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ANEXA 8   
Nevoi de  instruire 

 

 Vor fi organizate 10 grupe a câte 6 zile de instruire  pe  cele 10 domenii specifice  

teritoriului Asociației  PARTENERIAT GAL TINUTUL HAIDUCILOR. 

  Se vor organiza două pachete de cursuri și ateliere de lucru: Antreprenoriat rural și  

Parteneriat rural pe urmatoarele  10 domenii de activitate : 
  

1. Producție/Colectare și Procesare lapte de vacă – unit. de procesare de capacitate  

mica/mare 

PACHET 1- ANTREPRENORIAT RURAL 
TEMATICA 1 - Cum înfiinţăm o firmă sau o întreprindere individuală  
TEMATICA 2-  Cum conducem o firmă sau o întreprindere individuală – strategie şi plan de afaceri 
TEMATICA 3- Dezvoltare agricolă durabilă şi adaptare la schimbările climatice – mentalităţi şi 
exemple concrete (cu accent pe situaţia existentă în teritoriul GAL) 
TEMATICA 4- Marketing rural şi exemple de bune practici în domeniu 

 
PACHET 2- PARTENERIAT  RURAL 
TEMATICA 1 -Ce este și care sunt avantajele unei cooperative/întreprinderi sociale de inserţie  
TEMATICA 2- Cum înființăm o  cooperativă/întreprinderi sociale de inserţie  
TEMATICA 3- Cum funcţionează o cooperativă/întreprinderi sociale de inserţie și ,anagement  
participativ  
 TEMATICA 4- Dezvoltare agricolă durabilă şi adaptare la schimbările climatice – mentalităţi 
şi exemple concrete (cu accent pe situaţia existentă în teritoriul GAL)  
TEMATICA 5- Oportunităţi de procesare; produse rurale cu potenţial de vânzare - bune practici 
TEMATICA 6- Dezvoltarea parteneriatelor. Lanţul scurt. Modalităţi de asociere pentru vânzare - 
bune practici  
 

2. Producție/Colectare/Procesare lapte de oaie/capra – unități de procesare de capacitate  

Mica  

PACHET 1- ANTREPRENORIAT RURAL 
TEMATICA 1- Cum înfiinţăm o firmă sau o întreprindere individuală  
TEMATICA 2- Cum conducem o firmă sau o întreprindere individuală – strategie şi plan de afaceri 
TEMATICA 3- Dezvoltare agricolă durabilă şi adaptare la schimbările climatice – mentalităţi şi 
exemple concrete (cu accent pe situaţia existentă în teritoriul GAL) 
TEMATICA 4- Marketing rural şi exemple de bune practici în domeniu 
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PACHET 2- PARTENERIAT  RURAL 
TEMATICA 1- Ce este și care sunt avantajele unei cooperative/întreprinderi sociale de inserţie  
TEMATICA 2- Cum înființăm o  cooperativă/întreprinderi sociale de inserţie  
TEMATICA 3- Cum funcţionează o cooperativă/întreprinderi sociale de inserţie și ,anagement  
participativ  
 TEMATICA 4- Dezvoltare agricolă durabilă şi adaptare la schimbările climatice – mentalităţi 
şi exemple concrete (cu accent pe situaţia existentă în teritoriul GAL)  
TEMATICA 5- Oportunităţi de procesare; produse rurale cu potenţial de vânzare - bune practici 
TEMATICA 6- Dezvoltarea parteneriatelor. Lanţul scurt. Modalităţi de asociere pentru vânzare - 
bune practici  

 

3. Producție/Procesare carne de porc/vita/oaie/pasare – unit. de procesare de capacitate  

mica  

PACHET 1- ANTREPRENORIAT RURAL 
TEMATICA 1- Cum înfiinţăm o firmă sau o întreprindere individuală  
TEMATICA 2- Cum conducem o firmă sau o întreprindere individuală – strategie şi plan de afaceri 
TEMATICA 3- Dezvoltare agricolă durabilă şi adaptare la schimbările climatice – mentalităţi şi 
exemple concrete (cu accent pe situaţia existentă în teritoriul GAL) 
TEMATICA 4 -Marketing rural şi exemple de bune practici în domeniu 

