
FIȘA MĂSURII 01 – ”Formare/Inovare” 

 

 

Denumirea măsurii Formare/Inovare  

Codul măsurii M 01/1C  

Tipul măsurii SERVICII 

1. Descrierea generală a măsurii 

 

1.1 Justificare și corelare cu 

analiza SWOT 

 

Majoritatea conducătorilor de ferme din teritoriul GAL,  în 

special cei care deţin exploataţii de dimensiuni mici şi 

mijlocii, nu dispun de cunoștințe adecvate de management 

a exploatațiilor, al tehnologiilor și al standardelor moderne 

de producție, axându-se preponderent pe experiența de 

practică tradițională. Sprijinul acordat în cadrul acestei 

măsuri vizează formarea profesională a fermierilor care își 

desfășoară activitatea în teritoriul GAL Poarta Apusenilor, 

prin organizarea de cursuri de formare și transfer de 

cunoștințe, pentru a asigura un  management eficient și 

profesionist al exploataţiilor și al riscurilor din agricultură. 

1.2 Obiectiv(e) de dezvoltare 

rurală 

 

Această măsură contribuie la toate cele trei obiective de 

dezvoltare rurală: 

1. favorizarea competitivității agriculturii; 

2. asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și 

combaterea schimbărilor climatice; 

3. obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și 

menținerea de locuri de muncă. 

1.3 Obiective specifice ale 

măsurii 

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri duce la 

îndeplinirea OS 1 definit în cadrul SDL, îmbunătățirea 

nivelului de cunoștințe și a formării profesionale, precum și 

stimularea inovării, prin cursuri de formare de scurtă durată. 

1.4 Măsura contribuie la 

prioritatea/prioritățile 

prevăzute la art. 5, Reg. (UE) 

nr. 1305/2013 (contribuția la 

prioritatea din SDL) 

Acțiunile sprijinite în cadrul acestei măsuri, în principal vor 

avea efect la nivelul priorității P1 – Încurajarea transferului 

de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în 

zonele rurale, definită la nivel național și european. În 

cadrul SDL a GAL Poarta Apusenilor, această măsură 

contribuie la prioritatea P1 Dezvoltarea sustenabilă și 

adaptarea sectorului agricol la cerințele pieței.  

1.5 Măsura corespunde 

obiectivelor art. 14 din Reg. 

(UE) nr. 1305/2013 

Sprijinul privind formarea profesională și a transferului de 

cunoștințe se încadrează în prevederile articolului 14 din 

Reg. (UE) nr. 1305/2013 – Transfer de cunoștințe și acțiuni 

de informare. 



1.6 Domeniul de intervenție 

la care contribuie măsura  

Măsura contribuie preponderent la domeniul de intervenție 

DI 1C - Încurajarea învățării pe tot parcursul vieţii şi a 

formării profesionale în sectoarele agricol şi forestier. 

1.7 Măsura contribuie la 

obiectivele transversale ale 

Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Mediu şi climă 

Transferul de cunoștințe joacă un rol deosebit de important 

în înţelegerea şi asumarea de către fermieri a  

angajamentelor privind protecţia mediului, inclusiv 

protejarea biodiversității, precum şi a acţiunilor de adaptare 

la efectele schimbărilor climatice și de reducere a 

concentrației de GES din atmosferă, printr-un sistem de 

management eficient adaptat normelor în vigoare. 

Inovare 

Transferul de cunoştinţe şi informarea au un rol extrem de 

important în teritoriul GAL Poarta Apusenilor deoarece 

acestea sprijină inovarea şi facilitează dezvoltarea, folosirea 

şi transferul de idei, produse sau tehnologii noi pentru a 

îmbunătăţi sistemele de producție, produsele și serviciile 

oferite de către fermierii din zonă. 

1.8 Complementaritatea cu 

alte măsuri din SDL 

Această măsură este complementară cu patru dintre 

măsurile propuse în cadrul SDL prin prisma beneficiarilor 

eligibili, a activităților propuse cât și a criteriilor de selecție 

propuse în cadrul acestor măsuri. Fermierii din teritoriul GAL 

Poarta Apusenilor, beneficiari indirecți în cadrul măsurii 

M01/1C, pot beneficia de sprijin financiar prin intermediul 

măsurii M3/3A prin care fermierii organizați ca și grup de 

producători, sunt încurajați să aplice pentru schemele de 

calitate ale produselor la nivel național și european. 

Fermierii care participă la cursurile de formare finanțate 

prin această măsură, pot obține punctaj suplimentar pentru 

selecția proiectelor pe criteriul nivelului de cunoștințe al 

mangerului exploatației aferent măsurii M4/2A, și de 

asemenea, solicitanții tinerii fermieri care aplică pentru 

această măsură pot beneficia de o majorare a spijinului 

acordat prin deținerea competențelor necesare în domeniul 

agricol. M9/3A care vizează sprijinirea formelor asociative 

în domeniul agricol și M10/3A care sprijină cooperarea 

locală, sunt complementare cu măsura M1/1C prin faptul că 

fermierii care beneficiază de aceste cursuri de formare vor 

deține noțiunile necesare pentru a putea înțelege avantajele 

asocierii și ale cooperării locale în vederea valorificării 

produselor pe piață. 

