
Denumirea măsurii: RIDICAREA NIVELULUI DE CUNOSTINTE A BENEFICIARILOR 

PROIECTELOR DE DEZVOLTARE RURALA 

 

Codul măsurii: M 1 / 1A 

Tipul măsurii:         INVESTIȚII             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 

➢ Justificare. Corelare cu analiza SWOT: 

În ultimii ani în teritoriul nostru, ca și în general în țară, s-a accentuat lipsa de 

personal calificat în agricultură, respectiv mecanici,  zootehniști calificați, mulți dintre 

fermieri  bazându-se doar pe experiență practică în activitatea pe care o desfășoară. Deși 

au apărut unele utilaje moderne pentru prelucrarea pământului nu există personal 

calificat în mod special personal pentru a le exploata și întreține. Nici în sectorul non-

agricol situația nu este mai bună, potențialii întreprinzători neavând cunoștințe adecvate 

de specialitate, dar și în general de management și marketing, necesare îndeplinirii în 

bune condiții a planurilor de afaceri pe care și le propun prin proiecte. 

Se impune deasemenea luarea în considerație a cerințelor păstrării unui mediu 

înconjurător protejat, curat și sănătos.  

Necesitatea reieșită din realitățile expuse mai sus a fost identificată și prin analizele 

diagnostic și SWOT, respectiv lipsa unui sistem adecvat de educaţie tehnologică, 

managerială şi comercială pentru tinerii întreprinzători și lipsa personalului instruit pentru 

practicarea unei agriculturi moderne. Și în întâlnirile premergătoare elaborării strategiei a 

fost sesizată această problemă. 

Implementarea acestei măsuri este necesară pentru sprijinirea  beneficiarilor 

proiectelor de dezvoltare rurală din sectorul agricol și non-agricol, în vederea acumulării 

unor cunoștințe, informații necesare activităților pe care le vor desfășura, în funcție de 

domeniul de activitate în care funcționează. 

➢ Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg. (UE) 1305/2013: 

I) Favorizarea competitivității agriculturii 

➢ Obiective specifice ale măsurii (locale):  

- Creșterea performanței economice a exploatațiilor de mici dimensiuni; 

- Sprijinirea dezvoltării sectorului neagricol ( producție / prestării de servicii  și crearea 

de locuri de muncă ) din mediul rural.  

➢ Măsura contribuie la prioritățile UE,din art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în 

zonele rurale. 

➢ Masura corespunde obiectivelor Art. 14 „Transfer de cunoștințe și acțiuni de 

informare”, alin.2 și alin.6 din Reg.(UE) nr.1305/2013. 

➢ Contribuţia la domeniul de intervenţie: 

1A) Încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de cunoștințe în zonele 

rurale, ca domeniu de intervenție principal. 

➢ Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 

Inovare - Acțiunile de formare profesională şi de informare care vor fi finanțate prin 

această măsură au un rol important în dobândirea de cunoştinţe, competenţe şi concepte 

noi în rândul fermierilor şi a persoanelor active în domeniul agro-alimentar. De asemenea, 

activităţile demonstrative le permit acestora să aibă contact cu echipamente şi utilaje 



moderne, tehnologii inovatoare, să beneficieze de transfer de practici noi etc. În plus, 

interacţiunile de grup, schimburile de experienţă, practicile şi ideile pot acţiona ca un 

catalizator pentru procesul de inovare.  

Măsura sprijină inovarea şi facilitează dezvoltarea, folosirea şi transferul de idei, 

produse sau tehnologii noi pentru a îmbunătăţi sistemele de producție, produsele și 

serviciile.  

În “sistemul clasic” de instruire propus prin PNDR (măsura 1.1), instruirea/ pregătirea 

profesională se pot face doar organizate de firme specializate, iar grupul țintă trebuie să 

fie format din grupe mari de cursanți cu același domeniu de activitate. În schimb prin GAL 

se derulează relativ puține proiecte (dat fiind alocarea financiară totală redusă), dar cu o 

mare diversitate de domenii acoperite: agricol, zootehnic, legumicol, producție non-

agricolă, prestări servicii pentru populație, meșteșuguri, asistență socială etc.  

