
MĂSURA 41 – IMPLEMENTAREA 
STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ

PROIECTE DE SERVICII
411-111



Proiectele 
finanțate prin 
Măsura 41, în 

cadrul 
strategiilor de 

dezvoltare 
locală pot fi:

Proiecte de investiții – cu obiective 
ce se regăsesc în obiectivele 
măsurilor de investiții din cadrul 
PNDR

Proiecte de servicii  - cu obiective ce 
se regăsesc în obiectivele măsurilor 
de servicii din cadrul PNDR

Proiecte atipice – cu obiective 
descrise în fișele de măsuri atipice 
din Planurile de Dezvoltare Locală 
(PDL)



Proiecte de servicii finanțate prin Măsura 
41

Proiecte care 
se regăsesc în 
obiectivele 
Măsurii 111

Proiecte care 
se regăsesc în 
obiectivele 
Măsurii 143

Proiecte care 
se regăsesc în 
obiectivele 
Măsurii 322–
Componenta C

Proiecte 
atipice de 
servicii

Acțiuni de 
formare, 
informare și 
difuzare de 
cunoștințe

Furnizarea de 
servicii de 
consiliere şi 
consultanţă 
pentru
agricultori

Elaborare de 
studii privind 
patrimoniul 
cultural 
(material-din 
grupa B  și 
imaterial) din 
spatiul rural

Acțiuni din 
afara măsurilor 
PNDR, 
prezentate în 
fișa măsurii din 
PDL



Proiecte de servicii finanțate prin Sub-măsura 
411-111Pentru a fi finanțate, proiectele trebuie să 

se încadreze în prevederile Fișei Măsurii 
111 PNDR, astfel:
•Încadrarea în obiectivele măsurii
•Respectarea domeniului de acțiune
•Eligibilitatea beneficiarilor (direcți și 
finali)
•Eligibilitatea operațiunilor
•Costurile eligibile și neeligibile
•Criteriile de selecție
•Nivelul de sprijin
•Delimitarea de alte instrumente 
financiare ale UE 



Obiectivele Măsurii 111
Obiectiv general
Îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor prin acţiuni de 
formare, informare şi difuzare de cunoştinţe inovative, adresate 
persoanelor adulte care activează în următoarele sectoarele:
-agricol 
-silvic  
-alimentar
-utilizarea durabilă a terenurilor agricole
-protecţia mediului



Obiectivele operaţionale

a)îmbunătăţirea cunoştinţelor tehnice şi economice generale, 
specifice pentru agricultură, silvicultură şi industria alimentară;

b) pregătire generală pentru managementul şi administrarea 
fermelor;

c) respectarea condiţiilor de eco-condiţionalitate şi a Standardelor 
Pieţei Agricole Comune, diversificarea sau restructurarea 
producţiei fermelor (introducerea de noi produse şi sisteme de 
procesare) ;



d) conştientizarea fermierilor privind probleme generale de mediu în 
sectoarele agricol, forestier şi al industriei alimentare în scopul 
îmbunătăţirii protecţiei mediului;

e) educarea şi conştientizarea proprietarilor de păduri (dobândirea 
conştiinţei forestiere) în vederea asigurării gospodăririi durabile a 
pădurilor coroborat cu valorificarea superioară a resurselor 
forestiere şi creşterea procentului de păduri la nivel naţional, ce 
reprezintă obiective principale ale politicii naţionale forestiere;

f) informări privind introducerea de noi tehnologii informaţionale şi 
de comunicare (IT).



Programele de formare sunt de scurtă durată (cursuri de bază și 
specializări):

Iniţiere 
Perfecţionare 
Specializare

Nu sunt eligibile programele de educație și formare profesională 
inițială, continuă, calificarea, recalificarea (realizate în cadrul POS 
DRU)

Programele de formare au perioade diferenţiate de pregătire, în funcţie 
de:

tematica cursului 
grupul ţintă  
nivelul existent de pregătire al solicitanţilor de formare profesională

Domeniul de acţiune 



Sunt sprijinite programe de formare profesională în vederea 
îmbunătăţirii şi perfecţionării cunoştinţelor privind competenţele 
manageriale şi tehnice în domeniul:

agricol 

forestier  

agro-alimentar

introducerea de noi tehnologii şi inovaţii 

protecţia mediului 

agricultură ecologică, cunoaşterea şi respectarea 
condiţiilor de eco-condiţionalitate etc.



