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MĂSURA M9/1A 

CRESTEREA GRADULUI DE INSTRUIRE, INOVARE, A TRANSFERULUI DE CUNOSTINTE SI 
KNOW HOW  

FIȘA MĂSURII 
 

Codul măsurii -  M8/6B 

 

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. 

 

1.1   JUSTIFICAREA ȘI CORELAREA ALEGERII MĂSURII CU ANALIZA SWOT 

Majoritatea populației rurale si a fermierilor din teritoriul Asociației GAL Podgoria Panciu, în special cei care 

dețin exploatații de dimensiuni mici şi mijlocii, nu dispun de cunoștințe adecvate în domeniul metodelor de 

management, al tehnologiilor și standardelor moderne de producție, în special în sectorul zootehnic şi horticol, 

axându-se preponderent pe experiența de practică tradițională. De asemenea, nivelul de conștientizare, 

cunoștințe și abilități al acestora cu privire la metode moderne şi inovative de procesare şi marketing ale 

produselor agricole, inclusiv în contextul lanțurilor scurte de aprovizionare, este insuficient pentru a putea 

răspunde cererii pieței şi a îndeplini standardele la nivel european. Evoluția în sectorului agro-alimentar din 

România necesită pentru micii fermieri un nivel ridicat de informare tehnică, economică și de management al 

afacerii pentru a îndeplini cu succes standardele și de a face față unui mediu concurențial. Populația activă 

reprezintă un procent de 67,36 % din total populație  la nivelului  teritoriului GAL, respectiv 21.351 locuitori cu 

vârste cuprinse  intre  15 si 65 de ani, din aceștia  un procent 20,32% reprezentând populația de peste 65 de ani. 

Analizând numărul de salariați şi șomajul din fiecare comună se poate observa că acesta este influențat de o 

serie de factori cum ar fi: nivelul de dezvoltare economică al zonei, apropierea de municipiul Focșani și Adjud 

care oferă un număr important de locuri de muncă categoriei de “navetiști”. Șomajul are cote alarmante în 

toate comunele, scăderea acestuia fiind o prioritate pentru toate comunitățile. La nivelul teritoriului GAL 

Podgoria Panciu, la sfârșitul anului 2014  din populația activă ocupată, sunt înregistrați oficial doar un număr de 

2.417  salariați, adică un procent de 11,32 %. Acțiunile privind transferul de cunoștințe şi acțiuni de informare 

vizează acompanierea măsurilor de creștere a competitivități şi diversificării din agricultură și a necesității 

restructurării şi modernizării sectorului agricol, a încurajării afacerilor orientate spre piață, procesarea şi 

comercializarea produselor agricole, a sporirii cerințelor pentru o gamă largă şi diversificată de aptitudini 

economico-financiare şi de management cât şi a celor legate de îndeplinirea obiectivului gestionării durabile a 

terenurilor şi protecției mediului, aplicarea de tehnologii şi practici prietenoase cu mediul, bunelor practici de 

producție agricolă, precum şi de utilizare a energiei regenerabile, a aplicării soluțiilor tehnologice şi practicilor 

agricole inovative. Evoluția şi specializarea agriculturii necesită un sprijin adecvat de formare tehnică şi 
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economică, precum şi o capacitate mai mare de acces la cunoștințe şi informații, inclusiv sub forma diseminării 

de informații. Prin expunerea la noi idei, metode şi principii, prin interacțiune şi învățare, 

fermierii devin mai bine pregătiți, mai receptivi la noi idei şi concepte şi mai înclinați să aplice tehnologii şi 

practici inovatoare în domeniul lor de activitate. 

LEGĂTURA MĂSURII CU NEVOILE 

 Măsura contribuie la soluționarea următoarelor nevoi identificate la nivelul teritoriului:N1 Reducerea gradului 

de sărăcie a populației locale și a creșterii nivelului de trai al acesteia;N2 Reducerea deficiențelor de resurse 

umane și dotarea agriculturii locale cu tehnologii, mașini și utilaje noi; N3 Creșterea atractivității  zonei pentru 

tineri și reducerea migrației acestora către zonele urbane, sau zone ofertante din punctul de vedere al 

oportunităților de dezvoltare și integrare socio-economică; N5 Încurajarea inițiativelor antreprenoriale și 

crearea de locuri de muncă în sectorul non-agricol; N6 Întinerirea generației de fermieri, calificarea profesională 

și  specializarea acestora;N7  Adaptarea și creșterea producției fermelor mici și mijlocii la cerințele actuale ale 

pieței; N8 Modernizarea unităților de prelucrare a produselor agricole, creșterea productivității materiilor prime 

(culturi de câmp, carne, fructe, legume etc.) și creșterea ponderii de produse procesate cu valoare adăugată 

mare pe piața; N13 Creșterea accesului populației la informare, la serviciile sociale, culturale și 

educaționale;N15 Conștientizarea și informarea populației asupra mediului și necesitatea adaptării la 

schimbările climatice. 

