
ANUNT DE RECRUTARE 
IN ATENTIA FERMIERILOR, PERSOANELOR FIZICE, CARE AU INCHEIAT ANGAJAMENTE PE 

MASURA DE AGROMEDIU SI CLIMA-M10. 

 

Asociatia Centrul de Biotehnologii Microbiene - BIOTEHGEN implementeaza proiectul cu titlul "FORMARE 

PROFESIONALA SI TRANSFER DE CUNOSTINTE IN SCOPUL IMPLEMENTARII EFICIENTE A 

ANGAJAMENTELOR DE AGROMEDIU SI CLIMA PENTRU FERMIERII DIN ZONA 5 (REGIUNEA NORD 

VEST)", in calitate de Beneficiar al contractului de finantare numarul C01104ABC011660000051, incheiat in 

data de 07.11.2017 cu Agenția Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale prin Centrul Regional pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale 6 Satu Mare, in calitate de Autoritate Contractanta. Proiectul este finantat cu fonduri 

europene prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala 

este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si 

Dezvoltarii Rurale. PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European 

Agricol pentru Dezvoltare Rurala.  
 

Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea competentelor necesare implementarii angajamentelor de 

agro-mediu si clima care vizeaza adoptarea unor practici agricole compatibile cu protectia si imbunatatirea 

mediului, a peisajului si a caracteristicilor sale, a resurselor naturale, a solului si a diversitatii genetice, prin 

formarea profesionala a 400 de fermieri, persoane fizice, care au incheiat angajamente pe masura de Agromediu 

si clima-M10, depus la APIA pentru masura de agromediu si clima in cadrul PNDR 2014-2020, si care au 

domiciliul in regiunea NORD VEST (judeţele: Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Bistrița Năsăud, Bihor, 

Cluj). 
 

Furnizarea serviciilor de  formare profesionala de catre Asociatia Centrul de Biotehnologii Microbiene-

BIOTEHGEN, va presupune organizarea si derularea a 16 serii de cursuri in regiunea NORD VEST, cu o durata 

de 3 zile/serie a cate 8 ore pe zi, pentru formarea profesionala a celor 400 de fermieri selectati in grupul tinta. 

In cadrul fiecarei serii de formare profesionala vor fi pregatiti un numar de 25 de fermieri.  Lunile in care se vor 

desfasura seriile de formare profesionala: Februarie 2018 (3 serii); Martie 2018 (3 serii); Aprilie 2018 (2 

serii); Mai 2018 (3 serii); Iunie 2018 (3 serii) si Septembrie 2018 (2 serii). 
 

Conditiile de acces in grupul tinta si documentele necesar a fi completate/prezentate in vederea participarii la 

cursurile pentru formare profesionala si transfer de cunostinte, sunt: 

Conditii de participare: fermier, persoana fizica, care a incheiat angajamente pe masura de agromediu si clima-M10  

Documente dosar grup tinta: 

- Copie angajament din care sa reiasa pachetul din cadrul Masurii 10 pentru care a fost incheiat angajamentul; 

- Copie CUI/CIF pentru cazurile in care angajamentul a fost incheiat cu o persoana juridica; 

- Dovada functiei/calitatii pe care participantul la curs o detine in cadrul entitatii juridice care a incheiat 

angajamentul de finantare pentru Masura 10; 

- Copie carte de identitate a participantului la curs; 

- Formular de grup tinta – completat si semnat in original (tipizatul va fi pus la dispozitie de organizatorul 

de cursuri); 

- Declaratia pe propria raspundere a participantului la curs privind faptul ca nu a mai urmat cursuri pe 

aceeasi tematica sau cursuri de formare profesionala sprijinite prin alte programe cu finantare 

nerambursabila pe aceeasi tematica – completata si semnata in original (tipizatul va fi pus la dispozitie 

de organizatorul de cursuri). 
 

Detalii suplimentare despre proiect pot fi oferite de Dna Dănăilă-Guidea Silvana–Mihaela, Manager de 

proiect. 

Telefon: 0742919496 

E-mail:biotehgen@yahoo.com 


