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FIȘA MĂSURII M1 

 

Denumirea măsurii: „Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe” 

CODUL Măsurii: M1   

Măsura / DI: M1 / 1C 

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. Scurtă justificare și corelare cu analiza SWOT 

Ca urmare a activităților de consultare realizate între toţi partenerii din teritoriu, pe baza 

analizei diagnostic și a analizei SWOT au fost identificate o serie de nevoi de formare 

profesională în domeniul agricol. Astfel, la nivelul teritoriului Grupului de Acțiune Locală 

VALEA CLĂNIȚEI o mare parte din populația activă este ocupată în agricultură, în cadrul 

exploatațiilor de dimensiuni mici și mijlocii.  

În ceea ce privește nivelul de instruire al șefilor de exploatații agricole de la nivelul 

teritoriului, analiza întreprinsă a relevat faptul că, doar 0,34% dintre aceștia dețin 

pregătire agricolă completă, 2,81% având un nivel de pregătire de bază, iar diferența de 

96,85%  se bazează numai pe experiența practică agricolă. 

Evoluția și specializarea în agricultură necesită un nivel corespunzător de instruire, 

inclusiv prin dobândirea de cunoștințe cu privire la noile tehnologii existente, în vederea 

alinierii la cerințele comunitare în domeniu. 

Astfel, se impune  crearea unei capacități mai mari de acces și schimb de cunoștințe și 

informații, inclusiv prin difuzarea bunelor practici de producție agricolă. Transferul de 

cunoștințe și acțiunile de informare trebuie să se facă sub forma atelierelor de lucru, a 

îndrumării profesionale, a activităților demonstrative, a acțiunilor de informare, astfel 

încât, cunoștințele și informațiile dobândite să permită fermierilor să-și sporească în 

special competitivitatea și să utilizeze mai eficient resursele, dar și să îmbunătățească 

performanțele de mediu, contribuind totodată la durabilitatea economiei teritoriului.  

În vederea creării premiselor dezvoltării durabile a teritoriului VALEA CLĂNIȚEI se impune 

plasarea accentului pe sprijinirea producătorilor agricoli, prin transferul de cunoștințe și 

inovarea în agricultură. 

Prin transferul de cunoștințe și acțiunile de informare, fermierii, vor reuși să-și 

îmbunătățească performanța generală a exploatației. 

Totodată, contribuția măsurii se va reflecta într-o mai bună evaluare a performanțelor 

exploatației agricole de către beneficiari și la identificarea îmbunătățirilor necesare în 

materie de gestionare, bune condiții agricole și de mediu, practici agricole benefice 

pentru climă și mediu, etc. 

1.2. Obiectiv(e) de dezvoltare rurală M1: a). favorizarea competitivității agriculturii; 

c). obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților 

rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 

1.3. Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii M1: Gestionarea durabilă și eficientă a 

terenurilor şi asigurarea măsurilor adecvate de protecţiei a mediului, prin aplicarea 

de tehnologii şi practici actuale, și prin dobândirea cunoștințelor de bună practică în 

producţia agricolă; Consolidarea și dezvoltarea fermelor prin aplicarea de tehnici și 
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tehnologii agricole inovative; Creșterea calității producției agricole; Utilizarea 

eficientă a resurselor. 

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

1305/2013: P1 „Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, 

silvicultură și în zonele rurale.” 

1.5. Măsura corespunde obiectivelor art. 14 din Reg. (UE) nr. 1305/2013  

1.6. Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 1C) Încurajarea învățării pe tot 

parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol și forestier. 

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

clima si inovare, în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

1.8. Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M2.1. / 2A; M2.2 / 2B.  

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL: -  

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Valoarea adăugată a acestei măsuri este generată, în primul rând de impactul generat (a) 

la nivelul teritoriului Grupului de Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI și în al doilea rând de 

caracterul inovator și integrat (b) al intervenției. 

(a) Măsura va contribui la diseminarea şi înţelegerea practică a aplicării şi respectării 

bunelor practici agricole şi de mediu, asigurând condiţiile de protejare a mediului 

înconjurător şi utilizarea unor practici agricole moderne, inovative și prietenoase cu 

mediul. Totodată, dobândirea de cunoștințe noi va contribui şi la elaborarea planurilor de 

afaceri necesare pentru accesarea fondurilor, ceea ce va determina stabilizarea tinerilor 

fermieri în teritoriu.  

