
FIȘA MĂSURII M 1 

 

Denumirea măsurii: Formare și informare pe tot parcursul vieții, în domeniul agricol 

CODUL Măsurii M 1 

Măsura / DI: M 1 / 1C  

Tipul măsurii:    □ INVESTIȚII  

     X 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 

 

Conform analizei SWOT, populația din teritoriul GAL „Dealurile Bohotinului” desfășoară 

preponderent activități agricole, însă, pentru a se înregistra o performanță în acest domeniu 

de referință, fermierii cu exploatații mici și mijlocii au nevoie de formare profesională în 

domeniul agricol, din cauza nivelului scăzut de instruire și insuficiența competentelor 

acestora. Această situație se accentuează în contextul lipsei unor programe locale adecvate 

de pregătire profesională insuficiente și a unei capacitați a serviciilor de consiliere.  

 

Formarea profesională va sprijini măsurile destinate exploatațiilor agricole în vederea 

creșterii competitivității agricole, a  productivității și  va sprijini încurajarea  consolidării 

cunoștințelor fermierilor în teme de interes, metode și practici.  

 

In urma identificării acestor elemente în teritoriu, măsura își propune să realizeze acțiuni 

pentru informarea, instruirea si încurajarea dobândirii de cunoștințe pe tot parcursul vieții, 

precum și a formării profesionale a locuitorilor din GAL „Dealurile Bohotinului”. 

 

Obiectiv de dezvoltare rurală: favorizarea competitivității agriculturii; obținerea unei 

dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale;  

 

Obiectiv specific al măsurii: Stimularea revenirii / rămânerii în țară a persoanelor din mediul 

rural care desfășoară activități agricole; Creșterea calității producției agricole; Deschiderea 

drumului spre inovare și tehnologizare a agriculturii din teritoriul GAL „Dealurile 

Bohotinului”. 

 

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 zonele 

rurale  

 

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

 



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

vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol și forestier (Art. 5, al. 1, lit. c din Reg. 

(UE) nr. 1305/2013)  

 

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

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

 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M 2.1/2A; M 2.2/2A; M 2.3/2B. 

 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: -  

 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

 

Măsura propusă se adresează tuturor persoanelor din teritoriul GAL „Dealurile 

Bohotinului”, care desfășoară activități în domeniul agricol, dar în mod special beneficiarilor 

măsurilor prevăzute în SDL pe agricultură (P2). Valoarea adăugată a măsurii este generată de 

impactul pozitiv semnificativ ce se va înregistra, întrucât cunoașterea este o valoare adăugată 

inestimabilă, iar eficiența implementării măsurii se va reflecta în oferirea de beneficii 

multiple unui număr semnificativ de persoane, precum și în calitatea cunoștințelor dobândite  

de acestea, printr-un buget mic alocat. Analizată prin prisma cost / eficiență, această măsură 

aduce plus valoare si este relevantă în contextul strategiei propuse.  

Acțiunile propuse a fi finanțate prin această măsură pot include cursuri de formare, 

ateliere de lucru, îndrumare profesională, schimburi de experiență și alte acțiuni relevante.  

Transferul de informații și cunoștințe, formarea și dobândirea de aptitudini reprezintă 

elemente cheie în înțelegerea și asumarea de către fermieri a angajamentelor pr ivind 

protecția mediului, inclusiv protejarea biodiversității. Prin încurajarea activităților de 

informare se urmărește  deschiderea orizonturilor fermierilor asupra ceea ce înseamnă noi 

practici agricole care contribuie la o protejare sporită a mediului și adaptarea la schimbările 

climatice. 

Acțiunile de formare profesională și de transfer de cunoștințe care vor fi finanțate prin 

măsura M1 au un rol important în dobândirea de cunoștințe, competențe și formarea de idei 

noi în rândul fermierilor și a persoanelor active în domeniul agro-alimentar din teritoriul GAL 

„Dealurile Bohotinului”. Cursurile de formare și sesiunile demonstrative pot stimula inovarea 

inclusiv prin cooptarea de practicieni inovatori care pot acționa ca factori de diseminare 

pentru fermierii din jur. Transferul de cunoștințe și informarea au un rol extrem de important 

în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului GAL „Dealurile Bohotinului”, deoarece 

acestea sprijină inovarea şi facilitează dezvoltarea, folosirea și transferul de idei, produse sau 

tehnologii noi pentru a îmbunătăți sistemele de producție, produsele și serviciile.  

