate. 

 Ar trebui definite și/sau  plafonate la un 
procent din cheltuielile proiectului. 



Transfer de cunoştinţe şi acţiuni de informare 
Sub-măsura 1.1. Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de competenţe 

Fișa măsurii Observații 

Condiții de eligibilitate: 
• Solicitantul dispune de 

personal propriu sau cooptat, 

calificat în domeniile 

corespunzătoare tematicilor 
prevăzute; 

Prin legislația națională ar trebui ca 

cei care au personal cooptat – deci 

nu au personal propriu calificat in 

domeniul tematicilor prevăzute să fie 

depunctați sau chiar eliminați din 

competiție. 

• Solicitantul nu este în  

dificultate financiară 
? Ce este dificultatea financiară și 

cum se interpretează?  

? Datoriile la bugetul consolidat al 

statului reprezintă dificultate 

financiară?  

? Datoriile curente cum se 

contabilizează? 



Transfer de cunoştinţe şi acţiuni de informare 
Sub-măsura 1.2. Sprijin pentru activităţi demonstrative şi de informare 

Fișa măsurii Observații 
(b) Cheltuieli pentru derularea 

acțiunilor, după cum urmează: 

• cazare, masă și transport 

participanți, după caz; 
• materiale didactice și 

consumabile;  

• închirierea de echipamente 

necesare; 
• închirierea de spaţii pentru 

susținerea acțiunilor de formare. 

 ? De ce este necesară închirierea? Dacă: 

"Solicitantul dispune de capacitate tehnică şi 

financiară necesare derulării activităţilor specifice de 

formare„ 

Ar trebui definite la pct. b - Cheltuielile 
necesitate de realizarea câmpurilor 
demonstrative / loturilor de animale 
demonstrative/ standurilor de 
demonstrare 

(c) Alte cheltuieli 

justificate. 

 Ar trebui definite și/sau  plafonate la un 
procent din cheltuielile proiectului. 



Transfer de cunoştinţe şi acţiuni de informare 
Sub-măsura 1.2. Sprijin pentru activităţi demonstrative şi de informare 

Fișa măsurii Observații 

Condiții de 
eligibilitate: 
• Solicitantul dispune de 

personal propriu sau 

cooptat, calificat în 

domeniile corespunzătoare 

tematicilor prevăzute; 

Prin legislația națională ar trebui 

ca cei care au personal cooptat – 

deci nu au personal propriu 

calificat in domeniul tematicilor 

prevăzute să fie depunctați sau 

chiar eliminați din competiție. 

• Solicitantul nu este în  

dificultate financiară 

? Ce este dificultatea financiară și cum se 

interpretează?  

? Datoriile la bugetul consolidat al statului 

reprezintă dificultate financiară?  

? Datoriile curente cum se contabilizează?  



Transfer de cunoştinţe şi acţiuni de informare 
Sub-măsura 1.2. Sprijin pentru activităţi demonstrative şi de informare 

INTREBARI- SCDA Secuieni, Neamț 

  

• Care este perioada de desfășurare a proiectului ? 

• Care este suma maxima alocata la un proiect ? 

• O unitate poate depune mai multe proiecte la aceeași 
submăsura ? 

• Exista o macheta a bugetului proiectului ? 

• Cheltuielile cu onorariile includ și taxele către bugetul 
statului ? 

• Exista prefinantare (avans) la proiect ? 

 



Transfer de cunoştinţe şi acţiuni de informare 
Sub-măsura 1.2. Sprijin pentru activităţi demonstrative şi de informare 

Propuneri ICEADR BUCURESTI 

 La „Obiectivele specifice”, modificarea acestuia, astfel:  

„Dobândirea de informaţii şi cunoştinţe care să permită 
gospodărirea durabilă a terenurilor agricole  şi forestiere, 
creşterea calităţii managementului la nivel de fermă sau 
unitate de producţie în domeniul alimentar şi silvic, ….”. 

 

 La „Obiectivele specifice”, adăugarea unui paragraf: 

„Dezvoltarea unor standarde ocupaţionale şi a unor 
competenţe profesionale noi şi up-gradarea celor existente, 
ţinându-se seama de nevoile angajatorilor, de competenţele de 
bază ale cursanţilor, de cerinţele de pe piaţa muncii. 
Participanţii la programul de dobândire a cunoştinţelor şi de 
dezvoltare a competenţelor vor susţine examene de absolvire 
în urma cărora vor obţine certificate de absolvire sau calificare 
recunoscute în COR.” 



Transfer de cunoştinţe şi acţiuni de informare 
Sub-măsura 1.2. Sprijin pentru activităţi demonstrative şi de informare 

Propuneri ICEADR BUCURESTI 
 La „Beneficiarii direcţi” : 

După: Universităţi cu profil agricol, silvic, alimentar sau de 

economie agrară.  

Completarea cu:  

"Institutele (și stațiunile) de cercetare-dezvoltare cu profil 

agricol, silvic, alimentar sau de economie agrară.” 

 La „Beneficiari finali” , completarea cu:  

"obligativitatea urmării cursurilor de formare profesională de 

către fermierii beneficiari ai Măsurii 141 - Sprijinirea fermelor 

agricole de semi-subzistenţă. „ 

 Excluderea sau înlocuirea termenului „rezonabil” din 

expresia „Toate aceste cheltuieli trebuie să fie rezonabile”  

 


