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Măsura M2/1C SPRIJIN PENTRU DOBÂNDIREA ABILITĂȚILOR ȘI COMPETENȚELOR 
PROFESIONALE ÎN DOMENIUL AGRICOL (C.S. 4.5) sprijină organizarea de cursuri de 
formare profesională de scurtă durată, cu perioade diferențiate de pregătire, în funcție 
de nivelul de pregătire al beneficiarilor finali sau de tematica programului de formare 
profesională. Activitățile de formare profesională sprijinite in cadrul masurii, incadrate 
in Prioritatea 1, DI 1C, vor viza, în special, formarea populației tinere, urmărindu-se 
dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale în domeniul managementului fermei, al 
tehnologiilor și standardelor moderne de producție, conștientizarea privind metodele 
moderne și inovative de procesare și marketing a produselor agricole.  
Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri va contribui la satisfacerea nevoilor 
identificate în teritoriu, privind ocuparea forței de muncă tânără, utilizarea 
corespunzătoare a resurselor de terenuri agricole și implicarea actorilor locali în 
derularea de acțiuni de formare și dezvoltare antreprenorială în domeniul agricol.  

 Denumire 

măsurii 

SPRIJIN PENTRU DOBÂNDIREA ABILITĂȚILOR ȘI COMPETENȚELOR 
PROFESIONALE ÎN DOMENIUL AGRICOL 

Codul măsurii M2/ 1C 

Tipul măsurii    INVESTIȚII   SERVICII  SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generală a măsurii 

1.1.Scurtă justificare și corelare cu analiza SWOT a alegerii măsurii propuse în 

cadrul SDL 

Evoluția și specializarea agriculturii necesită un sprijin adecvat de formare 

profesională, tehnică și economică, precum și o capacitate mai mare de acces la 

informație. 

Miza intervenției aferentă implementării acestei măsuri, destinată exclusiv 

resursei umane locale, o reprezintă creșterea nivelului de conștientizare și 

informare a populației locale, în domeniile de interes economic al zonei, 

respectiv: agricultură, protecția mediului și antreprenoriatul. Populația ocupată 

în agricultură nu dispune de cunoștințe suficiente privind practicile de mediu care 

să aducă beneficii biodiversității, solului și apei, procesarea și comercializarea 

produselor agricole, diversificarea aptitudinilor economico-financiare și de 

management și a celor legate de atingerea obiectivului gestionarii durabile a 

mediului, aplicarea de tehnologii prietenoase cu mediul, a bunelor practici de 

producție agricolă, utilizarea energiei regenerabile, a aplicării soluțiilor 

tehnologice și a practicilor agricole, care să asigure alternative la combaterea 

secetei prin metodele de irigații. Activitățile de formare profesională vizează în 

special populația activă tânără, urmărindu-se dezvoltarea aptitudinilor 

antreprenoriale în domeniul managementului fermei, al tehnologiilor și 

standardelor moderne de producție, conștientizarea privind metodele moderne și 

inovative de procesare și marketing a produselor agricole. Sprijinul acordat în 

cadrul acestei măsuri va contribui la satisfacerea nevoilor identificate în teritoriu, 

privind ocuparea forței de muncă tânără, utilizarea corespunzătoare a resurselor 

de terenuri agricole și implicarea actorilor locali în derularea de acțiuni de 

formare și dezvoltare antreprenorială în domeniul agricol. 

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

art.4, (a) - Favorizarea competitivității agriculturii 

1.3.Obiectivul specific local al măsurii 
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Creșterea viabilității și competitivității exploatațiilor agricole din teritoriul LEADER 

DN Tulcea și valorificarea eficientă a produselor agro-alimentare specifice 

teritoriului. 

1.4.Contribuție la prioritatea/ prioritățile prevăzute la art.5, Reg. (UE), nr. 

1305/2013- prioritatea din SDL 

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

și în zonele rurale 

1.5. Măsura corespunde obiectivelor din Reg.(UE) nr. 1305/ 2013 

Art. 14 din Reg.(UE) nr. 1305/ 2013 – Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare. 