 
PACHET 2- PARTENERIAT  RURAL 
TEMATICA 1- Ce este și care sunt avantajele unei cooperative/întreprinderi sociale de inserţie  
TEMATICA 2- Cum înființăm o  cooperativă/întreprinderi sociale de inserţie  
TEMATICA 3- Cum funcţionează o cooperativă/întreprinderi sociale de inserţie și ,anagement  
participativ  
 TEMATICA 4 - Dezvoltare agricolă durabilă şi adaptare la schimbările climatice – mentalităţi 
şi exemple concrete (cu accent pe situaţia existentă în teritoriul GAL)  
TEMATICA 5- Oportunităţi de procesare; produse rurale cu potenţial de vânzare - bune practici 
TEMATICA 6 - Dezvoltarea parteneriatelor. Lanţul scurt. Modalităţi de asociere pentru vânzare - 
bune practici  

 

4. Producție/Procesare/Vânzare produse apicole 

 

PACHET 1- ANTREPRENORIAT RURAL 

TEMATICA 1 Cum înfiinţăm o firmă sau o întreprindere individuală  
TEMATICA 2 Cum conducem o firmă sau o întreprindere individuală – strategie şi plan de afaceri 
TEMATICA 3 Dezvoltare agricolă durabilă şi adaptare la schimbările climatice – mentalităţi şi 
exemple concrete (cu accent pe situaţia existentă în teritoriul GAL) 
TEMATICA 4 Marketing rural şi exemple de bune practici în domeniu 

 
PACHET 2- PARTENERIAT  RURAL 
TEMATICA 1 Ce este și care sunt avantajele unei cooperative/întreprinderi sociale de inserţie  
TEMATICA 2- Cum înființăm o  cooperativă/întreprinderi sociale de inserţie  
TEMATICA 3- Cum funcţionează o cooperativă/întreprinderi sociale de inserţie și ,anagement  
participativ  
 TEMATICA 4- Dezvoltare agricolă durabilă şi adaptare la schimbările climatice – mentalităţi 
şi exemple concrete (cu accent pe situaţia existentă în teritoriul GAL)  
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TEMATICA 5- Oportunităţi de procesare; produse rurale cu potenţial de vânzare - bune practici 
TEMATICA 6- Dezvoltarea parteneriatelor. Lanţul scurt. Modalităţi de asociere pentru vânzare - 
bune practici  
 

5. Producție/Procesare/Vânzare produse panificație/patiserie- Moara și brutăria  

Tradițională 

PACHET 1- ANTREPRENORIAT RURAL 

TEMATICA 1- Cum înfiinţăm o firmă sau o întreprindere individuală  
TEMATICA 2- Cum conducem o firmă sau o întreprindere individuală – strategie şi plan de afaceri 
TEMATICA 3- Dezvoltare agricolă durabilă şi adaptare la schimbările climatice – mentalităţi şi 
exemple concrete (cu accent pe situaţia existentă în teritoriul GAL) 
TEMATICA 4-  Marketing rural şi exemple de bune practici în domeniu 

 
PACHET 2- PARTENERIAT  RURAL 
TEMATICA 1 Ce este și care sunt avantajele unei cooperative/întreprinderi sociale de inserţie  
TEMATICA 2- Cum înființăm o  cooperativă/întreprinderi sociale de inserţie  
TEMATICA 3- Cum funcţionează o cooperativă/întreprinderi sociale de inserţie și ,anagement  
participativ  
 TEMATICA 4- Dezvoltare agricolă durabilă şi adaptare la schimbările climatice – mentalităţi 
şi exemple concrete (cu accent pe situaţia existentă în teritoriul GAL)  
TEMATICA 5- Oportunităţi de procesare; produse rurale cu potenţial de vânzare - bune practici 
TEMATICA 6- Dezvoltarea parteneriatelor. Lanţul scurt. Modalităţi de asociere pentru vânzare - 
bune practici  

