
M1/1C „Dezvoltarea resursei umane in domeniul agricol” 

Denumirea Masurii: Dezvoltarea resursei umane in domeniul agricol 

Codul masurii M1/ 1C 

Tipul masurii: 

 

           INVESTITII 

                X         SERVICII 

           SPRIJIN FORFETAR 

Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 

transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

Justificare. 

Corelare cu analiza 

SWOT 

Evolutia si specializarea agriculturii necesita un sprijin 

adecvat de formare profesionala, tehnica si economica, 

precum si o capacitate mai mare de acces la informatie. 

Miza interventiei aferenta implementarii acestei masuri, 

destinata exclusiv resursei umane locale, o reprezinta 

cresterea nivelului de constientizare si informare a 

populatiei locale, in urmatoarele domenii de interes: 

agricultura, protectia mediului, antreprenoriatul, 

asocierea. Populatia ocupata in agricultura nu dispune de 

cunostinte suficiente privind practicile de mediu care sa 

aduca beneficii biodiversitatii, solului si apei, procesarea si 

comercializarea produselor agricole, diversificarea 

aptitudinilor economico-financiare si de management si a 

celor legate de atingerea obiectivului gestionarii durabile a 

mediului, aplicarea de tehnologii prietenoase cu mediul, a 

bunelor practici de productie agricola, utilizarea energiei 

regenerabile, a aplicarii solutiilor tehnologice si a practicilor 

agricole, care sa asigure alternative la combaterea secetei 

prin metodele de irigatii. Activitatile de formare 

profesionala vizeaza in special populatia activa tanara, 

urmarindu-se dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale in 

domeniul managementului fermei, al tehnologiilor si 

standardelor moderne de productie, constientizarea privind 

metodele moderne si inovative de procesare si marketing a 

produselor agricole. Sprijinul acordat in cadrul acestei 

masuri va contribui la satisfacerea nevolilor identificate in 

teritoriu, privind existenta fortei de munca ocupata in 

agricultura , a resurselor de terenuri agricole nevalorificate 

corespunzator, a nivelului scazut de implicare a actorilor 

locali in derularea de actiuni de formare si dezvoltare 

manageriala. 

Obiectivul de 

dezvoltare rurala, 

conform cu Reg. 

(UE) nr. 1305/2013, 

art.4: 

i) Favorizarea competitivitatii agriculturii 



Obiectiv specific 

local al masurii: 

Cresterea competitivitatii sectorului agricol prin 

îmbunătăţirea competenţelor şi cunoştinţelor de bază 

(privind utilizarea durabilă a terenurilor agricole si 

protectia mediului, cresterea calitătii managementului la 

nivel de fermă, restructurarea si modernizarea în 

sectoarele de procesare si comercializare pentru produsele 

agricole si forestiere) prin acţiuni de formare profesională 

şi transfer de cunoştinţe în rândul fermierilor (în special 

tineri fermieri si membrii ai asociatiilor de producatori). 

Contributie la 

prioritatea / 

prioritatile 

prevazute la art. 5, 

Reg. (UE) nr. 

1305/2013 

P1- Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in 

agricultura, silvicultura si in zonele rurale 

Masura corespunde 

obiectivelor art. 

______ din Reg. (UE) nr. 

1305/2013 

 

Art. 14 

Masura contribuie la 

Domeniul de 

interventie 

1 C – Incurajarea invatarii pe tot parcursul vietii si a 

formarii profesionale in sectoarle agricol si forestier 

Masura contribuie la 

obiectivele 

transversale ale Reg 

(UE) 1305/2013: 

Mediu si clima: Transferul de cunoștințe joacă un rol 

important în înţelegerea şi asumarea de către fermieri a 

angajamentelor privind protejarea biodiversității în zonele 

Natura 2000, precum şi a acţiunilor 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 şi 

utilizarea îngrășămintelor, cât și intensificarea activității 

de sechestrare a carbonului), a importantei 

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. Inovativ: Implementarea masurii 

va facilita accesul fermierilor din teritoriul GAL RAZIM la 

informatii privind tehnici noi si inovatoare in agricultura, 

precum si practici agricole privind promovarea produselor si 

culturilor cu specific local, care sa asigure viabilitatea si 

sustenabilitatea exploatatiilor agricole si in consecinta care 

sa conduca la cresterea veniturilor din agricultura.  