(1) Sprijin pentru acțiuni de formare profesională și de dobândire de competențe, 

activități demonstrative și acțiuni de informare. Acțiunile de formare profesională și de 

dobândire de competențe pot include cursuri de formare, ateliere de lucru și îndrumare 

profesională. 

1.6. Contribuția la Domeniile de intervenție, cf art.5 Reg.(UE) nr. 1305/ 2013 

1 C – Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formarii profesionale în sectoarele 
agricol și forestier. 

1.7. Contribuția la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/ 2013 

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

Mediu și climă: Transferul de cunoștințe joacă un rol important în înțelegerea și asumarea 

de către fermieri a angajamentelor privind protejarea biodiversității în zonele Natura 

2000, precum și a acțiunilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice și de 

reducere a concentrației de GES din atmosferă (limitarea emisiilor din agricultură, 

generate de activități cheie precum producția animalieră și utilizarea îngrășămintelor, 

cât și intensificarea activității de sechestrare a carbonului), a importanței 

managementului sustenabil al terenurilor agricole, prin adoptarea de culturi rezistente la 

secetă, identificarea de surse de energie regenerabilă care să conducă la limitarea 

emisiilor din agricultură. 

 Inovare: Transferul de cunoștințe și informarea facilitează dezvoltarea, folosirea și 

transferul de idei, produse sau tehnologii noi pentru a îmbunătăți sistemele de producție, 

produsele și serviciile. Cursurile de formare pot stimula inovarea inclusiv prin cooptarea 

de practicieni inovatori care pot acționa ca factori de diseminare pentru fermierii din jur. 

Prin expunerea la noi idei, metode și principii, prin interacțiune și învățare, fermierii 

devin mai bine pregătiți, mai receptivi la noi idei și concepte și mai înclinați să aplice 

tehnologii și practici inovatoare în domeniul lor de activitate.  

 Măsura M2/ 1C contribuie la atingerea   Obiectivului  Strategic 2 din Strategia 

Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării: Dezvoltarea unei economii locale 

verzi, incluzive, pe baza consumului și protecției durabile, eficientă din punct de 

vedere al resurselor, valorificând avantajele comparative ale zonei și beneficiind 

de sprijinul unor servicii publice îmbunătățite, Pilonul II: Îmbunătățirea economiei 

- Obiectivul  sectorial 8 –Agricultură și dezvoltare rurală 

1.8. Complementaritate cu alte măsuri din SDL 

- prin SDL se propun măsuri complementare, M2/ 1C este complementară cu M6/ 2B, M7/ 

2A. 

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL 

-  

2. Valoarea adăugată a măsurii 
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Măsura contribuie în mod direct la creșterea competitivității și modernizării sectorului 

agricol, prin încurajarea dezvoltării resursei umane, în scopul îmbunătățirii condițiilor de 

viață și reducerii șomajului și fenomenului migrației în teritoriul acoperit de GAL. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

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

2009/81/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului; OUG nr. 34 /2006; HG nr. 

925/2006; Legea Nr. 31/1990; OUG Nr. 44/2008; Legea Nr. 1/2011 a educației naționale 

modificările și completările ulterioare; OG nr. 8 din 23 ianuarie 2013; Alte acte normative 

aplicabile în domeniul fiscal. 

4. Beneficiari direcți/ indirecți (grup țintă) 

4.1. Beneficiarii direcți 

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

care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și de selecție. 

4.2. Beneficiari indirecți/ grup țintă 

a) tineri fermieri; 
b) fermieri, persoane fizice care activează în fermele mici; 
c) beneficiari de sprijin ai sub-măsurilor M6/ 2B, M7/ 2A.    

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: 

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

perfecționare), cu perioade diferențiate de pregătire, în funcție de nivelul de 

pregătire al beneficiarilor finali, precum și de tematica programului de formare 

profesională. 

