
 
 

                                                            

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Proiect “Green practices and Competences towards the 

Environmental sustainability”- GREEN-COM 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursul este gratuit și se adresează beneficiarilor din județul Sibiu din următoarele 
categorii eligibile: 

1. Elevi și cursanți  din domeniul Educației și Formării profesionale, care: 
✓ urmează o formă de învățământ  de nivel liceal sau profesional cu specializări în domeniul 

agricol, protecției mediului, agroalimentar sau dezvoltării rurale. 
✓ urmează un curs de formare profesională autorizat de ANC  cu specializarea sau calificarea 

în domeniul agricol, protecției mediului sau dezvoltării rurale. 
✓ au vârsta de minim 16 ani.  

 
2. Angajați, angajați pe cont propriu,  fermieri/agricultori, administratori, care sunt:  

✓ angajați ai persoanelor juridice/ angajați pe cont propriu (PFA, IFA, II)/ manageri și 
consultanți/experți/ care desfășoară activități în domeniul agricol, protecției mediului, 
agroalimentar, dezvoltării rurale  în mediul rural. 

✓ fermieri/agricultori care dețin exploatații agricole. 
✓ cadre didactice care predau la clasele de nivel liceal sau profesional cu specializări în 

domeniul agricol, protecției mediului, agroalimentar sau dezvoltării rurale. 
 

Curs de formare 
“Practici și Competențe verzi pentru Sustenabilitatea Mediului” 

 
 

Modul 1 - GREEN DEAL ȘI TRANZIȚIA VERDE 
 

Modul 2 - ECONOMIE CIRCULARĂ ȘI SUSTENABILITATEA MEDIULUI 

Modul 3 - AGRICULTURĂ VERDE ȘI ALIMENTAȚIE SUSTENABILĂ 

Modul 4 - COMPETENȚE  NOI VERZI ȘI ANTREPRENORIAT 



 
 

                                                            

 
 

 

 

 

Tranziția la Economia verde necesită lucrători care dețin competențe noi verzi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Legătura dintre oameni sănătoși, societăți sănătoase și o planetă sănătoasă 
plasează ecosistemele durabile și sistemele agroalimentare în centrul Pactului 
verde european: care este conceput pentru a stimula economia, a îmbunătăți 
sănătatea și calitatea vieții oamenilor și pentru a avea grijă de natură. Sistemul 
agricol și alimentar european, susținut de Politica Agricolă Comună, este deja un 
standard global în ceea ce privește siguranța, securitatea aprovizionării, nutriția 
și calitatea. O trecere la un sistem alimentar durabil poate aduce beneficii de 
mediu, sănătate și sociale, precum și câștiguri economice mai echitabile. 
 

Cei 4 parteneri ai proiectului( 2 din RO și 2 din IT)  au elaborat un model de 
curs comun non-formal, pentru a fi aplicat la nivel local în România și Italia, 
în domeniul Educației și Formării Profesionale, cu tema “Practici și 
Competențe verzi pentru Sustenabilitatea Mediului”. 
Programul de formare, cu o durata de 40 de ore, este împărțit în 4 Module, 
8 Lecții, cu activități față în față și on-line. Conținuturile educaționale sunt 
pregătite de organizațiile participante împreună cu experți, fiind oferite în 
limba română și italiană, cu materiale specifice fiecărei țări partenere.  

„Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia 
Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei” 

Parcursul educațional desfășurat în România este coordonat și implementat 
de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian-Sibiu  
și ASOCIAȚIA AGROM-RO. Calendarul este prevăzut într-o formulă care 
poate fi parcurs  de către beneficiari. 
La sfârșitul cursului, va fi aplicat un test final de evaluare. 
Cursanții care vor avea o prezență de minim 75%  la orele de curs și susțin 
evaluarea finală vor primi un Atestat de participare semnat de către cei doi 
organizatori. 

Dacă sunteți interesat(ă) să participați la acest curs și vă încadrați în una dintre categoriile 
eligibile de beneficiari transmiteți Formularul de înscriere pe adresa de e-mail:  

greencomproject1@gmail.com 

În cadrul proiectului vor fi organizate și 4 vizite de studiu (activități practice pentru cursanți),  la 
exemple de bune practici de „activități verzi” la nivel local/regional: IMM-uri, companii, ferme sau 
organizații care desfășoară activități specifice modulelor de curs. 
Fiecare cursant va avea posibilitatea să opteze pentru o vizită de studiu în prima zi de curs. 
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