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FIȘA MĂSURII M1 
 

Denumirea măsurii: Îmbunătățirea competențelor și formare profesională în domeniul 
agricol 

 Codul Măsurii: M1  
Măsura/DI:M1/1C 

Tipul măsurii: 
  □  INVESTIȚII 

X  SERVICII 
□ SPRIJIN FORFETAR 
 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL  
 

Conform informațiilor prezentate în capitolul 1 și analizei SWOT, teritoriul GAL Valea 
Telejeanului are potențial agricol ridicat, dar foarte puțini agricultori reușesc să obțină 
venituri din agricultură. Veniturile depind de suprafața cultivată sau numărul de animale, 
gradul de dotare cu utilaje și echipamente performante, managementul exploatației, 
accesul la piață.  Rezultatele pe care le obțin la nivel de exploatație sunt strâns legate de 
nivelul  de pregătire şi formare în domeniul agricol. Fermierii nu au studii în domeniu, nu 
participă la programe de calificare și nu sunt informați privind inovațiile în agricultură. În 
consecință majoritatea fermierilor reușesc să producă numai pentru consumul propriu, nu 
respectă condițiile de mediu și nu asigură piața cu produse locale. 

Nivelul scăzut de instruire se reflectă în calitatea forței de muncă din mediul rural, fiind 
un factor restrictiv pentru dezvoltarea economică. Diversificarea activitătilor agricole nu 
este susținută de lucrători cu formare sau experiență specifică. Sistemul educațional nu 
este adaptat cerințelor specifice din mediul rural și nu  oferă acces locuitorilor din tertitoriu 
la programe de formare profesioanală. Deoarece strategia locală prevede măsuri pentru 
dotarea și dezvoltarea fermelor mici, instalarea tinerilor fermieri, este absolut necesar 
îmbunătățirea competențelor și cunoștințelor fermierilor cu ajutorul cursurilor de formare, 
pentru a avea exploatații agricole performante, produse cu valoare adăugată și acces la 
piața locală, management eficient.   
 

 Obiective de dezvoltare rurală: favorizarea competitivității agriculturii; obținerea 
unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale; 
 

 Obiective specifice ale măsurii: Dobândirea de informații şi cunoștințe privind 
valorificarea potențialului agricol autohton, în special în rândul tinerilor; creșterea 
nivelului de pregătire profesională și informare pentru a aplica practici inovative în 
domeniul agricol și diseminarea cunoștințelor acumulate; reducerea fenomenului de 
migrare în rândul tinerilor prin desfășurarea activităților agricole competitive în 
teritoriul GAL Valea Teleajenului; 
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 Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 
1305/2013: P1 - Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, 
silvicultură și în zonele rurale; 

 
 Măsura corespunde obiectivelor art. 14 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

 
 Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 1C - Încurajarea învățării pe tot 

parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol și forestier (Art. 5, al. 
1, lit. c din Reg. (UE) nr. 1305/2013); 
 

 Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, 
climă și inovare, în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

 
 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M2.1/2A și M2.2/2B  

 
 Sinergia cu alte măsuri din SDL: -  

 
2. Valoarea adăugată a măsurii  

Implementarea măsurii va avea ca rezultate creșterea competitivității exploatațiilor 
agricole finanțate în cadrul strategiei, utilizarea eficientă a resurselor, practicarea 
tehnologiilor agricole eficiente și inovative. Programele de formare profesională vor fi 
adaptate la nevoile fermierilor din teritoriu. Conștientizarea agricultorilor privind practicile 
necorespunzătoare cu efecte negative asupra mediului și aplicarea de tehnologii și practici 
prietenoase mediului și de utilizare a energiei regenerabile, vor avea efecte pozitive asupra 
mediului, protejarea ariilor naturale și a biodiverstității. Formarea profesioanală este 
necesară deoarece în mediul rural foarte puţini dintre angajatori sunt dispuşi să investească 
din fonduri proprii pentru calificarea tinerilor sau angajaților în domeniul agricol. 

