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ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ “ȚINUTUL VINULUI” 

SAT OVESELU, COMUNA MĂCIUCA, JUDEȚUL VÂLCEA 

CIF: 34292813 

 

  

FISA MASURII:  FORMAREA PROFESIONALA A ACTORILOR IMPLICATI IN SECTORUL 

AGRICOL DIN TERITORIUL GAL TINUTUL VINULUI – CODUL MASURII – M1/1C 

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 SI CORELARE CU ANALIZA SWOT: 

Aceasta masura a fost introdusa cu scopul de a spori cunostintele in randul actorilor implicati in 

sectoarele prioritare ale agriculturii din teritoriul GAL Tinutul Vinului. Conform analizei SWOT, persoanele 

ce activeaza in agricultura de la nivelul teritoriului au un nivel scazut de instruire, iar majoritatea 

fermierilor, in special cei care detin exploatatii mici si mijlocii (care ocupa cea mai mare pondere in 

teritoriu) nu au competente suficiente. 

Conform datelor din teritoriu, nivelul de instruire al șefilor exploatațiilor agricole cu și fără 

personalitate juridical din teritoriul GAL Tinutul Vinului se bazează în proporție covârșitoare numai pe 

experiența practică agricolă (media la nivelul comunelor din teritoriul GAL este de 97,42%), urmata de o 

mică pondere a șefilor de exploatație ce au o pregătire agricolă de bază (2,39%) și cei cu pregătire agricolă 

completă (0,19%). În plus, aceştia nu deţin suficiente cunoştinţe cu privire la practicile de mediu care 

conduc la conservarea biodiversităţii și protecția resurselor de sol. Aceasta masura  va raspunde astfel 

nevoii de cresterea a cunostintelor in randul fermierilor si de cresterea a performantei in agricultura, si va 

sprijini un management bun al exploatatiilor conduse de tinerii fermieri, fermierii mici si cei de familie dar 

si adoptarea unor practici prietenoase cu mediul inconjurator. 

Masura contribuie  la obiectivul de dezvoltare rurală „Favorizarea competitivității agriculturii” 

din Regulamentul1305 din 2013, art. 4, lit. (a). Masura contribuie la acest obiectiv prin faptul ca, 

informatiile si cunostintele dobandite in urma cursurilor de formare profesionala, vor permite fermierilor 

sa-si sporeasca gradul de competitivitate prin utilizarea de noi tehnologii, procese inovative, prin 

dobandirea de cunostinte necesare asigurarii unui bun management al exploatatiei. 

Obiectivele specifice al masurii sunt urmatoarele:   

• “Pregatirea profesionala a actorilor locali din cadrul teritoriului GAL Tinutul Vinului  ce activeaza in 

cadrul fermelor mici si mijlocii, in scopul cresterii calitatii managementului la nivel de ferma, contribuind 

totodata la imbunatatirea conditiilor de viata si cresterea locurilor de munca in zona ” 
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• Constientizarea fermierilor asupra influentelor activitatii lor asupra mediului si dobandirea de 

cunostinte privind practicile agricole cu o influenta benefica asupra acestuia. 

Masura contribuie la urmatoarea prioritate prevazutea in art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: P1: 

Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale. Masura 

contribuie la aceasta prioritatate prin finantarea proiectelor al caror obiectiv principal este formarea 

profesionala a fermierilor, care in urma absolvirii cursurilor vor dobandi noi cunostinte in domeniul 

agriculturii. 

Masura corespunde obiectivelor art. 14 Reg. (UE) nr. 1305/2013 “Transfer de cunostinte si 

actiuni de informare”, respective alin 1 “sprijin pentru acțiuni de formare profesională și de dobândire de 

competențe, activități demonstrative și acțiuni de informare.” 

Masura contribuie la domeniul de interventie 1C prevăzut la art. 5, al. 1, lit. (C) din Reg. (UE) 

1305/2013 “încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol și 

forestier.” Prin intermediul acestei masuri, fermierii din teritoriul GAL Tinutul Vinului vor avea acces la 

mai multe informatii si cunostinte care sa completeze experienta acumulata pana in prezent in domeniul 

agricol si sa-i pregateasca spre a-si putea manageria cat mai bine propria exploatatie.  

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  

Inovare: Masura contribuie la acest obiectiv transversal prin faptul ca vor fi instruite acele persoane ce 

activeaza in cadrul sectorului agricol care nu au mai beneficiat de vreo formare similara. De asemenea, 

vor fi sprijinite proiecte care vor include in cadrul programului de formare profesionala, metode moderne 

si inovative de manageriere a exploatatiilor agricole (ex.: promovarea utilizarii programelor informatice in 

procesul de gestionare a contabilitatii fermei) 

Protectia mediului: Masura contribuie la acest obiectiv transversal prin finantarea proiectelor care vor 

include in cadrul programului de formare profesionala, cursuri ce  vizeaza ameliorarea impactului asupra 

mediului a activitatilor agricole desfasurate. 