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

 

 Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

 Reg. (UE) nr. 1303/2013; 

 Reg. (UE) nr. 807/2014; 



 Reg. (UE) nr. 808/2014; 

 Ordonanță  de  Urgență  a  Guvernului  (OUG)  Nr.  34  /2006  privind  atribuirea  

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

și 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  achiziție  publică  din  

Ordonanţa  de  urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de 

concesiune de servicii;  

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

ulterioare;  

 Ordonanța  de  Guvern  (OG)  Nr.  26/2000  cu  privire  la  asociații și  fundații  

modificările și completările ulterioare Ordonanţă  de  Urgenţă  a  Guvernului  (OUG)  

Nr.  44/2008  privind  desfăşurarea  activităţilor economice de către persoanele fizice 

autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale modificările și 

completările ulterioare; 

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

 Ordonanţa de Guvern (OG) Nr. 8 din 23 ianuarie 2013 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri 

financiar-fiscale Alte acte normative aplicabile în domeniul fiscal. 

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

 

Beneficiarii direcți: 

 Entități publice 

 Entități 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.  

 

Beneficiarii indirecți:  

 Persoane din teritoriul GAL „Dealurile Bohotinului” care desfășoară activități în domeniul 

agricol. 

 

5. Tip de sprijin  

 

 Rambursarea 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 tehnica (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: 

 Organizare cursuri de formare profesională care fac parte din programul de educație sau 

sisteme de învățământ secundar și superior  

 Organizare cursuri de formare profesională finanțate prin alte programe.  

 

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.   

 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; 

corespunzătoare tematicilor prevăzute;  

 Solicitantul dovedește experiență anterioară relevantă în proiecte de formare 

profesionalădemonstrative și/sau diseminare;  

 Solicitantul  dispune  de  capacitate  tehnicăși financiară  necesare  derulării  activităţilor 

specifice de formare;  

 -a îndeplinit  

obligaţiile  de  plată  a  impozitelor,  taxelor și contribuţiilor  de asigurări sociale către 

bugetul de stat; 

 Investiția trebuie să contribuie la atingerea  obiectivelor prevăzute în Strategia de 

Dezvoltare Locală GAL.  

 

8. Criterii de selecție  

 



Beneficiarii care depun proiect pe măsura M1 vor trebui să aibă experiență anterioară în 

derularea unor astfel de activități pentru a asigura implementarea cât mai eficientă a 

proiectelor. 

 

Prin proiectele propuse se va avea în vedere includerea cu prioritate în grupul persoanelor 

care participă la acțiunile propuse, a beneficiarilor de fonduri cu proiectele finanțate prin 

GAL, dar și persoane tinere și alte categorii prevăzute în analiza SWOT.  

 

În cadrul acțiunilor propuse se va avea în vedere diseminarea informațiilor privind obiectivele 

transversale mediu, climă și inovare prevăzute în SDL.  

  

Proiectele depuse pe această măsură vor trebui să demonstreze că aduc valoare adăugată și 

răspund nevoilor teritoriului identificate in cadrul SDL. Solicitanții vor ilustra în proiectul 

depus modul de adaptare și detaliere a tematicii generale stabilite la nevoile grupului țintă. 

 

Criteriile de selecție propuse urmăresc să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai 

bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile 

Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

 

La stabilirea și aplicarea criteriilor de selecție se va ține seama de principiul proporționalității 

în ceea ce privește dimensiunea operațiunii. 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

 

Având în vedere că acțiunile eligibile sunt negeneratoare de venit, sprijinului public 

nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de 100%. 

 

Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului 

UE nr. 1407/2013.  

 

10. Indicatori de monitorizare  

 

Numărul total al participanților instruiți. 

In cadrul proiectelor se va menționa indicatorul numărul de persoane instruite care va trebui 

sa fie cel puțin numărul prevăzut in fisa măsurii la lansarea apelului de selecție.  

 

 

 

 

 

 


