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Denumire masură 
Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării 
profesionale în sectorul agricol din GAL Dunărea de Sud  

Codul măsurii M4 / 2B 

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 

 
1.1. Justificare. Corelare cu analiza SWOT 
În teritoriul GAL Dunărea de Sud sectorul agricol constituie un factor determinant pentru 
obținerea producțiilor agricole, precum și pentru menținerea calității peisajului și protecția 
mediului înconjurător. O mare parte din totalul populației active din teritoriul GAL, 76,39% 
este ocupată în acest sector. 
Astfel, evoluția și specializarea în agricultură necesită un nivel corespunzător de instruire 
tehnică, economică și juridică, inclusiv expertiză în tehnologii noi ale informației, pentru a 
corespunde cerințelor comunitare în domeniul fitosanitar, bunăstării animalelor, 
standardelor de calitate, sprijinind astfel mobilizarea populației rurale și îmbunătățirea 
diversității locale în vederea creșterii atractivității zonei rurale, a diversificării economiei 
rurale și a calității vieții din teritoriul GAL Dunărea de Sud. 
Nivelul de instruire a șefului exploatației agricole : 

RGA 2010 
Total Numai cu experiență 

practică agricolă 
Pregătire 

agricolă de bază 
Pregătire agricolă 

completă 

13.521 12.905 531 85 

 
În activitatea de consultare a terittoriului și analiza SWOT a reieșit o navoie specifică și 
anume : cunoștințe adecvate în rândul tinerilor fermieri. 
Necesitatea activităților de formare profesională apare în contextul legat de creșterea 
competitivității și diversificării produselor și activităților din agricultură, de restructurare 
și modernizarea sectorului agricol, a sectoarelor de procesare și comercializare pentru 
produsele agricole, de încurajare a afacerilor orientate spre piață, a cerințelor pentru o 
gamă largă de aptitudini economice și de management cât și de îndeplinirea obiectivului 
gestionării durabile a terenurilor și protecției mediului, aplicarea de tehnologii și practici 
prietenoase mediului și de utilizare a energiei regenerabile. 
Prin urmare, este necesar ca activitățile de formare profesională să fie extinse și la 
persoanele adulte care sunt implicate în domenii care au legătură cu agricultura, industria 
alimentară și silvicultura.  
Sprijinul acordat prin această măsură va facilita accesul la alte măsuri din Strategia de 
Dezvoltare Rurală, în special cele din Prioritatea 2 - Creșterea viabilității exploatațiilor și a 
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competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor 
agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor.  
Sprijinul care se asigură prin această măsură va spori nivelul de cunoaștere, informare, 
educație a persoanelor care lucrează în sectoarele agro-alimentar și silvic, va facilita, de 
asemenea, accesarea unor măsuri de investiții de către tinerii fermieri care beneficiază de 
măsura M3/2B și fermierii care activează în ferme mici și care beneficiază de măsura M2/2A. 
Numărul total de cursanți instruiți prin măsurile implementate de GAL Dunărea de Sud în 
perioada 2007 – 2013, este 40 de cursanți prin Măsura 41.111. 
Implementarea acestei măsuri, prin care se acordă sprijin privind participarea la acțiuni de 
formare va fi în acord cu Strategia de Dezvoltare Durabilă a UE care urmărește reînnoirea 
bazelor competitivității europene, creșterea potențialului său de dezvoltare cum ar fi 
productivitatea și consolidarea coeziunii sociale cu accent asupra cunoștințelor, inovației și 
valorificării capitalului uman. 
 
1.2. Obiectiv de dezvoltare rurală al Reg(UE) 1305/2013  
a) Favorizarea competitivității agriculturii. 
 
1.3. Obiective specific local al măsurii 
Îmbunătățirea competitivității sectorului agricol, silvic și alimentar, utilizarea durabilă a 
terenurilor agricole și protecția medului, prin acțiuni de formare adresate persoanelor 
adulte care activează în sectoarele menționate. 
Obiective specifice: 

 Dobândirea de informații și cunoștințe relevante care să permită 
gospodărirea durabilă a terenurilor agricole și forestiere, creșterea calității 
managementului la nivel de fermă, restructurarea și modernizarea în sectoarele de 
procesare și comercializare pentru produsele agricole, contribuind astfel la 
îmbunătățirea condițiilor de viață și reducerea șomajului în teritoriu;  
 Conștientizarea fermierilor privind problemele generale de mediu în 
sectoarele agricol, forestier și al industriei alimentare în scopul îmbunătățirii 
protecției mediului. 
 

1.4. Contribuție la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 
Măsura contribuie la prioritatea P2 – Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității 
tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole 
inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor. 
 