Exemple de programe de formare profesională eligibile:
Diversificarea activităţilor în exploataţiile agricole, îmbunătăţirea 

calităţii producţiei, igiena şi siguranţa alimentelor, crearea de condiţii 
pentru a asigura bunăstarea animalelor şi sănătatea plantelor, 
siguranţa muncii, folosirea fertilizanţilor şi amendamentelor în 
agricultură în concordanţă cu standardele Uniunii Europene;

Îmbunătăţirea şi încurajarea afacerilor;
Îmbunătăţirea cunoştinţelor privind protecţia mediului;
Pregătire tehnică: - noi tehnologii informaţionale, 

- introducerea de inovaţii, 
- difuzarea rezultatelor cercetării şi a gestionarii durabile a resurselor 
naturale etc.



Managementul durabil al terenurilor:
Agricole
Forestiere;
Dezvoltarea unor capacităţi inovative în lanţul agro-
alimentar;
Însuşirea cerinţelor privind eco-condiţionalitatea şi aplicarea 
unor metode de producţie compatibile cu întreţinerea şi 
ameliorarea peisajului, respectiv cu protecţia mediului.



Măsura sprijină acţiuni de informare şi difuzare de 
cunoştinţe privind: 
- schemele de sprijin ale PAC 
- modul de aplicare a măsurilor pentru dezvoltare rurală
Sprijin financiar acordat pentru participarea fermierilor la:

întruniri tematice, 
târguri, 
expoziţii, 
proiecte de succes, 
evenimente care pot contribui la informarea acestora privind, 

de exemplu, noile tehnologii aplicate în diferite sectoare, 
acţiuni de schimb de experienţă etc.



Beneficiar
ii eligibili

Beneficiarii finali 
persoane adulte care activează în domeniile 

agriculturii, silviculturii (inclusiv proprietari de 
pădure) şi industriei agro-alimentare (cursanți și 
participanții la acțiunile de informare și difuzare 
de cunoștințe)

Beneficiarii direcţi
furnizori ai acţiunilor de formare profesională, 

informare şi difuzare a cunoştinţelor, entităţi 
publice sau private care activează în domeniul 
formării profesionale a adulţilor şi/sau informării 
şi difuzării de cunoştinţe care îndeplinesc 
criteriile de eligibilitate şi de selecţie



Beneficiarii eligibili

Beneficiarii finali 
persoane adulte care activează în domeniile agriculturii, 

silviculturii (inclusiv proprietari de pădure) şi 
industriei agro-alimentare (cursanți și participanții la 
acțiunile de informare și difuzare de cunoștințe)

Pentru proiectele finanțate prin sub-măsura 
411-111

Beneficiarii finali vor fi selectați din localitățile 
ce formează teritoriul GAL



Beneficiarii direcţi
furnizori ai acţiunilor de formare profesională, informare 
şi difuzare a cunoştinţelor, entităţi publice sau private 
care activează în domeniul formării profesionale a 
adulţilor şi/sau informării şi difuzării de cunoştinţe:

Entităţi publice - instituţii de învăţământ: licee şi 
colegii cu profil agricol, silvic sau alimentar, universităţi 
cu profil agricol, silvic, alimentar sau economie agrară

Entităţi private - persoane juridice care au competenţă 
în domeniul agricol, silvic sau alimentar conformă cu 
obiectivele măsurii



• sunt persoane juridice constituite în 
conformitate cu legislaţia în vigoare în 
România;

• au prevăzut în obiectul lor de activitate 
formarea profesională sau informare şi 
difuzare de cunoştinţe;

• dispun de personal calificat;
• au acces la facilităţi administrative 

corespunzătoare activităţii specifice de 
formare sau de informare şi difuzare de 
cunoştinţe;

Criterii de 
eligibilitat

e



• dispun de capacitate tehnică şi 
financiară necesare derulării 
activităţilor specific de formare sau de 
informare şi difuzare de cunoştinţe;

• nu sunt în stare de faliment ori 
lichidare;

• şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a 
impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 
asigurări sociale către bugetul de stat.

Criterii de 
eligibilitat

e



Caracteristici privind nivelul 
calitativ şi tehnic:

• înţelegerea nevoilor, 
• numărul de experţi,
• experienţa experților,
• logistica folosită pentru implementarea 

proiectului etc.);
Planificarea activităţilor;
Oferta financiară.