1.2 OBIECTIV DE DEZVOLTARE RURALĂ: 

Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4: 

(i) Favorizarea competitivității agriculturii;  

(iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităților rurale, inclusiv crearea şi 

menținerea de locuri de muncă. 

1.3  OBIECTIVE SPECIFICE ALE MĂSURII M9/1A: 

Măsura are următoarele obiective specifice: 

 îmbunătățirea accesului populației la informații şi cunoștințe pentru stimularea activităților agricole, non-

agricole si administrației publice locale din teritoriul GAL; 

 îmbunătățirea viabilității exploatațiilor agricole prin transfer de cunoștințe şi acțiuni de informare împreună 

cu utilizarea tehnologiilor şi proceselor inovative, pentru practicarea unei agriculturi competitive şi 

performante. 

 îmbunătățirea cunoștințelor în management, promovare  și marketing a actorilor economici care sunt IMM-

uri care își desfășoară activitatea în teritoriul GAL Podgoria Panciu. 

1.4 CONTRIBUȚIE LA PRIORITATEA/PRIORITĂȚILE prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013 

Măsura contribuie la prioritățile:  

P1. Încurajarea transferului de cunoștințe şi a inovării în agricultură, silvicultură, şi zonele rurale;  

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;  

P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a 

bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură;  

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale. 

1.5 MĂSURA CORESPUNDE OBIECTIVELOR ART. 14 : Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare, Reg.(UE) 

nr.1305/2013. 

1.6  MĂSURA CONTRIBUIE LA DOMENIUL DE INTERVENȚIE: 1A) Încurajarea inovării, a cooperării și a creării 

unei baze de cunoștințe în zonele rurale prevăzut în art. 5 din Reg UE nr. 1305/2013. 
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1.7 MĂSURA CONTRIBUIE LA OBIECTIVELE TRANSVERSALE ale Reg.(UE) 1305/2013: 

  MEDIU ȘI CLIMĂ 

Sprijinul acordat prin acțiunile de informare va asigura faptul că fermierii vor avea acces la informații și 

cunoștințe care vor contribui la dezvoltarea abilităților în sectorul agricol, adoptarea de practici agricole 

prietenoase cu mediul, gestionarea riscurilor la care sunt expuse exploatațiile, care vor asigura un management 

eficient și profesionist al exploatațiilor. Asigurarea cursurilor de formare profesională va contribui la 

actualizarea competențelor profesionale în sectorul agricol și agroalimentar romanesc și la dobândirea de 

abilități orientate către practicarea unui management tehnologic și economic eficient la nivelul exploatațiilor, 

adoptarea de practici prietenoase cu mediul. 

Atenuarea schimbărilor climatice si adaptarea la acestea  

O componentă extrem de importantă a transferului de informații şi cunoștințe, formării şi dobândirii de 

aptitudini trebuie să se concentreze și asupra acțiunilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice și de 

reducere a concentrației de GES din atmosferă, prin promovarea de practici și tehnologii care urmăresc 

sechestrarea de carbon, adoptarea de culturi rezistente la secetă, metode de anvelopare a clădirilor, 

identificarea de surse de energie regenerabilă care să conducă la limitarea emisiilor din agricultură, generate de 

activități-cheie precum producția animalieră şi utilizarea îngrășămintelor, atât la nivel de fermă, unități agricole 

de mari dimensiuni sau chiar la nivelul comunității. Încurajarea activităților demonstrative și de informare în 

cadrul fermelor vizează un transfer mai elocvent și o deschidere a fermierilor de a adopta noi practici ce 

contribuie la o mai bună protejare a mediului și adaptare la schimbările climatice 

INOVARE 

Acțiunile de formare profesională şi de informare care vor fi finanțate prin această măsură au un rol important 