 

6.  Producție/Procesare/Vânzare legume, fructe, floră sălbatică și plante medicinale 

PACHET 1- ANTREPRENORIAT RURAL 
TEMATICA 1 - Cum înfiinţăm o firmă sau o întreprindere individuală  
TEMATICA 2 -  Cum conducem o firmă sau o întreprindere individuală – strategie şi plan de afaceri 
TEMATICA 3 - Dezvoltare agricolă durabilă şi adaptare la schimbările climatice – mentalităţi şi 
exemple concrete (cu accent pe situaţia existentă în teritoriul GAL) 
TEMATICA 4-  Marketing rural şi exemple de bune practici în domeniu 

 
PACHET 2- PARTENERIAT  RURAL 
TEMATICA 1- Ce este și care sunt avantajele unei cooperative/întreprinderi sociale de inserţie  
TEMATICA 2- Cum înființăm o  cooperativă/întreprinderi sociale de inserţie  
TEMATICA 3- Cum funcţionează o cooperativă/întreprinderi sociale de inserţie și ,anagement  
participativ  
 TEMATICA 4- Dezvoltare agricolă durabilă şi adaptare la schimbările climatice – mentalităţi 
şi exemple concrete (cu accent pe situaţia existentă în teritoriul GAL)  
TEMATICA 5- Oportunităţi de procesare; produse rurale cu potenţial de vânzare - bune practici 
TEMATICA 6- Dezvoltarea parteneriatelor. Lanţul scurt. Modalităţi de asociere pentru vânzare - 
bune practici  

 

7. Ateliere meșteșugărești și procesare lână/cânepă/in  

PACHET 1- ANTREPRENORIAT RURAL 
TEMATICA 1- Cum înfiinţăm o firmă sau o întreprindere individuală  
TEMATICA 2 - Cum conducem o firmă sau o întreprindere individuală – strategie şi plan de afaceri 
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TEMATICA3 - Dezvoltare agricolă durabilă şi adaptare la schimbările climatice – mentalităţi şi 
exemple concrete (cu accent pe situaţia existentă în teritoriul GAL) 
TEMATICA 4 -  Marketing rural şi exemple de bune practici în domeniu 

 
PACHET 2- PARTENERIAT  RURAL 
TEMATICA 1 Ce este și care sunt avantajele unei cooperative/întreprinderi sociale de inserţie  
TEMATICA 2- Cum înființăm o  cooperativă/întreprinderi sociale de inserţie  
TEMATICA 3- Cum funcţionează o cooperativă/întreprinderi sociale de inserţie și ,anagement  
participativ  
 TEMATICA 4- Dezvoltare agricolă durabilă şi adaptare la schimbările climatice – mentalităţi 
şi exemple concrete (cu accent pe situaţia existentă în teritoriul GAL)  
TEMATICA 5- Oportunităţi de procesare; produse rurale cu potenţial de vânzare - bune practici 
TEMATICA 6- Dezvoltarea parteneriatelor. Lanţul scurt. Modalităţi de asociere pentru vânzare - 
bune practici  

 

8.  Fermă agroturistică/pedagogică/demonstrative 

 
PACHET 1- ANTREPRENORIAT RURAL 
TEMATICA 1 -Cum înfiinţăm o firmă sau o întreprindere individuală  
TEMATICA 2- Cum conducem o firmă sau o întreprindere individuală – strategie şi plan de afaceri  
TEMATICA 3-Dezvoltare agricolă durabilă şi adaptare la schimbările climatice – mentalităţi şi 
exemple concrete (cu accent pe situaţia existentă în teritoriul GAL) 
TEMATICA 4- Marketing rural şi exemple de bune practici în domeniu 