Criterii de 
selecție



Apelul de selecție lansat de GAL trebuie să conțină 
următoarele informații: 

•Data publicării

•Data limită de depunere a proiectelor

•Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele

•Fondul disponibil alocat pe sesiune
-Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată 
pentru finanţarea unui proiect (maximum 200.000 euro), 
sumă ce trebuie să aibă în vedere implementarea 
strategiei;



-Valoarea totală eligibilă a unui proiect este de maximum 
400.000 Euro; În cea de-a X-a propunere de modificare 
a PNDR s-a stabilit ca valoarea totală eligibilă să fie de 
400.000 euro și în aceste condiții, valoarea totală a 
proiectului (eligibilă+neeligibilă) poate depăși 400.000 
euro. Contractarea proiectelor a căror valoare totală 
eligibilă este de maximum 400.000 euro va putea fi 
făcută ulterior aprobării de către Comisia Europeană a 
propunerii de modificare a PNDR.



• Model de Declarație prin care beneficiarul se angajează 
să raporteze către GAL toate plățile aferente 
proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către 
beneficiar. Raportarea se va realiza, după primirea de 
la CRPDRP a Notificării beneficiarului cu privire la 
confirmarea plății, în maximum 5 zile lucrătoare de la 
data efectuării plătii.

• Modalitatea de anunțare a rezultatului procesului de 
selecție (notificarea solicitanților, publicarea 
Raportului de Selecţie);



• Pentru proiectele ce se regăsesc în obiectivele Măsurii 
111, GAL va prezenta obiectivele şi scopul, beneficiarii, 
acţiunile şi costurile eligibile, intensitatea ajutorului, 
criteriile de eligibilitate şi criteriile de selecţie – preluate 
din Fișa măsurii 111 PNDR, coroborate cu prevederile 
pentru proiectele de servicii prezentate în Manualul de 
procedură pentru implementarea măsurii 41. În cazul în 
care fișa măsurii din PDL prevede criterii de eligibilitate și 
selecție în plus, acestea vor fi preluate în apel.

• GAL va menționa în Apelul de Selecție tematicile 
acțiunilor de formare, informare și difuzare de cunoștințe. 
Acestea trebuie să fie în strânsă legătură cu obiectivele 
stabilite în strategia de dezvoltare locală.



• Procedura de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie 
a GAL; Criteriile de selecție (cele din Fișa Măsurii 111 
PNDR și cele locale) cu punctajele aferente si acolo 
unde este cazul punctajul minim pentru selectarea unui 
proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu 
același punctaj. Se recomandă ca în stabilirea 
punctajului, GAL să acorde prioritate obiectivelor 
stabilite în strategia de dezvoltare locală, prin 
acordarea unui punctaj mai mare criteriilor de selecție 
locală. 

• Data și modul de anunțare a rezultatelor
• Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține 

informații detaliate.



• Documentele justificative pe care trebuie să le depună 
solicitantul odată cu depunerea proiectului, în conformitate 
cu cerințele fișei măsurii din PNDR și cu precizările din 
Planul de Dezvoltare Locală. 

• Se vor menționa și documentele justificative pe care 
trebuie să le depună solicitantul în vederea demonstrării 
criteriilor de eligibilitate menționate suplimentar în PDL, 
precum și documentele justificative în vederea punctării 
criteriilor de selecție locale;



TRANSPUNEREA ÎN APELUL DE SELECȚIE A CRITERIILE DE 
SELECȚIE PENTRU PROIECTELE FINANȚATE PRIN SUB-MĂSURA 

411-111
Criterii de selecție fișa Măsurii 
111 - PNDR

Criterii de selecție GAL preluate în 
apelul de selecție

1.Caracteristici privind nivelul 
calitativ şi tehnic:
•înţelegerea nevoilor, 
•numărul de experţi,
•experienţa experților,
•logistica folosită pentru
implementarea proiectului etc.;

Justificare pentru alegerea domeniilor de 
formare/informare în funcție de specificul 
domeniilor prevăzute în strategie
Numărul experților (formatori, 
organizatori)
Experiența experților (în domeniul 
prezentat/în formare)
Numărul și categoriile de cursanți (nivel 
de pregătire, vârstă, domeniul de 
activitate)
Logistica (locație, aparatură, 
videoproiector, instalație de sonorizare 
etc)