Programele de formare profesională: 

- Îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor în scopul practicării de tehnici și 

tehnologii agricole și inovative, inclusiv ca urmare a rezultatelor cercetării (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 și climă și agricultură ecologică, care să vizeze cel puțin aspectele 

legate de completarea și depunerea angajamentelor și cererilor de plată, măsurile 

de management aplicabile la nivelul fermei, necesare pentru conformarea la 

cerințele de bază și la cerințele 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) în special 

pentru tinerii fermieri care primesc sprijin prin intermediul M6/ 2B (40 de ore maximum). 

Cheltuielile eligibile sunt: 

 Onorariile prestatorului (inclusiv salarii, cazare, masă și transport);  

 Cheltuieli pentru derularea acțiunilor, după cum urmează: cazare, masă și 
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transport participanți, după caz; materiale didactice și consumabile; închirierea 

de echipamente necesare; închirierea de spații pentru susținerea acțiunilor de 

formare.  

Alte cheltuieli strict legate de implementarea acțiunilor de formare profesională 

(exemplu: cheltuieli pentru închiriere, costurile utilităților aferente spațiului în 

care se desfășoară managementul de proiect acolo unde se justifică).  

Cheltuieli neeligibile sunt:  

 costurile legate de cursuri de formare profesională care fac parte din 

programul de educație sau sisteme de învățământ secundar și superior; 

 costurile legate de cursuri de formare profesională finanțate prin alte 

programe; 

 costurile cu investițiile. 

ACȚIUNI NEELIGIBILE 

Sprijinul acordat în cadrul măsurii vizează următoarele acțiuni neeligibile:  

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

pădurilor, precum și pentru vizite în exploatații și păduri. 

7. Condiții de eligibilitate 

 Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili; 

 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 și financiară necesare derulării 

activităților specifice de formare. 

8. Criterii de selecție 

Punctaj pentru grup țintă tineri fermieri, grupuri producători (forme 

asociative) 

C.S.1. Principiul nivelului calitativ și tehnic cu privire la curricula cursului, 

experiența și/sau calificarea trainerilor 

1.1. Proiectul cuprinde în descrierea metodologiei de instruire toți trainerii implicați în 

activitatea de formare profesională care:  

a. Au desfășurat activitate didactică de min. 3 ani sau au susținut anterior ca 

traineri minimum 12 cursuri* în cadrul unor proiecte și/sau contracte de formare 

profesională. 

b. Au desfășurat activitate didactică de min. 1 an sau au susținut anterior ca 

traineri minimum 4 cursuri în cadrul unor proiecte și/sau contracte de formare 

profesională.  

1.2. Curricula identifică și dezvoltă concepte specifice domeniului de instruire, 

reflectate în exemple practice. 

C.S.2. Principiul implementării eficiente și accelerate a proiectului  

Proiectul are durata de implementare de:  

a.  Maximum 75% din durata maximă de implementare stabilită pentru un proiect  

b. Peste 75% și până la max.90% din durata maximă de implementare stabilită/un 

proiect . 
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C.S. 3 Principiul tematicii și al grupului țintă care presupune adaptarea și 

detalierea tematicii generale stabilite la nevoile grupului țintă dintr-un anumit 

teritoriu în funcție de aria de cuprindere zonală a proiectului  

Proiectul adaptează și detaliază tematica generală stabilită la nevoile grupului 
țintă dintr-un anumit teritoriu în funcție de aria de cuprindere zonală a 
proiectului.  
C.S.4. Programe de formare destinate beneficiarilor măsurilor M6/ 2B,M7/ 2A din SDL  

9. Sume aplicabile și rata sprijinului 

Ajutorul public acordat in cadrul acestei masuri este de 100%, din totalul cheltuielilor 

eligibile. Valoarea maximă a proiectului este de 25.000 euro. 

10. Indicatori de monitorizare  

Indicator de monitorizare specific LEADER: 
- Cheltuiala publică: 32.951,34 euro. 
Indicator de monitorizare specific DMI 1C: 

Numărul total al participanților instruiți: 75 beneficiari. 

Indicator de monitorizare specific GAL: 

 20 tineri fermieri instruiți/ 10 membri ai asociațiilor de producători instruiți 
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