Mediu și climă – Un rol deosebit de important în asigurarea și menținerea unui mediu 

înconjurător curat, nepoluat, favorabil sănătății populației, îl deține transferul de 

informații şi cunoștințe, formarea şi dobândirea de aptitudini necesare gestionării corecte 

a problemelor de mediu și de atenuare a efectelor schimbărilor climatice.  

Transferul de cunoștințe joacă un rol deosebit de important în înţelegerea şi asumarea de 

către întreaga populație (fermieri și non-fermieri) a protejării biodiversității atât în zonele 

Natura 2000, cât și în afara acestora, prin managementul sustenabil al terenurilor 

agricole. Aplicarea cunoștințelor dobândite de fermieri prin transferul de cunoștințe vor 

contribui atât la atingerea obiectivelor cuprinse în SDL GAL Covurlui în ceea ce privește 

protecția mediului și gestionarea durabilă a resurselor (biodiversitate, apă, sol).  

O componentă extrem de importantă a transferului de informații şi cunoștințe, 

formării şi dobândirii de aptitudini trebuie să se concentreze și asupra acţiunilor de 

adaptare la efectele schimbărilor climatice și de reducere a concentrației de GES din 

atmosferă, prin promovarea de practici și tehnologii care urmăresc sechestrarea de 

carbon, adoptarea de culturi rezistente la secetă, identificarea de surse de energie 

regenerabilă care să conducă la limitarea emisiilor din agricultură, generate de activități-

cheie precum producția animalieră şi utilizarea îngrășămintelor, la nivel de fermă sau 

chiar comunitate. Se dorește să se realizeze o deschidere a fermierilor de a adopta noi 

practici ce contribuie la o mai bună protejare a mediului și adaptare la schimbările 

climatice.  

➢ Complementaritate cu alte măsuri din SDL 

Această măsură este complementară cu: 

-  Măsura M2/2A, privind “Dezvoltarea exploatațiilor agricole, procesarea și 

comercializarea produselor agricole”, din cadrul domeniului de intervenție 2A, 

- Măsura M3/3A, privind „Stimularea înființării și sprijinirea formelor asociative din 

agricultură”, din cadrul domeniului de intervenție 3A, 

- Măsura M4/6A, privind „Dezvoltarea sectorului non-agricol”, din cadrul domeniului de 

intervenție 6A, 

- Măsura M5/6B, privind „Crearea, îmbunătățirea și diversificarea infrastructurii fizice 

locale și a serviciilor de bază”, din cadrul domeniului de intervenție 6B. 

- Măsura M6/6B, privind „Investitii in infrastructura aferenta serviciilor sociale destinate 

persoanelor  vulnerabile”, din cadrul domeniului de intervenție 6B. 

- Măsura M7/6B, privind „Protejarea și valorificarea patrimoniului de interes local”, din 

cadrul domeniului de intervenție 6B. 

➢ Sinergia cu alte măsuri din SDL:   Nu este cazul 



2. Valoarea adăugată a măsurii 

Derivă din obiectivele acesteia privind creșterea și diversificarea cunoștințelor 

beneficiarilor proiectelor de dezvoltare rurală din teritoriul GAL.  

Măsura creează premisele îndeplinirii priorităților menționate în strategie, vizând mai 

multe domenii de intervenţie.  

Măsura sprijină un obiectiv foarte important, respective crearea de locuri de muncă 

prin aceea că pune la dispoziția eventualilor angajatori, oameni bine pregătiți pentru 

domeniul vizat de proiect. 

De asemenea, măsura vizează tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a 

resurselor financiare și direcționarea acestora în conformitate cu prioritățile Uniunii în 

materie de dezvoltare rurală.  

Măsura se diferențiază față de oricare dintre  măsurile din același domeniu ale PNDR,  

prin cel puțin următoarele elemente : obiective specifice, beneficiari, acțiuni eligibile, 

condiții de eligibilitate, criterii de selecție locale. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislația UE / Națională în vigoare: 

- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii 

Europene din 17 decembrie 2013;  

- Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii 

Europene din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din 

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului; 

- Legea Nr. 1/2011 a educaţiei naţionale modificările și completările ulterioare.  

4. Beneficiari direcți / indirecți (grup țintă): 

Beneficiari direcți: 

- Furnizori de formare profesională; 

- Entităţi publice și/sau private care au în obiectul de activitate activități de 

informare/demonstrative și/sau diseminare. 