în dobândirea de cunoștințe, competente şi concepte noi în rândul fermierilor şi a persoanelor active în 

domeniul agro-alimentar. De asemenea, activitățile demonstrative le permit acestora să aibă contact cu 

echipamente şi utilaje moderne, tehnologii inovatoare, să beneficieze de transfer de practici noi etc. Cursurile 

de formare şi sesiunile demonstrative pot stimula inovarea inclusiv prin cooptarea de practicieni inovatori care 

pot acționa ca factori de diseminare pentru fermierii din jur. De asemenea, interacțiunile de grup, schimburile 

de experiență, practicile şi ideile pot acționa ca un catalizator pentru procesul de inovare. Prin expunerea la noi 

idei, metode şi principii, prin interacțiune şi învățare, fermierii devin mai bine pregătiți, mai receptivi la noi idei 

şi concepte şi mai înclinați să aplice tehnologii şi practici inovatoare în domeniul lor de activitate. 

1.8 COMPLEMENTARITATEA CU ALTE MĂSURI DIN SDL: 

Complementaritatea intervenției propuse in SDL prin M9/1A poate fi realizata cu alte măsuri prevăzute în SDL, 

astfel persoanele din grupul țintă al acestei măsuri pot fi solicitanți pentru celelalte măsuri. Masurile M1/2A, 

M2/2B,  M3/6A, M6/6B si M7/1B pot fi complementare cu M9/1A. 

M9/1A este complementară cu măsurile:  M1/2A, M2/2B, M3/6A, M6/6B, M7/1B întrucât se adresează celor 

care au beneficiat/vor beneficia de finanțare direct sau indirect (în calitate de beneficiar final, grup țintă) pe 

măsurile M1/2A, M2/2B, M3/6A, M6/6B, M7/1B   din cadrul SDL  GAL Podgoria Panciu. 

1.9 SINERGIA CU ALTE MĂSURI DIN SDL :  

Prioritatea P1 va fi realizata  doar prin implementarea  acestei măsuri. 

Prin SDL se propun 6 măsuri care contribuie la atingerea priorității P6 (M3/6A, M4/6B, M5/6B, M6/6B, M8/6B, 

M9/1A). 

2. VALOAREA ADĂUGATĂ A MĂSURII: deriva din următoarele: 

 sprijinul acordat prin acțiunile de informare şi transfer de cunoștințe va asigura fermierilor accesul la 

informații și cunoștințe care vor contribui la dezvoltarea abilităților în sectorul agricol, adoptarea de practici 

agricole prietenoase cu mediul, gestionarea riscurilor la care sunt expuse exploatațiile, care vor asigura un 

management eficient și profesionist al exploatațiilor agricole; 
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 transferul de cunoștințe şi informarea au un rol extrem de important deoarece acestea sprijină inovarea şi 

facilitează dezvoltarea, folosirea şi transferul de idei, produse sau tehnologii noi pentru a îmbunătăți 

sistemele de producție, produsele și serviciile. 

 dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how. 

 

3. TRIMITERI LA ALTE ACTE LEGISLATIVE: 

 Ordonanță de Urgență a Guvernului Nr.34 /2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Hotărârea de Guvern Nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 

de concesiune de servicii; 

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

 

4. BENEFICIARI DIRECŢI/INDIRECŢI (GRUP ŢINTĂ): 

4.1. BENEFICIARI DIRECŢI: 

furnizorii de servicii de formare sau de alte servicii de transfer de cunoștințe și de acțiuni de informare, 

4.2.  BENEFICIARII INDIRECŢI: 

 populația locală participanta la evenimentele de informare şi transfer de cunoștințe; 

 exploatațiile agricole existente în teritoriul GAL; 

În categoria beneficiarilor eligibili în cadrul măsurii M9/1A, sunt incluși beneficiarii direcți/indirecți 

menționați în cadrul măsurilor M1/2A, M2/2B, M3/6A, M6/6B, M7/1B. 

 actori economici, IMM-uri care își desfășoară activitatea în teritoriul GAL Podgoria Panciu 

 

5. TIP DE SPRIJIN (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant; 

Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100% din 

valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013. 