1.5. Măsura corespunde obiectivelor art. 14 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 
 
1.6. Contribuția la domeniile de intervenție 
Măsura contribuie la domeniul de intervenție 2B – Facilitarea intrării în sectorul agricol a 
unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor. 
 
1.7. Contribuție la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/20013 
Măsura contribuie la inovare, protecția mediului și climă. 
 
1.8. Complementaritatea cu alte măsuri din SDL 
Măsura este complementară cu M2/2A – Dezvoltarea fermelor mici și M3/2B - Soluții 
inovative pentru o agricultură competitivă în vederea sprijinirii tinerilor fermieri din 
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teritoriul GAL Dunărea de Sud în sensul că beneficiarii direcți ai măsurilor M2/2A și M3/2B 
sunt incluși în grupul țintă ai măsurii M4/ 2B (sunt printre beneficiarii indirecți ai acestei 
măsuri). 
 
1.9. Sinergia cu alte măsuri 
Măsura este sinergică cu M1/2A, M2/2A M3/2B. Toate aceste măsuri contribuie la realizarea 
Priorității 2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de 
agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării 
durabile a pădurilor. 
 
2. Valoarea adăugată a măsurii 

 Îmbunătățire și perfecționarea cunoștințelor privind competențele manageriale și 
tehnice în domeniul agricol, forestier, agro-alimentar; 

 Introducerea de noi tehnologii și inovații, protecția mediului și agricultură ecologică, 
cunoașterea și respectarea condițiilor de eco-condiționalitate; 

 Îmbunătăţirea competenţelor şi cunoştinţelor de bază precum și 
diseminarea/asimilarea rezultatelor cercetării şi inovării, prin acţiuni de formare 
profesională şi dobândire de cunoştinţe în rândul fermierilor, în special a tinerilor fermieri. 

 Măsura sprijină cursuri de formare profesională de scurtă durată (ex: inițiere, 
perfecționare), cu perioade diferențiate de pregătire (maximum 40 ore), în funcţie de 
nivelul de pregătire al beneficiarilor finali, precum și de tematica programului de formare 
profesională, care urmărește: 

o îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor în scopul practicării de tehnici și 
tehnologii agricole și inovative, care vor beneficia de sprijin prin Măsurile 
M1/2A, M2/2A, M3/2B; 

o diversificarea activităților în exploatațiile agricole. 
 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; 

 managementul general al fermei (contabilitate, marketing, cunoștințe TIC, etc) - în 
special fermieriI care vor beneficia de sprijin prin Măsurile M1/2A, M2/2A, M3/2B. 
 
3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislație UE 
R (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  

Legislație Națională:  
Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului (OUG) Nr. 34 /2006 privind atribuirea contractelor 

de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi 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 achiziţie publică din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
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Legea Nr. 31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările și completările 
ulterioare  

Ordonanța de Guvern 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 şi 
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 şi 

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

OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și 
completările ulterioare 

 
4. Beneficiari direcți/indirecți(grup țintă) 

Beneficiari directi 
- Entități publice sau private care activează în domeniul formării profesionale a adulților 

și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și de selecție. 
- Alte instituții publice/private  cu rol relevant în formarea profesională  
Beneficiari indirecti 
-Fermieri din teritoriul GAL, în special fermierii care activează în fermele mici, 

beneficiari ai măsurii M2/2A și tinerii fermieri care vor beneficia de sprijin prin măsura 
M3/2B. 
 
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr. 1303/2013 
- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 
 
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acțiuni eligibile: 
- Onorariile prestatorului (inclusiv salarii, cazare, masă și transport);  
- Cheltuieli pentru derularea acțiunilor, după cum urmează:  

 - cazare, masă și transport participanți, după caz;  
 - materiale didactice și consumabile;  
 - închirierea de echipamente necesare;  
 - închirierea de spaţii pentru susținerea acțiunilor de formare.  
 

Actiuni 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 persoană juridică, constituită în conformitate cu legislaţia în 

vigoare în România;  
 Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului de 

formare profesională;  
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 Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat;  
 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. 
 
8. Criterii de selecție 

1. Principiul nivelului calitativ și tehnic al cursului 
2. Principiul planificării metodologiei de implementare, tehnici și instrumente de 
lucru 
3. Principiul prioritizării grupului țintă 

 
9. Sume aplicabile și rata sprijinului 
Ajutorul public acordat în cadrul acestei măsuri este de 100% din totalul cheltuielilor 
eligibile. 
Sprijinul public nerambursabil nu va depăși  9.309,44 euro per proiect. 

 
10. Indicatori de monitorizare 
Numărul de beneficiari sprijiniți – 1 beneficiar sprijinit. 
 

 

 