Criterii de selecție fișa Măsurii 
111 - PNDR

Criterii de selecție GAL preluate 
în apelul de selecție

2.Planificarea activităţilor Numărul activităților din proiect 
(activități de formare, informare, 
difuzare de cunoștințe)
Durata activităților principale
Durata de implementare a 
proiectului funcție de numărul 
activităților din proiect



Criterii PNDR Criterii GAL

Oferta financiară Valoarea totală a proiectului

GAL va stabili trepte de punctare pentru fiecare dintre criteriile 
de selecție, în funcție de prioritățile stabilite în strategie. 
La criteriile de selecție preluate din fișa măsurii, GAL va adăuga 
și criteriile de selecție locale.  
Suma punctajelor aferente atât criteriilor din PNDR, cât și a 
criteriilor locale nu va depăși 100 de puncte.



ANALIZĂ COMPARATIVĂ A CADRULUI LEGISLATIV PRIVIND FORMAREA 
PROFESIONALĂ ȘI A PREVEDERILOR FIȘEI MĂSURII 111

Cadrul legislativ care reglementeaza formarea profesionala a adultilor este stabilit de 
către:

Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor;
Legea 167/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului 

nr.129/2000 privind formarea profesionala a adultilor.

Fișa Măsurii 111 din PNDR prevede cadrul de implementare a proiectelor finanțate 
de către FEADR prin această măsură, din punct de vedere al obiectivelor, tipurilor de 
beneficiari și acțiuni eligibile, costuri eligibile etc.

Fișa Măsurii 111 nu face trimitere la cadrul legislativ menționat mai sus.



Cadrul legislativ care reglementează formarea 
profesională

Fișa Măsurii 111 din PNDR

Definirea formării profesionale – obiective

Formarea profesionala a adultilor, finalizata cu certificate 
de calificare sau de absolvire cu recunoastere nationala 
si/sau certificate de competente profesionale, este o 
activitate de interes general care face parte din sistemul 
national de educatie si formare profesionala.„

Obiectivul major este “promovarea invatarii pe tot 
parcursul vietii”.

Obiectiv general al Măsurii 111

Îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol, silvic şi 
alimentar, utilizarea durabilă a terenurilor agricole şi 
protecţia mediului, prin acţiuni de formare, informare şi 
difuzare de cunoştinţe inovative adresate persoanelor 
adulte care activează în sectoarele menţionate. 

Obiective specifice:
Dobândirea de informaţii şi cunoştinţe relevante care să 
permită gospodărirea durabilă a terenurilor agricole şi 
forestiere, creşterea calităţii managementului la nivel de 
fermă, restructurarea şi modernizarea în sectoarele de 
procesare şi comercializare pentru produsele agricole şi 
forestiere, contribuind astfel la îmbunătăţirea condiţiilor de 
viaţă şi reducerea şomajului în zonele rurale.
Îmbunătăţirea şi dezvoltarea competenţelor necesare 
pentru persoanele care sunt sau vor fi implicate în 
activităţi forestiere pentru practicarea unui management 
durabil al pădurilor în vederea creşterii suprafeţelor 
forestiere, prelucrării lemnului şi valorificării eficiente a 
produselor pădurii.



Cadrul legislativ care reglementează formarea 
profesională

Fișa Măsurii 111 din PNDR

Forme de realizare a formării profesionala a 
adultilor

In confomitate cu precizarile art. 4 din OG 
129/2000, formarea profesionala a adultilor 
cuprinde formarea profesionala initiala si 
formarea profesionala continua organizate prin 
alte forme decit cele specific sistemului national 
de invatatmânt.

- Formarea profesionala initiala a adultilor asigura 
pregatirea necesara pentru dobindirea 
competentelor profesionale minime necesare 
pentru obtinerea unui loc de munca;

- Formarea profesionala continua este ulterioara 
formarii initiale si asigura adultilor fie dezvoltarea 
competentelor profesionale deja dobindite, fie 
dobindirea de noi competente.