Complementaritatea cu alte masuri din SDL: Masura de formare profesionala este complemenara 

cu alte masuri incluse in PDL, beneficiarii indirecti, fermierii instruiti in cadrul cursurilor de formare 

profesionala sunt inclusi in calitate de beneficiari directi pe urmatoarele masuri: M2/2A Cresterea 

performantei economice a exploatatiilor agricole si pomicole, M3/2A Ajutor pentru ferme mici, M4/2B 

Sprijinirea tinerilor fermieri  

Sinergia cu alte masuri din SDL: Masura contribuie indirect la prioritatea P2: Creșterea viabilității 

exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea 

tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionării durabile a pădurilor. La aceasta prioritate contribuie si 

masurile M2/2A Cresterea performantei economice a exploatatiilor agricole si pomicole, M3/2A Ajutor 

pentru ferme mici, M4/2B Sprijinirea tinerilor fermieri 

2. Valoarea adaugata a masurii este asigurata prin menirea acesteia de a imbunatati calitativ 

procesul de formare profesionala a persoanelor de la nivelul teritoriului GAL Tinutul Vinului ce activeza 

in domeniul agricol, si de a crea fermieri bine calificati, competenti si productivi. Persoanele formate 

in cadrul acestei masuri vor putea rezolva aumite aspecte concrete din sectorul agricol si vor pune in 

practica cunostintele si abilitatile accumulate in cadrul sesiunilor de instruire. Astfel actiunile lor 

ulterioare, vor putea genera o productie agricola mai mare, si implicit venituri mai mari la nivelul 

exploatatiei agricole pe care o detin. Totodata, prin masura de fata se urmareste in special instruirea 

managerilor exploatatiilor de cultura mare, zootehnice si de legumicultura. Astfel, incurajand 

instruirea managerilor anumitor exploatatii agricole din teritoriu, se va aduce plus valoare in cadrul 

acestuia, dezvoltandu-se in special subsectoarele cu potential mai mare de crestere.   

3. Trimiteri la alte acte legislative 
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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  

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  

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 

HG 226/2015 cu modificarile si completarile ulerioare 

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 

Beneficiari directi pentru sprijinul acestei masuri sunt entitatile sau organismele publice sau 

private care activeaza in domeniul formarii profesionale a adultilor si care indeplinesc criteriile de 

eligibilitate si de selectie stabilite de GAL 

Beneficiari indirecti: persoane angajate in  sectorul agricol, administratori ai unor exploatatii 

agricole, actori economici care sunt IMM-uri care isi desfasoara activitatea in teritoriul GAL beneficiari 

directi ai masurilor M2/2A Cresterea performantei economice a exploatatiilor agricole si pomicole, M3/2A 

Ajutor pentru ferme mici, M4/2B Sprijinirea tinerilor fermieri. 

Persoanele fara un loc de munca nu pot beneficia de aceasta masura 

5. Tip de sprijin 

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite. 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

Actiuni eligibile:  

Sesiuni specifice de formare profesionala de scurta durata (initiere, perfectionare),  cu perioade 

diferențiate de pregătire, în funcţie de nivelul de pregătire al beneficiarilor finali, precum și de tematica 

programului de formare profesională. Sunt eligibile inclusiv actiuni de e-learning. 

Programele de fromare profesionala urmarite a se dezvolta la nivelul GAL sunt urmatoarele: 

- Diversificarea activitatilor in cadrul exploatatiilor agricole 

- Managementul general al fermei (contabilitate, marketing, cunostinte IT, softuri electronice, etc.) 

- Utilizarea de practici agricole cu influente benefice asupra mediului, imbunatatirea cunostintelor 

legate de standard comunitare, etc. 

Tipuri de cheltuieli eligibile: 

Costuri organizatorice: onorariu prestator, salariile angajatilor, cheltuieli de transport, masa si cazare,  

cheltuieli cu materialele de curs si materialele consumabile, costuri legate de locatia unde se va desfasura 

sesiunea de formare,inchiriere de echipamente, costuri de traducere, orice alte cheltuieli legate de 

implementarea actiunii de formare  

Costuri ale participantilor: transport, cazare, masa 
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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 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 care dovedeste experienta in domeniul 

formarii;  

- 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; 

Criterii de eligibilitate pentru participanti: 

- Au domiciliul sau exploatatia pe teritoriul GAL 

- Au un loc de munca in domeniul agricol sau detin o exploatatie Agricola 

- participantii la curs sa nu detina pregatire agricola specializata 

8. Criterii de selecție  

- Caracteristici privind nivelul calitativ și tehnic (înțelegerea nevoilor, numărul de experți, 

experiența acestora, logistica folosită pentru implementarea proiectului etc.); 

- Planificarea activităților; Oferta financiară. 

- Tematica: atinge prioritatile de dezvoltare rurala la care  contribuie acesta masura; cursuri 

adresate managerilor ce detin exploatatii : de cultura mare, zootehnice, legumicultura. 

- Prioritizarea grupului tinta: beneficiari directi pe masurile M3/2A Ajutor pentru ferme mici, M4/2B 

Sprijinirea tinerilor fermieri, M2/2A Cresterea performantei economice a exploatatiilor agricole si 

pomicole 

- Participantii la curs sa provina din zone cu un IDUL mai scazut (se va acorda un punctaj mai 

mare proiectelor care propun participanti la curs ce detin exploatatii agricole sitúate in localitati cu 

un IDUL sub 50) 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

Ajutorul public acordat în cadrul acestei sub-măsuri este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile. 

Valoarea sprijinului public nerambursabil nu va depasi 200.000 euro. 

Valoarea totala a proiectului nu va depasi 400.000 euro. 

10. Indicatori de monitorizare  

-numar de proiecte sprijinite, minim 1; 

-numar de participanti instruiti, minim 20; 

-numar de proiecte care includ teme de mediu/care promoveaza inovarea: minim 1 

 

 

 

  