Prin intermediul măsurii vor fi sprijinite activități de îndrumare profesională, 

demonstrative și de informare, cu o contribuție majoră în eficientizarea managementului 

exploataţiilor. 

În consecință, valoarea adaugată a măsurii, rezidă în răspândirea practicilor agricole 

moderne, inovative, benefice pentru climă și mediu ca urmare a dobândirii capacității de 

evaluare a performanțelor exploatațiilor agricole.  

Impactul măsurii la nivelul teritoriului se va traduce în utilizarea mai eficientă a 

resurselor, îmbunătăţirea performanţelor de mediu și dobândirea cunoştinţelor de 

management a riscurilor la care pot fi supuse exploataţiile. 

(b) Pentru a evidenția valoarea adăugată a măsurii pornim de la modul de stabilire a 

condițiilor de eligibilitate și selecție, care a avut la bază specificul local al teritoriului. 

După identificarea aspectelor ce conturează specificitatea locală în cadrul analizei 

diagnostic a teritoriului, au fost propuse condiții de eligibilitate și selecție relevante și 

adecvate spațiului, în concordanță cu obiectivele stabilite.  

Criteriile de eligibilitate/selectie specifice teritoriului și/sau ce releva caracterul 

inovator: 

CS1 relevă caracterul inovator al intervenției întrucât prin accesul fermierilor la informații 

legate de tehnologiile inovatoare și practici noi se stimulează inovarea în domeniul 

agriculturii, întrucât aceștia devin mai bine pregătiți și mai înclinați să utilizeze tehnologii 

și practici inovatoare în domeniul lor de activitate. 

CS2 aduce valoare adăugată operațiunilor propuse prin ierarhizarea proiectelor care 

demonstrează angrenarea de personal cu experiență în domeniile corespunzătoare 

tematicilor prevăzute în cadrul activităților de formare/informare. Astfel, se va asigura un 

nivel calitativ ridicat al programelor de formare finanțate în cadrul SDL și o diseminarea 

mai rapidă a informațiilor relevante legate de domeniul agriculturii.  
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CS3 a fost stabilit în vederea stimulării inovării prin angrenarea în cadrul activităților de 

formarea unor fermieri și/sau întreprinzători locali ce vor acționa ca factori de diseminare 

pentru participanți prin exemplele de bună practică în domeniul utilizării de 

metode/echipamente/utilaje noi, moderne și inovatoare. 

CS4 prezintă relevanță pentru teritoriu, întrucât din analiza diagnostic realizată a rezultat 

un nivel redus de adaptare a activităților agricole la schimbările climatice și la 

necesitățile de protecție a mediului (lipsa suprafețelor agricole certificate ecologic și a 

exploatațiilor agricole care au utilizat echipamente pentru producerea de energie 

regenerabilă). Prioritizarea transferului de cunoștințe în domeniul protecției mediului va 

favoriza deschiderea fermierilor la adoptarea de practici noi care să contribuie la 

dezvoltarea durabilă a teritoriului prin protejarea mai bună a mediului și adaptarea la 

schimbările climatice.  

Criteriile de selecție propuse vizează asigurarea tratamentului egal al solicitanților, o 

bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu 

prioritățile SDL în materie de dezvoltare locală. 

Relevanța măsurii în cadrul SDL 

Operațiunile propuse în cadrul măsurii răspund în mod integrat tututor necesităților 

identificate la nivelul teritoriului Grupului de Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI. Astfel, 

măsura integrează soluții eficiente la toate problemele semnalate la nivelul 

parteneriatului în ceea ce privește formarea și transferul de cunoștințe în domeniul 

agriculturii. 

Prin complementaritatea intervențiilor propuse în cadrul prezentei măsuri cu operațiunile 

aferente altor măsuri din SDL se obține caracterul integrat al acesteia în definirea 

răspunsurilor concertate la problemele identificate în domeniul agriculturii. 

3. 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 în ceea ce privește 

pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziții;  

 Ordonanţă 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 cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea de Guvern 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 modificările și 

completările ulterioare; 

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

 Ordonanţa de Guvern nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.     