Domeniul de acţiune al Măsurii 111

Măsura sprijină:
1. Programe de formare profesională de 
scurtă durată (iniţiere, perfecţionare şi 
specializare), cu perioade diferenţiate de 
pregătire, în funcţie de tematica cursului, grupul 
ţintă şi nivelul existent de pregătire al solicitanţilor 
de formare profesională în vederea îmbunătăţirii 
şi perfecţionării cunoştinţelor privind 
competenţele manageriale şi tehnice în domeniul 
agricol, forestier şi agro-alimentar, introducerea 
de noi tehnologii şi inovaţii, protecţia mediului şi 
agricultură ecologică, cunoaşterea şi respectarea 
condiţiilor de eco-condiţionalitate etc.
2. Acţiuni de informare şi difuzare de 
cunoştinţe privind schemele de sprijin ale PAC, a 
modului de aplicare a măsurilor pentru dezvoltare 
rurală. 



Cadrul legislativ care reglementează formarea 
profesională

Fișa Măsurii 111 din PNDR

Competența profesională

In sensul OG 129/2000, competenta profesionala 
reprezinta capacitatea de a realiza activitatile 
cerute la locul de munca la nivelul calitativ 
specificat in standardul ocupational.

Obiective specifice aferente Măsurii 111

- Dobândirea de informaţii şi cunoştinţe relevante 
care să permită gospodărirea durabilă a 
terenurilor agricole şi forestiere, creşterea calităţii 
managementului la nivel de fermă, restructurarea 
şi modernizarea în sectoarele de procesare şi 
comercializare pentru produsele agricole şi 
forestiere, contribuind astfel la îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă şi reducerea şomajului în 
zonele rurale.

- Îmbunătăţirea şi dezvoltarea competenţelor
necesare pentru persoanele care sunt sau vor fi 
implicate în activităţi forestiere pentru practicarea 
unui management durabil al pădurilor în vederea 
creşterii suprafeţelor forestiere, prelucrării 
lemnului şi valorificării eficiente a produselor 
pădurii.



Cadrul legislativ care reglementează formarea 
profesională

Fișa Măsurii 111 din PNDR

Cum se pot dobindi competentele profesionale?

Competentele profesionale se pot dobindi pe cale 
formala, non-formala, informala.

Pe cale formala, competentele profesionale se 
pot dobindi prin parcurgerea unui program 
organizat de un furnizor de formare profesionala. 

Art. 5 din OG 129/2000 ( modificat si competat 
prin L167/2013), precizeaza: “Formarea 
profesionala a adultilor se organizeaza prin 
programe de initiere, calificare, recalificare, 
perfectionare, specializare”.

Măsura 111 sprijină:
1. Programe de formare profesională de 
scurtă durată (iniţiere, perfecţionare şi 
specializare), cu perioade diferenţiate de 
pregătire, în funcţie de tematica cursului, grupul 
ţintă şi nivelul existent de pregătire al solicitanţilor 
de formare profesională în vederea îmbunătăţirii 
şi perfecţionării cunoştinţelor privind 
competenţele manageriale şi tehnice în domeniul 
agricol, forestier şi agro-alimentar, introducerea 
de noi tehnologii şi inovaţii, protecţia mediului şi 
agricultură ecologică, cunoaşterea şi respectarea 
condiţiilor de eco-condiţionalitate etc.
2. Acţiuni de informare şi difuzare de 
cunoştinţe privind schemele de sprijin ale PAC, a 
modului de aplicare a măsurilor pentru dezvoltare 
rurală. 



Cadrul legislativ care reglementează formarea 
profesională

Fișa Măsurii 111 din PNDR

Programul de initiere
Initierea reprezinta dobindirea uneia sau mai 
multor competente specifice unei calificari 
conform standardului ocupational sau de 
pregatire profesionala.

Programul de calificare
Calificarea, respectiv recalificarea, reprezinta 
pregatirea profesionala care conduce la 
dobindirea unui ansamblu de competente 
profesionale care permit unei persoane sa 
desfasoare activitati specifice uneia sau mai 
multor ocupatii.

Prin PNDR, AP 1 „Creşterea competitivităţii 
sectoarelor agricol şi forestier” se vor finanţa 
numai programe de formare de scurtă durată 
(cursuri de bază şi specializări) pentru 
perfecţionarea cunoştinţelor lucrătorilor din 
agricultură şi silvicultură. 



Cadrul legislativ care reglementează formarea 
profesională

Fișa Măsurii 111 din PNDR

Programul de perfectionare, specializare

Perfectionarea, respectiv specializarea reprezinta 
pregatirea profesionala care conduce la 
dezvoltarea sau completarea cunostinelor, 
deprinderilor sau competentelor profesionale ale 
unei persoane care detine deja o calificare, 
respectiv dezvoltarea competentelor in cadrul 
aceleiasi calificari, dobandirea de competente noi 
in aceeasi arie ocupationala sau intr-o arie 
ocupationala noua, dobandirea de competente 
fundamentale/cheie sau competente tehnice noi.