Formarea profesională în domeniul agricol este o șansă pentru tinerii care muncesc 
în ferma familiei, depun eforturi pentru întreţinerea activităţilor agricole şi gospodăreşti și 
nu urmează o formă de îmvățământ în domeniu. La nivel de comunitate, agricultorii formați 
vor transfera cunoștințele acumulate către alți agricultori din zonă.  
 
3. Trimiteri la alte acte legislative  

 Art. 67 din Reg. (UE) nr. 1303/2013; 
 HG 226/2015 cu completările și modificările ulterioare; 
 Reg. (UE) nr. 1305/2013; 
 Reg. (UE) nr. 1303/2013; 
 Reg. (UE) nr. 807/2014; 
 Reg. (UE) nr. 808/2014; 
 Ordonanță de  Urgență  a  Guvernului  (OUG)  Nr.  34  /2006  privind  atribuirea  

contractelor  de achiziție  publică,  a  contractelor  de  concesiune  de  lucrări  
publice și a  contractelor  de concesiune de servicii cu modificările și completările 
ulterioare; 

 Hotărârea de Guvern (HG) Nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare  la  atribuirea  contractelor  de  achiziție  publică  din  
Ordonanţa  de  urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
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achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor 
de concesiune de servicii;  

 Legea Nr. 31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările și completările 
ulterioare;  

 Ordonanța de Guvern (OG) Nr.  26/2000  cu  privire  la  asociații și  fundații  
modificările și completările ulterioare 

  Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului  (OUG)  Nr.  44/2008  privind  desfăşurarea  
activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 
individuale și întreprinderile familiale modificările și completările ulterioare; 

 Legea Nr. 1/2011 a educaţiei naţionale modificările și completările ulterioare;  
 Ordonanţa de Guvern (OG) Nr. 8 din 23 ianuarie 2013 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale  

 
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  
 
Beneficiarii direcți: 

 Entități publice sau private (inclusiv ONG-uri) care activează în domeniul formării 
profesionale a adulților. 

Beneficiarii indirecți:  
 Persoane active în sectorul agricol din teritoriul Asociației GAL Valea Telejeanului 

care desfășoară activități în domeniul agricol; 
  Beneficiarii măsurilor M 2.1 și M 2.2  finanțate prin GAL Valea Telejeanului; 

 
5. Tip de sprijin  

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de solicitant 
 
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  
Acțiuni eligibile: 

 Organizare cursuri de formare profesională de scurtă durată și acțiuni de dobândire 
de competențe în domeniul agricol: 

 Diversificarea activităților în exploatațiile agricole, îmbunătățirea calității 
producției, igiena și siguranța alimentelor, crearea de condiții pentru a asigura 
bunăstarea animalelor și sănătatea plantelor, siguranța muncii, folosirea 
fertilizanților și amendamentelor in agricultură în concordanță cu standardele 
Uniunii Europene; 

 Îmbunătățirea și încurajarea afacerilor în domeniul agricol; 
 Îmbunătățirea cunoștințelor privind protecția mediului; 
 Pregătire tehnica (noi tehnologii informaționale, introducerea de inovații, difuzarea 

rezultatelor cercetării și a gestionării durabile a resurselor naturale etc.); 
 Managementul durabil al terenurilor agricole; 
 Diversificarea activităților în exploatațiile agricole; 
 Dezvoltarea unor capacități inovative în lanțul agro-alimentar; 
 Însușirea cerințelor privind eco-condiționalitatea și aplicarea unor metode de 

