
1. Fisa măsurii   M 1.1 

Denumirea Codul măsurii 

Formare profesională şi acțiuni pentru dobândirea de competențe   M1.1/1A 

 

Tipul măsurii   INVESTIŢII    SERVICII    SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generală a măsurii 

 

Conform analizei SWOT, a analizei nevoilor şi a prioritătilor de dezvoltare, s-a 

identificat ca necesară actualizarea competenţelor profesionale în sectorul agricol, 

agroalimentar a managerilor de exploataţii şi de întreprinderi ce acţionează în teritoriul 

acoperit de parteneriatul LEADER Tövishát. În urma analizelor efectuate s-a observat faptul 

că, fermieii nu dispun de cunoștințe adecvate în domeniul metodelor de management, al 

tehnologiilor și standardelor moderne de producție, axându-se preponderent pe experiența de 

practică tradițională. Aceeaşi situaţie privind deficitul de cunoștințe și abilități se observă şi 

când este vorba de metode moderne şi inovative de procesare şi marketing ale produselor 

agricole. Ca rezultat, fermierii nu pot răspunde cererii pieței şi nu pot îndeplini standardele 

la nivel european.  În plus, aceştia nu deţin suficiente cunoştinţe cu privire la practicile de 

mediu care aduc beneficii biodiversităţii, solului şi apei şi nu deţin informaţii privind 

practicile agricole care contribuie la o mai bună adaptare la efectele schimbărilor climatice 

în zonele cu risc şi la reducerea emisiilor de GES. Noile provocări din sectorul agroalimentar 

necesită un nivel ridicat de informare tehnică, economică și de management al afacerii 

pentru a îndeplini cu succes standardele UE (siguranţă alimentară, sănătatea animalelor, 

norme de mediu, etc.) și de a face faţă unui mediu concurenţial. Este nevoie de o capacitate 

sporită de a accesa cunoștințe și informații în cadrul lanțului alimentar, inclusiv prin acțiuni 

de diseminare a informațiilor.  

Acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează complementaritatea cu măsurile privind 

dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor cu impact asupra restructurării şi modernizării 

sectorului agricol şi agroalimentar, precum şi asupra capacităţii întreprinderilor din teritoriul 

Tövishát de adecvare la cerinţele pieţei. Măsura va contribui la diversificarea atât a 

aptitudinilor economico-financiare şi de management cât şi a celor legate de îndeplinirea 

obiectivului gestionării durabile a terenurilor şi protecţiei mediului, aplicarea de tehnologii şi 

practici prietenoase cu mediul, bunelor practici de producţie agricolă, precum şi de utilizare 

a energiei regenerabile, a aplicării soluţiilor tehnologice şi practicilor agricole.Măsura 

urmăreşte să contribuie  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 tineri fermieri care vor beneficia 

de sprijin prin măsura 6.1, fermieri care activează în ferme mici și care vor beneficia de 

sprijin prin măsura 6.3 din prezenta SDL). 

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri va contribui la satisfacerea nevoilor privind: 

adecvarea cunoştinţelor la necesităţile pieţei în domeniul agricol (N1), protecţia şi 

îmbunătăţirea mediului (N9), înfiinţarea de noi servicii pentru populaţia rurală – servicii de 



formare profesională a adulţilor (N12), introducerea inovării în toate domeniile de activitate 

(N15). 

 

Obiective de dezvoltare Rurală ale Reg. (UE) 1305/2013, art. 4 la care contribuie M1.1 

(a) favorizarea 
competitivității 

agriculturii; 

(b) asigurarea gestionării 
durabile a resurselor 

naturale și combaterea 
schimbărilor climatice; 

(c) obținerea unei dezvoltări teritoriale 
echilibrate a economiilor și comunităților 
rurale, inclusiv crearea și menținerea de 

locuri de muncă. 

Da Nu  Da Nu  Da Nu  

Obiectivele specifice/locale ale măsurii 

Îmbunătăţirea competenţelor şi cunoştinţelor de bază precum și diseminarea/asimilarea 
rezultatelor cercetării şi a inovării, prin acţiuni de formare profesională şi dobândire de 
cunoştinţe în rândul tinerilor fermieri, fermieri-persoane fizice care activează în ferme mici 
și beneficiari de sprijin ai măsurilor 6.1 și 6.3 din cadrul SDL LEADER Tövishát. 

M1.1 contribuie la priorităţile prevăzute la art. 5 Reg. (UE) 1305/2013 

P1  P2 P3 P4  P5  P6 

M1.1 corespunde obiectivelor din Reg. (UE) nr. 1305/2013 - Art. 14 

 

M1.1 contribuie la domeniul de intervenţie  1A 

Încurajarea inovării, a cooperării şi a crearii unei baze de cunoştinţe în zonele rurale 

M1.1 Contribuie la obiectivele transversale 

Inovare: 
Activităţile sprijinite prin prezenta măsură vor utiliza metode inovative de organizare şi 
furnizare a formarii inclusiv prin utilizarea instrumentelor ITC. 
Măsura este inovativă în contextul LEADER Tövishát deoarece propune formarea formatorilor 
– facilitatori ca  resurse pentru polarizarea şi diseminarea de cunoştinţe în rândul fermierilor 

Mediu şi climă 
Conţinutul formării va avea ca subiect aspecte privind mediul şi schimările climatice iar în 
plus se are în vedere ca în procesul implementării măsurii să se utilizeze cât mai mult 
formatul de documentare electronică reducând cât mai mult posibil consumul de hârtie, 
toner etc. 