 
PACHET 2- PARTENERIAT  RURAL 
TEMATICA 1 Ce este și care sunt avantajele unei cooperative/întreprinderi sociale de inserţie  
TEMATICA 2- Cum înființăm o  cooperativă/întreprinderi sociale de inserţie  
TEMATICA 3- Cum funcţionează o cooperativă/întreprinderi sociale de inserţie și ,anagement  
participativ  
 TEMATICA 4- Dezvoltare agricolă durabilă şi adaptare la schimbările climatice – mentalităţi 
şi exemple concrete (cu accent pe situaţia existentă în teritoriul GAL)  
TEMATICA 5- Oportunităţi de procesare; produse rurale cu potenţial de vânzare - bune practici 
TEMATICA 6- Dezvoltarea parteneriatelor. Lanţul scurt. Modalităţi de asociere pentru vânzare - 
bune practici  
 

9. Producție/procesare/vânzare produse viticole  

 
PACHET 1- ANTREPRENORIAT RURAL 
TEMATICA 1-  Cum înfiinţăm o firmă sau o întreprindere individuală  
TEMATICA 2- Cum conducem o firmă sau o întreprindere individuală – strategie şi plan de afaceri 
TEMATICA 3 - Dezvoltare agricolă durabilă şi adaptare la schimbările climatice – mentalităţi şi 
exemple concrete (cu accent pe situaţia existentă în teritoriul GAL) 
TEMATICA 4-  Marketing rural şi exemple de bune practici în domeniu 

 
PACHET 2- PARTENERIAT  RURAL 
TEMATICA 1 Ce este și care sunt avantajele unei cooperative/întreprinderi sociale de inserţie  
TEMATICA 2- Cum înființăm o  cooperativă/întreprinderi sociale de inserţie  
TEMATICA 3- Cum funcţionează o cooperativă/întreprinderi sociale de inserţie și ,anagement  
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participativ  
 TEMATICA 4- Dezvoltare agricolă durabilă şi adaptare la schimbările climatice – mentalităţi 
şi exemple concrete (cu accent pe situaţia existentă în teritoriul GAL)  
TEMATICA 5- Oportunităţi de procesare; produse rurale cu potenţial de vânzare - bune practici 
TEMATICA 6- Dezvoltarea parteneriatelor. Lanţul scurt. Modalităţi de asociere pentru vânzare - 
bune practici  

 

10. Producție/procesare/vânzare produse oleaginoase (oloire)-  

 
PACHET 1- ANTREPRENORIAT RURAL 
TEMATICA 1- Cum înfiinţăm o firmă sau o întreprindere individuală  
TEMATICA 2 - Cum conducem o firmă sau o întreprindere individuală – strategie şi plan de afaceri 
TEMATICA 3 - Dezvoltare agricolă durabilă şi adaptare la schimbările climatice – mentalităţi şi 
exemple concrete (cu accent pe situaţia existentă în teritoriul GAL) 
TEMATICA 4-  Marketing rural şi exemple de bune practici în domeniu 

 
PACHET 2- PARTENERIAT  RURAL 
TEMATICA 1 Ce este și care sunt avantajele unei cooperative/întreprinderi sociale de inserţie  
TEMATICA 2- Cum înființăm o  cooperativă/întreprinderi sociale de inserţie  
TEMATICA 3- Cum funcţionează o cooperativă/întreprinderi sociale de inserţie și ,anagement  
participativ  
 TEMATICA 4- Dezvoltare agricolă durabilă şi adaptare la schimbările climatice – mentalităţi 
şi exemple concrete (cu accent pe situaţia existentă în teritoriul GAL)  
TEMATICA 5- Oportunităţi de procesare; produse rurale cu potenţial de vânzare - bune practici 
TEMATICA 6- Dezvoltarea parteneriatelor. Lanţul scurt. Modalităţi de asociere pentru vânzare - 
bune practici  
 

 Cursurile de formare profesională se vor realiza pe baza unei  curricule   însoțită de plan  

de pregătire pentru fiecare grupa si domeniu tematic. 

 Se vor întocmi suporturi de curs pentru fiecare grupa /domeniu specific pe cele doua  

pachete (PACHET 1- ANTREPRENORIAT RURAL, PACHET 2- PARTENERIAT  RURAL).  Suporturile de 

curs  vor fi multiplicate pentru toti participantii. 