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

Beneficiari direcți: 
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Entități publice sau private (inclusiv ONG-uri) care activează în domeniul formării 

profesionale a adulților și, după caz, prestează servicii de organizare activități de 

informare, schimb de experiență etc., în acord cu activitățile prevăzute în fișa măsurii.  

Beneficiari indirecți:  

itoriul Grupului de Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI care desfășoară 

activități în domeniul agricol. 

 

 

Beneficiari de sprijin ai măsurilor M2.1. și M2.2. 

5. Tip de sprijin  

mbursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de solicitant. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acțiuni eligibile: 

Organizare cursuri de formare profesională de scurtă durată și acțiuni de dobândire de 

competențe în domeniul agricol: 

 Diversificarea activităților în exploatațiile agricole, îmbunătățirea calității 

producției, igiena și siguranța alimentelor, crearea de condiții pentru a asigura 

bunăstarea animalelor și sănătatea plantelor, siguranța muncii, folosirea 

fertilizanților și amendamentelor in agricultură în concordanță cu standardele 

Uniunii Europene; 

 Îmbunătățirea și încurajarea afacerilor în domeniul agricol; 

 Îmbunătățirea cunoștințelor privind protecția mediului; 

 Pregătire tehnică (noi tehnologii informaționale, introducerea de inovații, 

difuzarea rezultatelor cercetării și a gestionării durabile a resurselor naturale etc.); 

 Managementul durabil al terenurilor agricole; 

 Dezvoltarea unor capacități inovative în lanțul agro-alimentar; 

 Însușirea cerințelor privind eco-condiționalitatea și aplicarea unor metode de 

producție compatibile cu întreținerea și ameliorarea peisajului, respectiv cu 

protecția mediului. 

 Managementul general al fermei (contabilitate, marketing, cunoștințe TIC, etc.).  

Acțiuni neeligibile: 

 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. 

7. Condiții de eligibilitate  

Organismele  care  oferă  servicii  de  transfer  de  cunoștințe și servicii  de  informare 

dispun de capacitățile corespunzătoare și anume, de personal calificat și de formare 

periodică, pentru a îndeplini cu succes această sarcină.  

Beneficiarii care depun proiecte pe această  măsură vor  trebui sa fie  înființați legal și să 

fie autorizați să presteze activitățile propuse în proiect și prevăzute în fișa măsurii.   

ibili;  

vigoare  în România; 

 

elevantă în proiecte de formare 

profesională demonstrative și/sau diseminare; 
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-a îndeplinit  obligaţiile  de  plată  a  impozitelor,  taxelor și 

contribuţiilor  de asigurări sociale către bugetul de stat; 

Dezvoltare Locală GAL.  

8. Criterii de selecție 

1. Principiul caracterului inovator al acțiunilor de formare/informare prin introducerea 

de activități care să favorizeze transferul de practici noi, accesul la tehnologii inovatoare 

și importanța utilizării de echipamente și utilaje moderne. 

2. Principiul experienței și/sau calificării personalului (propriu sau cooptat) în 

domeniile corespunzătoare tematicilor prevăzute în cadrul activităților de 

formare/informare. 

3. Principiul utilizării metodelor de bună practică prin utilizarea exemplelor locale 

și/sau implicarea fermierilor și/sau întreprinzătorilor locali în promovarea bunelor practici.  

4. Principiul stimulării dezvoltării durabile prin detalierea tematicii generale cu privire 

la practici ce contribuie la o mai bună protejare a mediului și adaptare la schimbările 

climatice. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R 1407/2013 cu privire la sprijinul 

de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. 

Sprijinul nerambursabil nu va depăși 15.000 euro / proiect. 

Valoarea totală a sprijinului aferent prezentei măsuri, în valoare de 30.000 euro, 

reprezintă 2,36% din valoarea totală a sprijinului acordat implementării SDL GAL 

„Valea Clăniței.” 

 Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor 

eligibile. 

Aplicarea intensității sprijinului în procent de 100% s-a bazat pe faptul că această măsură 

vizează proiecte din categoria operațiunilor negeneratoare de venit. 

Intenstitatea și valoarea sprijinului țin cont de obiectivele și prioritățile SDL și de 

specificul local, respectiv necesitățile de instruire în domeniul agricol identificate în 

teritoriu, caracterul inovator al intervenției la nivel local. 

10. Indicatori de monitorizare  

- Numărul total al participanților instruiți - 80. 

 


