
Denumire Masură Acţiuni de formare, înformare şi transfer de cunostinte în vederea 

restructurarii şi modernizarii sectorului agricol din microregiunea 

Ceahlău 

Codul Măsurii M 7/ 1A 

Tipul Măsurii   Investiţii     X Servicii           Sprijin Forfetar 

1.Descrierea generală a Măsurii 

Pornind de la informatiile obtinute în urma activităţilor de animare, consultare în vederea 

elaborarii SDL, respectiv analiza diagnostic a teritoriului, au fost identificate ca puncte slabe şi 

amenintari ale teritoriului microregiunii Ceahlău, următoarele aspecte ce afecteaza în mod 

negativ dezvoltarea sectorului agricol: 

- Lipsa de informare a agricultorilor cu privire la normele europene privind îndeplinirea 

condiţiilor pentru plățile directe şi accesare de fonduri europene  ; 

- Lipsa unei politici sistematice de recalificare şi specializare pentru o agricultură performantă 

(managementul fermei, management fînanciar, specializari tehnice în domeniul cresterii 

animalelor); 

- Existenta fermelor de semisubzistenta  (peste 45% din fermieri deţin sub 5 capete bovine, 50% 

între 5-15 ovine, 50% sub 5 capete caprine) 

- Lipsa structurilor asociative, altele decat asociaţiile crescatorilor de animale ; 

-  Lipsa Pieţei de desfacere pentru produsele locale ; 

- Obţinerea de poduse agricole în mod tradiţional fără garantia certificarii dpdv al calităţii 

produselor; 

- Slaba implementare a sistemului de asigurare a calităţii producţiei şi produselor; 

- Slaba preocupare pentru întroducerea noilor tehnologii şi pentru activitatea de cercetare- 

dezvoltare; 

- Tendinta de imbatranire a populaţiei şi depopularea mediului rural din teritoriul Gal ca urmare 

a scaderii natalitatii şi a migratiei tinerilor către tarile europene dezvoltate. 

Acţiunile propuse prin aceasta măsură au ca scop dobandirea de cunostinte şi abilitati în 

domeniul metodelor de management, al tehnologiilor şi standardelor moderne de producţie, de 

procesare şi marketing al produselor, respectiv privind avantajele constituirii în forme asociative 

altele decat asociatii ale crescatorilor de animale, precum şi schimburi de bune practici.  

Sprijinul financiar acordat prin intermediul acestei măsuri va avea ca efecte:  creşterea gradului 

de competitivitate al sectorului agricol, utilizarea de  tehnologii şi procese inovative, de utilizare 

eficienta a  resurselor materiale, umane şi fînanciare, de imbunătăţire a performantelor de 

mediu.    

Obiectivele de 

dezvoltare rurală 

(conform Reg. UE 

1305/2013, art. 40 

Obiectiv  1 Favorizarea competitivitatii agriculturii  

 

Obiectivele specifice 

ale Măsurii 

Obiectivul general al Măsurii este:  

2. Creşterea competitivitatii exploatâtiilor agricole de pe teritoriul 

LEADER al GAL Ceahlău  

Obiective specifice: 

1.Dobandirea de competente şi abilitati specifice practicarii unei  



agriculturi performante în condiţii prietenoase cu mediul ; 

2.Stimularea constituirii de forme asociative (cooperative, grupuri de 

producatori) sau retele de colaborare profesională între producatori şi 

IMM-uri care işi desfasoara activitatea în domeniul  turistic prin 

Acţiuni de înformare şi schimburi de bune practici. 

3. Stimularea fermierilor pentru utilizarea de tehnologii şi standarde 

moderne de producţie, de procesare şi marketîng al produselor, prin 

activităţi demonstrative şi ateliere de lucru în perspectiva crearii unui 

brand local în teritoriul GAL CEAHLĂU. 

Contribuţia la 

Prioritatea/priorităţile 

prevăzute la art. 5 din 

Reg. UE 1305/2013 

P1 Încurajarea transferului de cunostînte şi a înovarii în agricultura , 

în şilvicultura şi în zonele rurale 

 

Contribuţia la 

obiectivele prevăzute în 

Reg. 1305/2013 

Masură corespunde obiectivelor art. 14 din Reg. 1305/2013 

Contribuţia la domeniile 

de intervenţie Măsurii 

19.2 

1A)  Încurajarea inovarii, a cooperarii şi a crearii unei baze de 

cunostinte în zonele rurale 

Contribuţia la 

obiectivele transversale 

ale Reg. UE 1305/2013 

Mediu, clima şi inovare 

Complementaritate cu 

alte măsuri din SDL 

- 

 Sinergia dintre măsurile 

propuse prin SDL 

- 

 Valoarea adaugată a 

Măsurii 

Masură poate ajuta la depaşirea dezavantajelor provocate de lipsa de 

abilitati în domeniile de crestere a performantelor în sectorul agricol, 

precum şi înformare cu privire la avantajele oferite de realizarea de 

noi forme asociative, şi/sau retele înter-profeşionale, respectiv 

obţinerea de produse de calitate certificate în perspectiva crearii unui 

brand local în teriroriul GAL CEAHLĂU.   