producție compatibile cu întreținerea și ameliorarea peisajului, respectiv cu 
protecția mediului; 
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 Managementul general al fermei (contabilitate, marketing, cunoștințe TIC, etc). 
Sunt eligibile activitatile si costurile desfasurate in afara teritoriului GAL in functie 
de natura activitatii desfasurate prin proiect (ex. formare profesioanală, care 
implica obiective care nu se gasesc la nivelul teritoriului GAL). Serviciilor de formare 
pot fi realizalizate exclusive pe teritoriul județului/județelor de care aparțin GAL 
sau județe limitrofe acestuia. 
Urmatoarele tipuri de costuri sunt eligibile: costurile legate de organizarea si de 
furnizarea transferului de cunostinte sau formării profesionale, costurile aferente 
deplasarilor, cazarii si diurnei participantilor si organizatorilor etc. Alte cheltuieli 
strict legate de implementarea acțiunilor de formare, 
Acțiunile proiectului nu trebuie să vizeze aceiași participanti din cadrul GAL, care 
au mai beneficiat de actiuni de formare în cadrul altui proiect similar. Acțiunile 
propuse prin noul proiect sa nu fie identice cu acțiunile unui proiect anterior depus 
de către acelasi solicitant în cadrul aceluiasi GAL si finantat. 
 

Acțiuni neeligibile: 
 Organizare cursuri de formare profesională care fac parte din programul de educație 

sau sisteme de învățământ secundar și superior; 
 Organizare cursuri de formare profesională finanțate prin alte programe; 
 Cheltuieli cu investițiile. 

 
7. Condiții de eligibilitate  
Persoanele beneficiare ale activităţilor de  formare profesională și dobândirea de 
competențe trebuie să facă parte din grupul ţintă şi să fie din teritoriul GAL Valea 
Telejeanului. 

 Investiția se va desfășura pe teritoriul Asociației GAL Valea Teleajenului; 
 Solicitantul care depune proiect pe aceasta măsură va trebui să fie înființat legal și 

să fie autorizat să presteze activitățile propuse în proiect și prevăzute în fișa măsurii; 
 Proiectele de formare profesională corespund obiectivelor strategiei Gal Valea 

Telejeanului; 
 Solicitantul trebuie să dispună de personal calificat, propriu sau cooptat cu 

experiență similară anterioară; 
 Solicitantul trebuie să dispună de capacitate tehnică și financiară necesară derulării 

activităților propuse prin proiect; 
 Solicitantul nu este în stare de faliment/lichidare/insolvență; 
 Solicitantul nu are datorii către instituțiile de stat; 
 În  Cererea de finanțare solicitantul demonstrează prin activitățile propuse și 

cerințele formulate pentru resursele umane alocate acestora, oportunitatea și 
necesitatea proiectului; 

 Solicitantul nu se regăsește în Bazele de date privind dubla finanțare; 
 Grupul țintă (unde este cazul) trebui să fie format din persoane care își desfășoară 

activitatea sau au domiciliul pe teritoriul GAL. 
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8. Criterii de selecție  
 

- Nivel calitativ și tehnic din punct de vedere al curriculei cursului și experiența 
anterioară a trainerilor; 

- Metode de implementare eficiente și termene accelerate privind implementarea;   
- Relevanţa proiectului faţă de grupul/grupurile ţintă stabilite în proiect. În cadrul 

proiectului se va defini exact grupul ţintă inclus în proiect cât  și  nevoile de formare 
ale acestora. Modalităţile de identificare și implicare în proiect a persoanelor din 
grupul/grupurile ţintă sunt realiste  şi corespunzătoare contextului local. 

- Relevanța proiectului fața de strategia de dezvoltare a teritoriului GAL Valea 
Telejeanului. Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite în cadrul 
strategiei. Se va prezenta contribuţia proiectului la realizarea obiectivelor măsurii 
M1 / 1C. 

- Proiectele depuse vor demonstra valoarea adăugată pentru teritoriul GAL Valea 
Teleajunului, prin modalități noi de a răspunde nevoilor identificate ale grupului  
țintă, prezentarea instrumentelor inovative în domeniu agricol. 

- În cadrul proiectului se propune utilizarea  exemplelor locale, informații privind 
obiectivele transversale de mediu, climă și inovoare în ceea ce privește acţiunile de 
formare; 

- Eficiența utilizării fondurilor alocate măsurii. 
 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  
Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operaţiunilor negeneratoare de 
venit, ajutorul public aferent măsurii este de 100% din totatul cheltuielilor eligibile. 
 
 
10. Indicatori de monitorizare  
 
Numărul total al participanților instruiți: 13 
 
 
Cheltuială publică totală: 5.000 euro 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