Prin Măsura 111 se vor finanţa numai programe 
de formare de scurtă durată (cursuri de bază şi 
specializări) pentru perfecţionarea cunoştinţelor 
lucrătorilor din agricultură şi silvicultură. 



Cadrul legislativ care reglementează formarea 
profesională

Fișa Măsurii 111 din PNDR

Cine poate realiza formarea profesionala a 
adultilor?

Conform Art. 6 din OG 129/2000 ( modificat prin 
L167/2013),  formarea profesionala a adultilor se 
poate realiza, in conditiile prevazute de prezenta 
ordonanta, dupa caz, de persoane fizice sau 
persoane juridice, de drept public sau privat, 
stabilite in Romania, in statele membre ale 
Uniunii Europene sau in statele apartinand 
Spatiului Economic European, indiferent de forma 
juridica de organizare a acestora, denumite 
furnizori de formare profesionala.

Identificarea instituţiilor care realizează activităţi 
de formare profesională şi acţiuni de informare şi 
difuzare de cunoştinţe

Furnizorii de formare profesională, informare şi 
difuzare de cunoştinţe pot fi entităţi publice sau 
private care activează în domeniu, sunt înfiinţate 
conform legislaţiei în vigoare în România şi care 
îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi de selecţie.
Astfel, furnizorii de formare profesională, 
informare şi difuzare de cunoştinţe pot fi:
o Entităţi publice: 

Instituţii de învăţământ: licee şi  
colegii cu  profil agricol, silvic sau alimentar.
o Entităţi private - persoane juridice 
care au competenţă în domeniul agricol, silvic 
sau alimentar conformă cu obiectivele măsurii.
o Universităţi cu profil agricol, silvic, 
alimentar sau economie agrară.
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Cine autorizeaza furnizorii de formare 
profesionala?
Conform Art.18 din OG 129/2000, furnizorii de 
formare profesionala pot organiza programe de 
formare profesionala, finalizate prin certificate de 
calificare sau de absolvire cu recunoastere 
nationala, numai daca au prevazut in statut sau, 
dupa caz, in autorizatia pentru desfasurarea unor 
activitati independente, activitati de formare 
profesionala si sunt autorizati in conditiile legii.
In conformitate cu Art.19 din OG 129/2000 ( 
modificat prin L167/2013),  “activitatea de 
autorizare a furnizorilor de formare profesionala 
este coordonata de catre Autoritatea Nationala 
pentru Calificari.
In vederea autorizarii furnizorilor de formare 
profesionala, Autoritatea Nationala pentru 
Calificari infiinteaza, in subordinea sa, comisii de 
autorizare judetene, respectiv a municipiului 
Bucuresti, fara personalitate juridica, denumite in 
continuare comisii de autorizare."

Furnizorii de formare profesională, informare şi 
difuzare de cunoştinţe pot fi entităţi publice sau 
private care activează în domeniu, sunt înfiinţate 
conform legislaţiei în vigoare în România şi care 
îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi de selecţie.
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Certificatele de calificare sau de absolvire cu 
recunoastere nationala
Art.31 din OG 129/2000, prevede urmatoarele:
“In functie de tipul programului si de formele de 
realizare a formarii profesionale, furnizorul de 
formare profesionala autorizat poate elibera 
urmatoarele tipuri de certificate:
- Pentru cursuri de calificare sau 
recalificare si pentru ucenicia la locul de munca , 
certificate de calificare profesionala;
- Pentru cursuri si stagii de initiere, 
precum si pentru cursuri si stagii de perfectionare 
sau de specializare, certificate de absolvire;
- Certificatele de calificare profesionala 
si de absolvire sunt tiparie de Ministerului Muncii, 
Familiei, Protectiei Sociale  si Persoanelor 
Virstnice, poarta antetul Ministerului Muncii, 
Familiei, Protectiei Sociale  si Persoanelor 
Virstnice  si al Ministerului Educatiei Nationale si 
au regimul actelor de studii.”

Pentru absolvenţii cursurilor de formare
organizate în cadrul Măsurii 111 se vor acorda 
atestate de participare. 