1.9 Sinergia cu alte măsuri 

din SDL 

Măsura M1/1C nu este sinergică cu alte măsuri din cadrul 

SDL, fiind singura măsură care răspunde la prioritatea P1 de 



dezvoltare rurală definită conform art. 5 al Reg. (UE) nr. 

1305/2013. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Prezenta măsură propune soluții personalizate care să răspundă nevoilor identificate la 

nivelul teritoriului. Acțiunile sprijinite în cadrul acestei măsuri vor aduce plus valoare în 

teritoriul GAL prin îmbunătățirea nivelului de cunoștințe al fermierilor și micilor procesatori, 

care le va permite acestora să îşi sporească gradul de competitivitate, să utilizeze tehnologii 

și procese inovative, să își îmbunătăţească performanţele economice și să utilizeze mai 

eficient resursele de mediu. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

OUG Nr. 34 /2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, HG Nr. 925/2006 

pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor 

de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, 

a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, 

Regulament (UE) Nr. 1336/2013 de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE și 

2009/81/CE,  ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește pragurile de 

aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziții, Ordinul MMGA nr. 

1234/2006 – codul bunelor practici agricole,  Legea Nr. 31/1990 privind societăţile 

comerciale, OG Nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, OUG Nr. 44/2008 privind 

desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 

individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, Legea Nr. 1/2011- Legea 

educatiei nationale, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, OUG  nr. 66/ 2011 privind 

prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea 

fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

4. Beneficiari eligibili 

Entități publice sau private care activează în domeniul formării profesionale a adulților și 

care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și de selecție, care aplică individual sau în 

parteneriat cu alte entități publice sau private: instituții de învățământ, asociații 

profesionale, institute de cercetare. 

Grupul țintă (beneficiari indirecți) este format din fermieri (inclusiv persoane fizice) 

deținători de exploatații agricole care își desfășoară activitatea în teritoriul GAL Poarta 

Apusenilor; 

5. Tip de sprijin 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acțiunile eligibile sunt orgnizarea de cursuri de formare profesională care prevăd: 

• Îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor în scopul practicării de tehnici și tehnologii agricole 

și inovative - 35 ore maximum; 

• Îmbunătățirea cunoștințelor legate de standarde comunitare la nivelul fermei, gestionarea 

gunoiului de grajd, îmbunătățirea calității producției - 24 ore maximum; 

• Diversificarea activităților în exploatațiile agricole - 24 ore maximum; 



• Dobândirea și îmbunătățirea cunoștințelor privind managementul durabil al terenurilor 

agricole, însușirea cunoștințelor privind implementarea angajamentelor de agro-mediu şi 

climă și agricultură ecologică, care să vizeze cel puţin aspectele legate de completarea şi 

depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la 

nivelul fermei, necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale 

angajamentelor, precum și însușirea de metode de producție compatibile cu întreținerea și 

ameliorarea peisajului, respectiv protecția mediului și adaptarea la efectele schimbărilor 

climatice și reducerea concentrației de GES din atmosferă - 40 ore maximum; 

• Managementul general al fermei (contabilitate, marketing, cunoștințe TIC, etc) - 40 de ore 

maximum. 

 

Sunt eligibile: 

 Cheltuielile cu onorariile expertilor solicitantului/solicitantului și partenerilor 

 Cheltuielile pentru derularea acţiunilor (cazare, masă şi transport participanţi, materiale 

didactice şi consumabile, închirierea de echipamente, închirierea de spaţii pentru 

susţinerea acţiunilor de formare, alte cheltuieli pentru derularea proiectului) 

Cheltuieli neeligibile: 

 costurile legate de cursuri de formare profesională care fac parte din programul de 

educație sau sisteme de învătământ secundar și superior; 

 costurile legate de cursuri de formare profesională finanțate prin alte programe; 

 costurile cu investițiile. 

7. Condiții de eligibilitate 

 Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili; 

 Solicitantul este constituit în conformitate cu legislaţia în vigoare în România; 

 Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului de 

formare profesională; 

 Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat; 

 Solicitantul dovedește experiență anterioară relevantă în proiecte de formare 

profesională; 

 Solicitantul dispune de capacitate tehnică şi financiară necesare derulării activităţilor 

specifice de formare; 

 Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare;  

 Solicitantul nu deține datorii pentru impozite, taxe şi contribuţiile de asigurări sociale 

către bugetul de stat. 

8. Criterii de selecție 

1. Principiul nivelului calitativ și tehnic cu privire la curricula cursului, experiența și/sau 

calificarea trainerilor; 

2. Principiul implementării eficiente și accelerate a proiectului/contractului de formare 

profesională; 

3. Principiul parteneriatului cu asociații reprezentative la nivel național și instituții de 

învățământ și/sau instituții de cercetare dezvoltare, în cadrul lansării propunerilor de 

proiecte; 



4. Principiul tematicii și al grupului țintă care presupune adaptarea și detalierea tematicii 

generale stabilite la nevoile grupului țintă din teritoriul GAL Poarta Apusenilor. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv, în limita a maximum 20.000 

euro/proiect și cu o intensitate de 90% din valoarea cheltuielilor eligibile. 

10. Indicatori de monitorizare 

Domeniul de intervenție 

(DI) 
Indicator de monitorizare Rezultat 

1C Numărul total al participanților instruiți 50 

IS Numărul de beneficiari sprijiniți 1 

 