M1.1 este complementară cu următoarele masuri din SDL 

M6.1, M6.3 deoarece beneficiarii direcţi ai măsurilor 6.1 şi 6.3 sunt incluşi în categoriile de 
beneficiari indirecţi ai măsurii 1.1 

M1.1 este sinergică cu următoarele măsuri din SDL 

Cu M16.4 şi M1.3 deoarece contribuie la atingerea priorităţii 1 
Cu M6.2, M6.4,  M7.2 şi M7.8 deoarece contribuie împreună la atingerea priorităţii 5 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Valoarea adăugată a prezentei măsuri rezultă din următoarele aspecte: 

- Dobândirea de competenţe în domeniile de interes ale măsurii va contribui la o creştere a 

viabilităţii fermei precum şi a performanţelor economice ale acesteia aducând bunăstare 

nu numai proprietarilor, ci şi angajaţilor din fermă 

- O plus valoare adusă de această măsură constă şi în oportunitatea pe care o creează 

participanţilor la programele de formare de a se cunoşte între ei şi de a stabili eventuale 

relaţii de colaborare, de parteneriat sau de afaceri. Nu excludem posibilitatea ca 

germenii unei asocieri să poată fi „sădiţi” în cadrul întâlnirilor de formare profesională. 



- Măsura este complementară cursurilor de instruire sau de formare care fac parte din 

programele sau sistemele normale de învățământ de nivel secundar sau superior 

potenţând rezultatele obţinute în sistemul formal de învăţământ 

Măsura este relevantă pentru SDL deoarece: 

 Va contribui la dobândirea de competenţe cheie necesare fermierilor, în special celor 

tineri care se instalează sau care dezvoltă activităţi agricole 

 Va contribui la îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor în scopul practicării de tehnici și 

tehnologii inovative, iar impactul aplicării acestor cunoştinţe în practică va fi pe termen 

lung  

 Va contribui la o mai bună aplicare a standardelor comunitare la nivelul fermei. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislație UE:  

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 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;  

 Legea Nr. 31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările și completările 

ulterioare;  

 Ordonanța de Guvern Nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații cu 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 cu modificările și completările ulterioare;  

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

 OG 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor,  

 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;   

 Alte acte normative aplicabile în domeniul fiscal 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

Beneficiari direcţi: 

Entităţi publice sau private care activează în domeniul formării profesionale a adulților care 

aplică    individual sau în parteneriat cu entități publice sau private ca de exemplu: instituții 

de învățământ, asociații profesionale, institute de cercetare, institute și stațiuni de cercetare 

etc. și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și de selecție.  

 



Beneficiari indirecţi (grup ţintă): 

Tinerii fermieri, fermierii-persoanele fizice din teritoriul acoperit de parteneriatul LEADER  

Tövishát care activează în fermele mici și beneficiarii de sprijin ai măsurilor 6.1 și 6.3 

finanţate prin SDL LEADER Tövishát, pentru cursurile de formare profesională de scurtă durată 

de 5 zile (40 ore). 

Participarea în cadrul acțiunilor de formare profesională și dobândire de cunoștințe va fi 

gratuită. 

5. Tip de sprijin 

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite. 

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

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

perfecționare), cu perioade diferențiate de pregătire, în funcţie 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, în special, tineri fermieri 

care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.1, fermieri care activează în ferme mici și 

care vor beneficia de sprijin prin măsura 6.3 -35 ore maximum.  

 Îmbunătățirea cunoștințelor legate de standarde comunitare la nivelul fermei, gestionarea 

gunoiului de grajd, îmbunătățirea calității producției - în special tineri fermieri care vor 

beneficia de sprijin prin Măsura 6.1- 24 ore maximum  

 Diversificarea activităților în exploatațiile agricole - în special tineri fermieri care vor 

beneficia de sprijin prin măsura 6.1, fermieri care activează în ferme mici şi care vor 

beneficia de sprijin prin măsura 6.3- 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 - în 

special beneficiari ai măsurii de agromediu și climă - măsura 10 - 40 ore maximum  

 Managementul general al fermei (contabilitate, marketing, cunoștințe TIC, limbi străine 

etc) - în special tineri fermieri care vor beneficia de sprijin prin măsura 6.1, fermieri care 

activează în ferme mici şi care vor beneficia de sprijin prin măsura 6.3 – 40 de ore 

maximum  

 Formarea de formatori-facilitatori ai formării continue a adulţilor şi care vor putea 

înfiinţa servicii de formare pentru adulţi în  teritoriul LEADER Tövishát – 72 ore maximum 

7. Condiţii 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;  

 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 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.  

Criteriile de eligibilitate vor fi detaliate în documentele de implementare a 

măsurii/procedurii de achiziție publică. 

8. Criterii de selecţie 

Criteriile de selecţie vor avea în vedere respectarea următoarelor principii 

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

calificarea trainerilor;  

 Principiul implementării eficiente și accelerate a proiectului/contractului de formare 

profesională;  

 Principiul parteneriatului cu asociații reprezentative la nivel național și instituții de 

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

proiecte;  

 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/procedurii de achiziție publică (națională, regională, 

județeană);  

 Principiul eficientei uitilizarii fondurilor.  

Criteriile de selecție vor fi detaliate ulterior în documentele subsecvente și vor avea în 

vedere prevederile art. 49 al Regulamentului (UE) nr.1305/2013 urmărind să asigure 

tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea 

acestora în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

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

eligibile. Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect va fi de  6.510,24 Euro 

10. Indicatori de monitorizare 

Cheltuieli publice totale :6.510,24 

Numărul total de participanti instruiti : 60  