Beneficiari indirecți (grup țintă:)  

- Beneficiarii proiectelor de dezvoltare rurală (fermieri, aplicanți pe proiecte non-

agricole,  titulari de P.F.A.; I.I.; I.F., asociați, acționari, manageri, reprezentanți 

legali sau împuterniciți ai acestora) ; 

- Persoane desemnate de UAT-uri și ONG-uri care sunt aplicanți/beneficiari ai 

finanțărilor prin GAL.   

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

- Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv. 

- Nu se acordă avans, fiind măsură de servicii. 

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

Acțiuni eligibile: 

- Măsura sprijină cursurile de formare profesională de scurtă durată (ex: inițiere, 

perfecționare), activitati demonstrative si actiuni de informare cu perioade 

diferențiate de pregătire, în funcţie de nivelul de pregătire și de domeniul de 

activitate (agricol sau non-agricol) al beneficiarilor finali, precum și de tematica 

programului de formare profesională;  

- Acțiuni pentru îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor în scopul practicării de tehnici 

și tehnologii agricole și inovative, inclusiv ca urmare a rezultatelor cercetării;  



- 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 – curs de  40 ore maximum;  

- Managementul general al fermei (contabilitate, marketing, cunoștințe TIC, etc)  

Acțiuni neeligibile: 

- Cursuri de formare profesională care fac parte din programul de educație sau sisteme 

de învătământ secundar și superior;  

- Cursuri de formare profesională finanțate prin alte programe;  

- Investiții fizice de orice natură; 

- Sprijin pentru schimburi pe termen scurt la nivelul conducerii exploatațiilor și 

pădurilor, precum și pentru vizite în exploatații și în păduri; 

- Servicii de consiliere, servicii de gestionare a exploatației și servicii de înlocuire în 

cadrul exploatației. 

7. Condiţii de eligibilitate 

- Solicitantul trebuie să facă parte din categoria beneficiarilor eligibili; 

- Persoanele beneficiare ale activităţilor de informare, transfer de 

cunoştinţe/schimburi de experienţă şi de bune practici în domeniul economic trebuie 

să facă parte din grupul ţintă şi să fie din teritoriul GAL; 

- Activităţile de transfer de cunoştinţe şi schimburi de experienţă şi bune practici pot 

avea loc şi în afara teritoriului GAL (în orice ţară membră UE); 

- Tematica cursului urmat individualva fi în accord cu domeniul proiectului pentru care 

a aplicat; 

- Pentru furnizorii de formare profesională se formulează următoarele cerințe: 

✓ Solicitantul este persoană juridică, constituită 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 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 şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor 

de asigurări sociale către bugetul de stat;  

✓ În situația de excepție, când ofertantul este selectat prin procedură de achiziție 

publică este necesar ca acesta să îndeplinească condițiile prevăzute de legislația 

specifică, în vigoare.  

 

Cerințele de mai sus se consideră îndeplinite dacă furnizorul de formare profesională 

este autorizat conform legislației în vigoare. 

8. Criterii de selecţie: 



Pentru beneficiarii finali (beneficiari ai proiectelor derulate prin GAL), nu se instituie 

criterii de selecție. 

- Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite prin strategie, inclusive 

argumentarea clară a acestei contribuții; 

- Relevanța proiectului față de grupul țintă inclus în proiect; 

- Proiectul definește clar grupul țintă inclus în proiect și nevoile sale; 

- Proiectul propune noi modalități/soluții personalizate pentru a răspunde nevoilor 

identificate ale grupului țintă, sau noi modalități de utilizare a instrumentelor 

existente;  

- Proiectul demonstrează cum contribuie la susținerea dezvoltării teritoriului Asociației 

GAL Covurlui; 

- Principiul eficienței uitilizării fondurilor.  

9. Sume( aplicabile) şi rata sprijinului: 

- Rambursarea costurilor suportate și plătite efectiv de beneficiarul direct cu pregătirea 

cursanților într-un modul de curs de minim cinci zile; 

- Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din 

totalul cheltuielilor eligibile. 

10. Indicatori de monitorizare 

- Numărul total de participanți instruiți –  30; 

- Număr de locuri de muncă create – 0;  

- Cheltuială publică totală –   14.000 Euro. 

 
 


