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ANEXA 8  - Nevoi de  formare aplicativă 

 

 Vor fi organizate 20 grupe de instruire  cu durata de minim 6 zile pe  cele 10 

domenii specifice  teritoriului Asociației  PARTENERIAT GAL TINUTUL 

HAIDUCILOR. 

  Se vor organiza programe de formare aplicativă în ferme și ateliere didactice după 

cum urmează: 

A. Sesiuni practice de formare în domeniul cultivării/creşterii unor 

plante/animale tradiţionale şi/sau soiuri şi specii locale, precum şi în 

domeniul procesării produselor agricole obţinute după reţete, tehnici şi 

procedee tradiţionale. 

 

B. Sesiuni practice de formare în domeniul procesării produselor agricole 

realizate pe scară largă în Ţinutul Haiducilor folosind tehnici şi echipamente 

de ultimă generaţie, cu impact scăzut asupra mediului înconjurător. 

 

Sesiunile practice de formare au ca obiectiv formarea/instruirea ţăranilor din 

Ţinutul Haiducilor în domeniul culturii anumitor plante tradiţionale, creşterii unor 

animale tradiţionale sau a unor soiuri şi specii locale, precum şi în domeniul 

procesării produselor agricole obţinute după reţete, tehnici şi procedee 

tradiţionale. Astfel, sesiunile de instruire practică vor fi structurate pe 10 domenii 

tematice, conform enumerării de mai jos, și vor atinge în mod explicit 

unitățile tematice enumerate: 

 

1. Activitate/Atelier demonstrativ în domeniul Producție/Colectare și 

Procesare lapte de vacă – unități de procesare de capacitate mică/mare. 

1.1.Reguli de producție materie primă.1.2 Reguli de achiziție materie primă.1.3 

Procesare/ Reguli sanitar veterinare.1.4 Procesare/Reguli de mediu.1.5 
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Procesare/ Reguli sanitare.1.6 Construcție branding de familie.1.7 Vânzare/târguri 

și piețe. 1.8 Vânzare/magazine proprii. 1.9 Vânzare/la domiciliul consumatorilor. 

1.10 Vânzare în fermă. 

 

2. Activitate/Atelier demonstrativîndomeniullapte de oaie/capra – unități de 

procesare de capacitate mica.  

1.1.Reguli de producție materie primă.1.2 Reguli de achiziție materie primă.1.3 

Procesare/ Reguli sanitar veterinare.1.4 Procesare/Reguli de mediu.1.5 

Procesare/ Reguli sanitare. 1.6 Construcție branding de familie.1.7 

Vânzare/târgurisipiețe. 1.8 Vânzare/magazine proprii. 1.9 Vânzare/la domiciliul 

consumatorilor. 1.10 Vânzare în fermă. 

 

3. Activitate/Atelier demonstrativ în domeniul carne de porc/vită/oaie/pasăre 

– unități de procesare de capacitate mică.  

1.1.Reguli de producție materie primă.1.2 Reguli de achiziție materie primă.1.3 

Procesare/ Reguli sanitar veterinare. 1.4 Procesare/Reguli de mediu.1.5 

Procesare/ Reguli sanitare. 1.6 Construcție branding de familie.1.7 

Vânzare/târgurisipiețe. 1.8 Vânzare/magazine proprii. 1.9 Vânzare/la 

domiciliulconsumatorilor. 1.10 Vânzareînfermă. 

 

4. Activitate/Atelier demonstrativ în domeniul Producție/Procesare/Vânzare 

produse apicole.  

1.1.Reguli de producție materie primă.1.2 Reguli de achiziție materie primă.1.3 

Procesare/ Reguli sanitar veterinare.1.4 Procesare/Reguli de mediu.1.5 

Procesare/ Reguli sanitare.1.6 Construcție branding de familie.1.7 

Vânzare/târgurisipiețe. 1.8 Vânzare/magazine proprii. 1.9 Vânzare/la domiciliul 

consumatorilor. 1.10 Vânzare în fermă. 

 

5. Activitate/Atelier demonstrativ în domeniul produse panificație/patiserie- 

Moara și brutăria tradițională.  

1.1.Reguli de producție materie primă. 1.2 Reguli de achiziție materie primă.1. 

3Procesare/ Reguli sanitar veterinare.1.4 Procesare/Reguli de mediu.1.5 
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Procesare/ Reguli sanitare. 1.6 Construcție branding de familie.1.7 

Vânzare/târgurisipiețe. 1.8 Vânzare/magazine proprii. 1.9 Vânzare/la domiciliul 

consumatorilor. 1.10 Vânzare în fermă. 

