
   
 

 

Output 3: Cursuri și materiale de învățare continuă pentru adulți din Comunitatea Rurală 

 

Titlul cursului: Afaceri rurale și antreprenoriat  
Limba: Română 
Durata: 12 ore 
Grup țintă: Lideri din comunitățile rurale 
Obiectivele 
cursului: 

Cursul oferă informații legate de importanța antreprenoriatului rural și social 
asupra dezvoltării zonelor rurale. 
Cursul este dezvoltat, în principal, în jurul unor serii de discuții, studii de caz și 
exemple de modele de afaceri. Acesta va acoperi o gamă largă de subiecte, 
cum ar fi: antreprenoriatul rural și antreprenoriatul social, dezvoltarea 
comunităților rurale, surse nerambursabile de finanțare pentru 
antreprenoriatul rural. 
 

Rezultatele 
învățării: 

Studenții vor fi capabili să: 
- Înțeleagă, dezbată și distingă definițiile, conceptele și componentele 

esențiale ale antreprenoriatului rural și ale antreprenoriatului social 
- Identifice rolul antreprenoriatului social în dezvoltarea comunităților 

rurale. 
- Identifice condițiile socio-economice specifice și problemele cu care se 

confruntă economia rurală. 
- Analizeze situaţia dezvoltării rurale pe baza indicatorilor socio-

economici şi sectoriali. 
- Înțeleagă și analizeze impactul sprijinului european asupra economiei 

rurale. 
- Analizeze gradul de accesare a fondurilor europene. 
- Identifice principalele instrumente europene de sprijinire a dezvoltării 

antreprenoriatului rural, precum și modul lor de acțiune. 
 

Conținutul 
cursului: 

C1 Antreprenoriatul rural: prezentare conceptuală 
C2 Situaţia socio-economică a mediului rural 
C3 Analiza sectorială a mediului rural 
C4 Surse nerambursabile de finanțare pentru dezvoltarea antreprenoriatului 
rural 
C5 Instrumente utilizate în accesarea fondurilor europene pentru dezvoltarea 
antreprenoriatului în zonele rurale 
C6 Studii de caz 

 

 

 

 

 



   
Descrierea continutului cursului: 

Nr.
crt. 

Tema  Metode de 
predare 

Materiale de învățare Ore din 
curriculum 

1 C1 
Antreprenori
atul rural: 
prezentare 
conceptuală 
 

Prezentare PPT, 
studii caz 
multimedia, 
cercetări în 
domeniu, 
articole 
științifice. 

European Action Plan for the Social Economy 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45345 
Linking Incubation Actors for Inclusive and Social 
Entrepreneurship 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45345 
Does Rural Entrepreneurship Pay? 
https://lib.dr.iastate.edu/agpolicyreview/vol2018/iss2/4/ 
Mentoring entrepreneurship in a rural territory – A 
qualitative exploration of an entrepreneurship program for 
rural areas 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S074
3016719312100 
The better entrepreneurship policy tool social 
entrepreneurship self-assessment statements 
https://betterentrepreneurship.eu/sites/default/files/Social_
Entrepreneurship_2018_for_download.pdf 
https://betterentrepreneurship.eu/en/node/add/social-quiz 

2 

2 C2 Situaţia 
socio-
economică a 
mediului 
rural 

Prezentare PPT, 
cercetări în 
domeniu, 
articole 
științifice, baze 
de date 
statistice 

Socio-economic indicators 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-
fisheries/farming/documents/cap-context-indicators-
table_2019_en.pdf 
Analytical factsheet for Romania 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-
fisheries/by_country/documents/analytical_factsheet_ro.pdf 
Analytical factsheet at EU level 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-
fisheries/farming/documents/analytical-factsheet-eu-
level_en.pdf 
Eurostat Database 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database 
 

2 

3 C3 Analiza 
sectorială a 
mediului 
rural 

Prezentare PPT, 
cercetări în 
domeniu, 
articole 
științifice, baze 
de date 
statistice 

Sectorial indicators 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-
fisheries/farming/documents/cap-context-indicators-
table_2019_en.pdf 
Analytical factsheet for Romania 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-
fisheries/by_country/documents/analytical_factsheet_ro.pdf 
Analytical factsheet at EU level 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-
fisheries/farming/documents/analytical-factsheet-eu-
level_en.pdf 
Eurostat Database 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database 
 