 

6. TIPURI DE ACȚIUNI ELIGIBILE ŞI NEELIGIBILE : 

Prin această măsură se vor finanța exclusiv proiectele de servicii de pe teritoriul GAL, propuse în urma acțiunilor 

de consultare/animare realizate pentru elaborarea SDL: 

ACȚIUNI ELIGIBILE: 

Acțiuni de informare, transfer de cunoștințe si activități demonstrative. Acțiunile de informare și de transfer de 

cunoștințe pot include cursuri de instruire, ateliere de lucru și îndrumare profesională; 

Costurile eligibile din cadrul acestei măsuri sunt costurile legate de organizarea și de furnizarea transferului de 

cunoștințe sau ale acțiunii de informare.  

Costurile aferente deplasărilor, cazării și diurnei participanților sunt  eligibile pentru sprijin. 

Sunt eligibile si activitățile desfășurate în afara teritoriului GAL. 

 

 

ACȚIUNI NEELIGIBILE: 

 dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru 

dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare; 
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 taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislației 

naționale privind TVA-ul; 

 alte acțiunii neeligibile prevăzute de Reg. 1303/2013, Reg. 1305/2013. 

Se vor respecta prevederile aplicabile LEADER din Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 aprilie 2015 privind 

stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate 

din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat. 

7. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE:  

 Solicitantul trebuie sa facă parte din categoria beneficiarilor eligibili; 

 Organismele care oferă servicii de transfer de cunoștințe și servicii de informare trebuie să dispună de 

capacitățile corespunzătoare pentru a îndeplini cu succes această sarcină; 

 Solicitantul este persoană juridică constituită în conformitate cu legislația în vigoare în România; 

 Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului; 

 Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat în domeniile corespunzătoare tematicilor 

prevăzute ; 

 Solicitantul dispune de capacitate tehnică şi financiară necesară derulării activităților specifice de informare; 

 Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare; 

 Solicitantul şi-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale către 

bugetul de stat; 

 

8. CRITERII DE SELECŢIE: 

 Experiența si/sau calificarea trainerilor; 

 Eficienta utilizării fondurilor alocate prin calitatea si numărul activităților propuse; 

 Relevanta acțiunilor din proiect in raport cu tematica masurilor din SDL. 

 Numărul persoanelor din grupul țintă. 

Se vor prioritiza proiectele  ai căror beneficiari direcți/indirecți, au beneficiat sau vor beneficia  de finanțare 

direct sau indirect (în calitate de beneficiar final) în cadrul măsurilor: M1/2A, M2/2B, M3/6A, M6/6B, M7/1B 

din cadrul SDL GAL Podgoria Panciu. 

 

9. SUME APLICABILE ŞI RATA SPRIJINULUI 

9.1. JUSTIFICARE 

Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operațiunilor negeneratoare de venit. Grupul țintă al 

acestei masuri este format din persoane implicate în activități agricole şi non-agricole şi reprezentanți ai 

administrației publice locale din teritoriul GAL.  

Proiectele finanțate in cadrul acestei masuri au un rol important în dobândirea de cunoștințe, competențe şi 

concepte noi în rândul fermierilor şi a persoanelor active în domeniul agricol, non-agricol si administrativ. De 

asemenea, activitățile demonstrative le permit persoanelor din grupul țintă să aibă contact cu echipamente şi 

utilaje moderne, tehnologii inovatoare, să beneficieze de transfer de practici noi etc. Acțiunile de informare şi 

sesiunile demonstrative pot stimula inovarea inclusiv prin cooptarea de practicieni inovatori care pot acționa ca 

factori de diseminare pentru fermierii din jur. De asemenea, interacțiunile de grup, schimburile de experiență, 

practicile şi ideile pot acționa ca un catalizator pentru procesul de inovare. Prin expunerea la noi idei, metode şi 

principii, prin interacțiune şi învățare, fermierii devin mai bine pregătiți, mai receptivi la noi idei şi concepte şi 

mai înclinați să aplice tehnologii şi practici inovatoare în domeniul lor de activitate. Aceasta măsura sprijină 
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inovarea si facilitează transferul de idei, produse sau tehnologii noi pentru a îmbunătăți sistemele de producție, 

produsele si serviciile. 

9.2. SUME APLICABILE ŞI RATA SPRIJINULUI 

 Intensitatea sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile și nu va depăși valoarea maxima de 20.000 euro. 

 

10. INDICATORI DE MONITORIZARE : 

Cheltuieli publice totale -20.000 euro. 

Număr de locuri de muncă create- 0. 
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