Complementaritate 

cu alte masuri din 

SDL 

- 

Sinergia cu alte 

masuri din SDL 

- 



Valoarea adaugata a 

masurii 

Masura contribuie in mod direct la cresterea competitivitatii 

si modernizarii sectorului agricol, prin incurajarea 

dezvoltarii resursei umane, in scopul imbunatatirii 

conditiilor de viată si reducerii somajului si fenomenului 

migratiei în teritoriul acoperit de GAL RAZIM. 

Trimiteri la alte acte 

legislative 

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;  

OUG nr. 34 /2006;  

HG nr. 925/2006;  

Legea Nr. 31/1990;  

OUG Nr. 44/2008;  

Legea Nr. 1/2011 a educaţiei naţionale modificările și 

completările ulterioare; OG nr. 8 din 23 ianuarie 2013; 

Alte acte normative aplicabile în domeniul fiscal 

Beneficiari 

directi/indirecti 

(grup tinta): 

Beneficiari directi: Entități publice sau private care 

activează în domeniul formării profesionale a adulților și 

care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și de selecție. 

Beneficiari indirecti: 

a) fermieri, care activează în fermele mici; 

b) beneficiari de sprijin ai sub-măsurilor M2/2B 

Tip de sprijin 

(conform art. 67 din 

Reg. (UE) nr. 

1303/2013 

Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv.   

Tipuri de actiuni 

eligibile si 

neeligibile 

Măsura sprijină actiuni de formare profesionala si de 

dobandire de competente, care includ cursuri 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. 

Tipuri de programe 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 (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 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 (40 ore maximum) 

- Managementul general al fermei (contabilitate, 

marketing, cunoștințe TIC, etc) in special pentru tinerii 

fermieri care primesc sprijin prin intermediul Masurii 

M2/2B, (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 transport participanți, după caz; 

- materiale didactice și consumabile; 

- închirierea de echipamente necesare; 

- închirierea de spaţii pentru susținerea acțiunilor de 

formare; 

- alte cheltuieli legate de pentru derularea proiectului 

(de ex: cheltuieli pentru închiriere, costurile utilităților 

aferente spațiului în care se desfășoară managementul de 

proiect acolo unde se justifică cheltuieli poștale, de 

telefonie, servicii de traducere și interpretare; editarea și 

tipărirea de materiale pentru sesiuni de instruire;cheltuieli 

cu plata auditorului); 

Cheltuieli neeligibile sunt: 

 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. 

 Sprijin pentru schimburi pe termen scurt la nivelul 

conducerii exploatațiilor si pădurilor, precum si pentru 

vizite in exploatatii si in paduri; (Art 14/ Reg. 1305/2013) 

Conditii 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 şi financiară 

necesare derulării activităţilor specifice de formare; 

Criterii de selectie CS.1. Vor fi selectate proiecte care cuprind in descrierea 

metodologiei de instruire toți trainerii implicați în 

activitatea de formare profesională care: 

a) au desfasurat activitate didactica de minim 3 ani sau 

au sustinut anterior ca traineri minimum 12 cursuri* in 

cadrul unor proiecte de formare profesionala și/sau 

contracte de formare profesionala; 

b) au desfasurat activitate didactica de min. 1 an sau 

au sustinut anterior ca traineri minimum 4 cursuri in cadrul 

unor proiecte de formare profesionala si/sau contracte de 

formare profesionala. 

CS.2. Vor fi selectate cu prioritate proiectele care propun 

costul cel mai mic pe cursant pentru o zi de instruire. 

CS.3. Vor fi selectate cu prioritate proiectele care includ in 

grupul tinta beneficiari ai masurii M2/2B.  

Sume aplicabile si 

rata sprijinului 

Valoarea maxima a sprijinului este de 25.000 euro /proiect.  

Ajutorul public acordat in cadrul acestei masuri este de 

100%, din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiecte 

negeneratoare de venit.  

Indicatori de 

monitorizare 

Indicator de monitorizare Leader: 

70 participanti instruiti, din care: 

Indicator local de monitorizare: 

Minim 5 tineri fermieri instruiti, beneficiari ai masurii 

M2/2B 

Cheltuiala publica totala: 25.000 Euro 

 

 

 

 

 

 