 

6. Activitate/Atelier demonstrativ în domeniul legume, fructe, floră sălbatică 

și plante medicinale.  

1.1.Reguli de producție materie primă. 1.2 Reguli de achiziție materie primă.1.3 

Procesare/ Reguli sanitar veterinare.1.4 Procesare/Reguli de mediu.1.5 

Procesare/ Reguli sanitare. 1.6 Construcție branding de familie.1.7 

Vânzare/târgurisipiețe. 1.8 Vânzare/magazine proprii. 1.9 Vânzare/la domiciliul 

consumatorilor. 1.10 Vânzare în fermă. 

 

7. Activitate/Atelier demonstrativ în domeniul meșteșug și procesare 

lână/cânepă/in.  

1.1.Reguli de producție materie primă.1.2 Reguli de achiziție materie primă.1.3 

Procesare/ Reguli sanitar veterinare.1.4 Procesare/Reguli de mediu.1.5 

Procesare/ Reguli sanitare.1.6 Construcție branding de familie.1.7 Vânzare/târguri 

și piețe. 1.8 Vânzare/magazine proprii. 1.9 Vânzare/la domiciliul consumatorilor. 

1.10 Vânzare în fermă. 

8.Activitate/Atelier demonstrativ în domeniul Producție/procesare/vânzare 

produse viticole. 

1.1.Reguli de producție materie primă.1.2 Reguli de achiziție materie primă.1.3 

Procesare/ Reguli sanitar veterinare.1.4 Procesare/Reguli de mediu.1.5 

Procesare/ Reguli sanitare.1.6 Construcție branding de familie.1.7 Vânzare/târguri 

si piețe. 1.8 Vânzare/magazine proprii. 1.9 Vânzare/la domiciliul consumatorilor. 

1.10 Vânzare în fermă. 

9. Activitate/Atelier demonstrativ în domeniul Producție/procesare/vânzare 

produse oleaginoase (oloire).  

1.1 Reguli de producție materie primă. 1.2 Reguli de achiziție materie primă.1.3 

Procesare/ Reguli sanitar veterinare.1.4 Procesare/Reguli de mediu. 1.5 

Procesare/ Reguli sanitare.1.6 Construcție branding de familie.1.7 Vânzare/târguri 
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și piețe. 1.8 Vânzare/magazine proprii. 1.9 Vânzare/la domiciliul consumatorilor. 

1.10  Vânzare în fermă. 

10. Activitate/Atelier demonstrativ ferma pedagogică/ locuința agroturistică. 

1.1.Reguli de producție.1.2 Reguli de achiziție materii prime necesare derulării 

activității.1.3 Reguli sanitar veterinare.1.4 Reguli de mediu.1.5 Reguli sanitare.1.6 

Construcție branding de familie. 1.7 Vânzare/prezentare la târguri și 

piețe.1.8Prezentarea pedagogică a fermei. 1.9 Servicii turistice. 1.10 Promovarea 

fermei pedagogice/locuinței agroturistice. 

 

 

Pentru fiecare dintre domeniile tematice de mai sus se va dezvolta câte o curricula 

și plan de pregătire. În dezvoltarea curriculei pentru fiecare din domeniile tematice 

de mai sus se va avea în vedere descrierea logicii de intervenție a Măsurii 

”Implementarea unor programe de formare aplicativă în ferme şi ateliere didactice, 

pentru diseminarea unor tehnici şi procedee tradiţionale şi/sau inovative de 

cultivare şi/sau procesare a produselor agricole”, potrivit cărei pe de o parte, 

pentru revigorarea tradiției este nevoie de un tip de formare aparte – sesiuni 

practice, care valorifică expertiza ultimilor agricultori familiarizaţi cu respectivele 

tradiţii, derulate într-un context de învăţare aparte– în cadrul unor ferme sau 

ateliere demonstrative (fixe sau mobile), care prezintă nu doar produsul în sine, ci 

permit şi înţelegerea tehnologiei folosite în mod traditional,iar pe de altă parte, 

pentru produsele agricole realizate pe scară largă (de exemplu, laptele), ţăranii nu 

sunt familiarizaţi cu unele tehnici şi echipamente de procesare de ultimă generaţie, 

mai eficiente şi cu un impact scăzut asupra mediului. 

 


