
   
 

 

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

 

 

Titlul cursului: Diversificarea afacerilor rurale 
Limba: Română 
Durata: 12 ore 
Grup țintă: Lideri din comunitățile rurale 
Obiectivele 
cursului: 

Cursul oferă informații legate de importanța diversificării afacerilor rurale 
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: diversificarea rurală, dezvoltarea comunităților rurale, surse de 
finanțare nerambursabile pentru dezvoltarea afacerilor neagricole în zona 
rurală. 
 

Rezultatele 
învățării: 

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

esențiale ale diversificării rurale 
- Identifice rolul diversificării activităților în dezvoltarea comunităților 

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

confruntă economia rurală. 
- Analizeze situaţia activităților/sectoarelor neagricole din mediul rural 

pe baza indicatorilor socio-economici şi sectoriali. 
- Înțeleagă și analizeze impactul sprijinului european asupra dezvoltării 

afacerilor neagricole în zonele rurale 
- Analizeze gradul de accesare a fondurilor europene. 
- Identifice principalele instrumente europene de sprijinire a afacerilor 

neagricole în zonele rurale, precum și modul lor de acțiune. 
 

Conținutul 
cursului: 

C1 Diversificarea rurală: prezentare conceptuală 
C2 Situaţia socio-economică a mediului rural 
C3 Analiza activităților/sectoarelor neagricole din mediul rural 
C4 Surse nerambursabile de finanțare pentru dezvoltarea afacerilor 
neagricole în mediul rural 
C5 Instrumente utilizate în accesarea fondurilor europene pentru dezvoltarea 
diversificării afacerilor rurale 
C6 Studii de caz 
 

 

 

 



   
 

Descrierea continutului cursului: 

Nr.
crt. 

Tema  Metode de 
predare 

Materiale de învățare Ore din 
curriculum 

1 C1 
Diversificar
ea rurală: 
prezentare 
conceptuală 
 

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

Transforming the Rural Nonfarm Economy: Opportunities and 
Threats in the Developing World 
https://books.google.ro/books?hl=ro&lr=&id=5QNHAwAAQBAJ
&oi=fnd&pg=PA115&dq=related:DFIkG1QPsWYJ:scholar.google.
com/&ots=awsBTB0Yze&sig=ydqOuW_imSqbjff2EgasIwZSrtQ&r
edir_esc=y#v=onepage&q&f=false 
Trends in Agricultural Diversification Regional Perspective 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.898.
1828&rep=rep1&type=pdf#page=11 
 

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 
activităților
/sectoarelor 
neagricole 
din mediul 
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 
INSSE database 
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-
online/#/pages/tables/insse-table 
 

2 

4 C4 Surse 
nerambursa
bile de 
finanțare 
pentru 
dezvoltarea 
afacerilor 
neagricole 

Prezentare 
PPT, studii de 
caz 
multimedia, 
cercetări în 
domeniu, 
Rapoarte 
naționale/eur
opene 

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale - 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/ 
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 



   
în mediul 
rural 
 

5 C5 
Instrument
e utilizate în 
accesarea 
fondurilor 
europene 
pentru 
dezvoltarea 
diversificării 
afacerilor 
rurale 
 

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

PNDR 6.2 - Înființarea de activități non-agricole în mediul rural 
https://www.youtube.com/watch?v=mtoUCr8IuEg 
Fonduri europene - masura 6.2 PNDR 
https://www.youtube.com/watch?v=rmMlMPwWbYs 
Fonduri europene - masura 6.4 PNDR 
https://www.youtube.com/watch?v=4QuMsX79j0A 
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 

Producing pellet from horse manure- A farm used Rural 
Development Programme (RDP) support to produce horse 
manure pellets that can be used as an organic fertiliser as well as 
a source of renewable energy. 
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/project/attachmen
ts/gp_sk_horse_manure_pellet_670_web_fin_0.pdf 
The establishment of a wood briquette production plant that 
utilises this wood dust and energetic willow shows how a 
region's natural resources can be exploited in an ecofriendly way 
for energy production. 
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/gp_ro_green_briq
uette_production_web_1.pdf 
Diversification to non-agricultural activities on the farm 
Abraham 
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/project/attachmen
ts/gp_cz_non_agricultural_activities_abraham_468_web.pdf 
Pensiune agroturistica 
https://www.youtube.com/watch?v=u60a_xqbWXs&list=PLECC
A90AB66599CD8&index=3 
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 
Farm Diversification in mid Wales 
https://www.youtube.com/watch?v=5-i4YZL0kes 
Farmers Diversify Businesses to Attract Tourists 
https://www.youtube.com/watch?v=NE9WCwbRteg 
AFIR-PNDR – Afaceri de succes in mediul rural agricole si non-
agricole 
https://www.youtube.com/watch?v=QqNVgeWXIQc 
 

2 
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11 
 
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 rurale neagricole 