2 

4 C4 Surse 
nerambursab
ile de 
finanțare 
pentru 
dezvoltarea 

Prezentare PPT, 
studii de caz 
multimedia, 
cercetări în 
domeniu, 
Rapoarte 
naționale/euro
pene 

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale - Submăsura 
6.1, https://afir.info/ 
Stadiul implementării proiectelor finanțate prin PNDR 2020  
https://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-
2014-2020/situatia-proiectelor-depuse-2014-2020.html 
Situația fondurilor disponibile prin PNDR 
https://online.afir.info/ContorIntegration/DetaliiDisponibil 
 

2 



   
antreprenori
atului rural 

5 C5 
Instrumente 
utilizate în 
accesarea 
fondurilor 
europene 
pentru 
dezvoltarea 
antreprenori
atului în 
zonele rurale 

Prezentare PPT, 
exemple și 
modele de 
afaceri, 
cercetări în 
domeniu 

AFIR -PNDR - Submasura 6.1 dedicata Tinerilor fermieri 
https://www.youtube.com/watch?v=iEmGoCh_imk 
Oportunități de finanțare a sectorului agricol prin FEADR 
2021-2027 
https://madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/plan-national-
strategic/Oportunitati-finantare-dezvoltare-rurala-PNS-2021-
2027.pdf 
Ghidurilor Solicitantului CONSULTATIVE pentru submăsurile 
6.1, 6.2, 6.3 și 6.4 
https://madr.ro/informari-dezvoltare-
rurala/informari/actualitate-pndr-2014-2020/6781-
publicarea-ghidurilor-solicitantului-consultative-pentru-
submasurile-6-1-6-2-6-3-si-6-4.html 
 

2 

6 C6 Studii de 
caz 

Studii de caz 
multimedia, 
exemple și 
modele de 
afaceri 

Lăptaria cu Caimac – Milk collecting and processing plant - 
Setting up a milk collection and processing plant to create 
added value and enable the farm to diversify its products 
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/project/attach
ments/gp_ro_laptaria_du_caimac_682_web_fin_1.pdf 
A young farmer’s individual enterprise - Rural Development 
Programme (RDP) support enabled a young person to start 
his own commercially-oriented farm, thus contributing to the 
generational renewal of the sector  
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/project/attach
ments/gp_ro_young_farmer_548_web_fin.pdf 
Antreprenoriat de succes în zona rurală a Regiunii Nord-Est 
(afaceri de succes in mediul rural) 
Cooperativa produse traditionale + Diversificare 
https://www.youtube.com/watch?v=pgx_yHQzDf0 
Rural Entrepreneurship Story 
https://www.youtube.com/watch?v=dmBJNWwdCAA 
Antreprenoriat rural – povești de succes 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLECCA90AB66599C
D8 
Tineri fermieri, partea I – masura 6.1 
https://www.youtube.com/watch?v=jVD7qmlC_wg 
Exemplu PNDR - cultura de afini, Mija, Dambovita 
https://www.youtube.com/watch?v=LyjJid03Gns 
 

2 
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Socio-economic indicators and Sectorial indicators 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/cap-
context-indicators-table_2019_en.pdf 

Analytical factsheet for Romania 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-
fisheries/by_country/documents/analytical_factsheet_ro.pdf 

Analytical factsheet at EU level 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-
fisheries/farming/documents/analytical-factsheet-eu-level_en.pdf 

Eurostat Database 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database 

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale - Submăsura 6.1, Sprijin pentru instalarea tinerilor 
fermieri, Submăsura 6.2 Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale, 
Submăsura 6.4 Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole, https://afir.info/ 
 
Reţeaua Naţionala de Dezvoltare Rurală -  
Publicaţii de bune practici antreprenoriat/antreprenoriat social - Reţeaua Naţionala de Dezvoltare 
Rurală, https://www.rndr.ro/comunicare/publicatii/bune-practici.html 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Proiecte tip - în sprijinul beneficiarilor 
https://madr.ro/proiecte-tip-in-atentia-beneficiarilor.html 

 
Evaluare: (cum se confirmă finalizarea cursului). 

Test de evaluare și o scurtă prezentare a modului de dezvoltare a unei afaceri sociale rurale 

 