Transferul de cunostinte şi informarea au un rol foarte important în 

sprijinirea şi dezvoltarea exploatatiilor agricole, stimuland transferul 

de idei inovative, produse şi tehnologii noi la nivelul teritoriului  

microregiunii Ceahlău 

Trimiteri la alte acte 

legislative 

1.1 Legislaţia europeană: 

• Regulamentul (UE) nr. 1303/2013  

• Regulamentul (UE) nr. 1305/204 

• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 de stabilire a 

normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 

1.2 Legislaţia Naţională 

OUG 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare 



HG 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare 

Legea 31/1990 cu modificările şi completările ulterioare 

OG26/2000 cu modificările şi completările ulterioare 

Legea 566/2004 cu modificările şi completările ulterioare 

Legea 1/2008 cu modificările şi completările ulterioare 

HG828/2007 cu modificările şi completările ulterioare 

HG 134/2008 cu modificările şi completările ulterioare 

Alte acte normative aplicabile domeniului fiscal Legislaţia Naţională în 

domeniu 

Beneficiari direcţi 

(aplicanţi) 

Entităţi private:  

 IMM-URI și sau ONG-uri - prestatori de servicii de organizare 

activităţi de informare, schimb de experienta, etc. în acord cu 

activităţile prevăzute în fisa Măsurii, furnizori de servicii de 

formare. 

Entităţi publice:  

 Instituții de învățământ, centre de cercetare. 

Beneficiari indirecţi 

(grup ţintă) 

 Fermieri  din teritoriul GAL Ceahlău 

 Persoane angajate în sectorul agricol, alimentar, şilvic de pe 

teritoriul GAL Ceahlău 

 IMM-uri care işi desfasoara activitatea în domeniul agricol şi 

turistic din teritoriul GAL Ceahlău 

Tip de sprijin  (conf. 

Art. 67 din Reg. UE 

1303/2013) 

Rambursarea cheltuielilor eligibile suportate şi plătite efectiv 

Plăţi în avans cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente 

corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conf 

cu art. 45(4) şi art. 63 ale Reg. UE 1305/2013 

Acţiuni eligibile Organizare de ateliere de lucru, activităţi demonstrative şi 

schimburi de experienta cu următoarele tematici: 

- Diversificarea activităţilor în exploatatiile agricole, îmbunătăţirea 

calităţii producţiei, crearea de condiţii care sa asigure bunastarea 

animalelor , igiena şi siguranta produselor,  de implementare a unor 

măsuri de regenerare, ameliorare şi prezervare a pasunilor şi 

fânetelor naturale ca resursa furajera pentru creşterea animalelor. 

- Îmbunătăţirea şi încurajarea dezvoltării afacerilor în domeniul 

agricol 

- Îmbunătăţirea cunostîntelor de protecţia mediului şi gestionarii 

durabile a resurselor naturale 

- Instruirea/Informarea fermierilor activi  în vederea dezvoltării  de 

asocieri la nivel zonal, precum şi pentru  obţinerea de produse 

certificate în perspectiva crearii unui brand local. 

Acţiuni neeligibie Organizare de cursuri de formare profesională care fac parte din 
programul de educaţie sau sisteme de învatamant secundar sau 
superior 
Organizare de cursuri de formare profesională finanţate prin alte 
programe 



Condiţii de eligibilitate Solicitantul trebuie sa se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili. 

Solicitantul nu este înregistrat ca debitor la AFIR (pentru programele 

SAPARD/FEADR. 

Solicitantul nu are un contract reziliat cu AFIR în ultimele 12 luni, 

dacă este reziliat din proprie iniţiativă, sau 24 de luni dacă este 

reziliat de către AFIR pentru nerespectarea prevederilor contractuale 

şi nu se afla într-o situaţie litigioasă cu AFIR, pâna la pronunţarea 

definitivă a instanţei de judecată. 

Solicitanul nu se afla în dificultate. 

Solicitantul se angajează că va asigura cofinanțarea proiectului; 

Activităţile de formare, informare şi ateliere de lucru se vor realiza 

pe teriroriul GAL Ceahlău, iar cele de bune practici şi schimburi de 

experienta vor putea fi desfăşurate  şi în afara teritoriului GAL. 

Criterii de selecţie Grup  ţintă din mai multe UAT-uri din teritoriul GAL Ceahlău 

Marimea grupului ţintă   

Tipuri diverse de persoane ce formeaza grupul ţintă căruia proiectul 

se  adreseaza (fermieri, IMM din sectorul turistic, procesarii 

produselor alimentare) 

Proiecte care au în vedere includerea mai multor acţiuni eligibile. 

Sume aplicabile şi rate 

de sprijin 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru investiții negeneratoare de venituri și nu 

va depăși 45.000 euro/proiect. 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de 80% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru investiții generatoare de venituri și nu va 

depăși 45.000 euro/proiect. 

 

Îndicatori de 

monitorizare 

- Cheltuieli publice totale 

 - Număr de acţiuni prevăzute prin proiect 

-  Numărul de persoane instruite/informate. 

 

 


