
M1 – INSTRUIRE ŞI ACŢIUNI DE INFORMARE 
Tipul măsurii: SERVICII 
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 diagnostic SWOT, populaţia rurală din teritoriul GAL are un nivel scăzut de 
educație, ceea ce se reflectă asupra capacității lor de a se informa, de a-și găsi un loc de 
muncă sau de a-și dezvolta afacerile sau fermele. Situaţia se accentuează în contextul unor 
programe de pregătire profesională insuficiente. Lipsa lanţurilor scurte accentuează 
legăturile deficitare dintre producători şi consumatori fiind întreţinută de o slabă promovare 
şi organizare. Formarea profesională va sprijini măsurile de instalare a tinerilor fermieri, de 
înființare și dezvoltare a întreprinderilor din sectoarele non-agricole prioritare în vederea 
creşterii competitivităţii, productivităţii și protecției mediului şi va atenua efectele unuia 
dintre punctele slabe identificate, respectiv forţa de muncă necalificată conform cerinţelor 
actuale. Activitățile de informare propuse prin măsură vor sprijini încurajarea inovării şi 
consolidării cunoştinţelor fermierilor în teme de interes, metode şi practici inovative, 
contribuind la promovarea cooperării și la dezvoltarea economică a zonei rurale.  
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală: 
- I Favorizarea competitivității agriculturii. 
- III Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor 

rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă 
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii: 
• Îmbunătăţirea performanţei şi a viabilităţii fermelor şi a sectorului agro-alimentar prin 

informarea şi dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor managerilor şi a angajaţilor 
fermelor şi unităţilor de procesare; 

• Creșterea competitivităţii sectorului non-agricol, prin formarea profesională a 
potenţialilor angajaţi şi informarea antreprenorilor; 

• Transferul de cunoștințe, promovarea cooperării și aplicarea unor tehnici inovative; 
• Adoptarea de practici agricole prietenoase cu mediul, gestionarea riscurilor la care sunt 

expuse exploataţiile; 
• Valorificare potențialului teritoriului prin dezvoltarea competenţelor în domeniu pentru 

întreprinzători şi angajaţii acestora; 
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile art. 5, Reg.(UE) nr. 1305/2013 
- P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în 

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

zonele rurale 
Măsura corespunde obiectivelor art. 14 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 - Transfer de 
cunoștințe și acțiuni de informare.  
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 
- 1C) Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele 

agricol și forestier 



- 6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și 
crearea de locuri de muncă 

Domenii secundare: 
- 1A) Încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de cunoștințe în zonele 

rurale; 
- 2A) Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea 

restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării 
pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole 

- 2B) Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în 
special, a reînnoirii generațiilor 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: 
Inovare - Acțiunile de formare profesională şi de informare la nivelul teritoriului au un rol 
important în dobândirea de cunoştinţe, competenţe şi concepte noi în rândul fermierilor şi 
antreprenorilor şi a persoanelor active în domeniile agro-alimentar şi non-agrocol. De 
asemenea, activităţile 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 acţiona ca factori de diseminare. De asemenea, 
interacţiunile de grup, schimburile de experienţă, practicile şi ideile pot acţiona ca un 
catalizator pentru procesul de inovare. Prin expunerea la noi idei, metode şi principii, prin 
interacţiune şi învăţare, fermierii, antreprenorii şi angajaţii acestora devin mai receptivi la 
noi idei şi concepte şi mai înclinaţi să aplice tehnologii şi practici inovatoare în domeniul lor 
de activitate. 
Mediul și clima - Un rol deosebit de important în înţelegerea şi asumarea de către fermieri 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) îl deține transferul de informații şi cunoștințe, formarea şi 
dobândirea de aptitudini. Aceste lucruri se realizează 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 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. 
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: măsura M1 este complementară cu M3A 
Investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole şi M4A Sprijinirea instalării 
tinerilor fermieri, deoarece participanţii la acţiunile de formare sau informare vor fi cu 
prioritate cei care sunt sau vor deveni tineri fermieri, procesatori de produse agricole sau 
angajaţi ai acestora. De asemenea, o prioritate în selecţia participanţilor vor avea cei care 
sunt sau vor deveni antreprenori sau angajati ai acestora în domeniile non-agricole, în special 
cei care sunt parte a unei platforme de dezvoltare la nivel local, cum ar fi dezvoltarea 
integrată a unei comunităţi în scop turistic (realizarea de case de oaspeţi, hanuri, facilităţi de 



agrement etc.), asigurându-se în acest sens complementaritatea cu măsurile M4B Încurajarea 
antreprenoriatului și înființarea de activități non-agricole şi M4C Investiţii în activități non-
agricole pentru dezvoltarea teritoriului. Totodată, minorităţile, tinerii sau femeile vor 
beneficia de instruire în vederea dezvoltării ulterioare de activităţi non-agricole sau în 
vederea angajării în cadrul unor investiţii realizate prin intermediul măsurilor M4B 
Încurajarea antreprenoriatului și înființarea de activități non-agricole şi M4C Investiţii în 
activități non-agricole pentru dezvoltarea teritoriului (spre exemplu, minorităţile instruite 
pentru practicarea de meşteşuguri, vor avea prioritate pentru angajare în cadrul atelierelor 
meşteşugăreşti). 
Sinergia cu alte măsuri din SDL: măsura M1 este sinergică cu măsurile M4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 
5D și 7 deoarece contribuie la îndeplinirea priorității P6. 
2. Valoarea adăugată a măsurii  
Implementarea măsurii la nivelul teritoriului GAL vizează creșterea economică în sectoarele 
agro-alimentar şi non-agricol specifice teritoriului, precum şi dezvoltarea echilibrată a 
teritoriului în armonie cu mediul, prin dezvoltarea competenţelor şi profesionalizarea 
antreprenorilor şi angajaţilor. De asemenea, prin dezvoltarea de noi competenţe, cum ar fi 
activităţile meşteşugăreşti sau cele eco-turistice, se realizează atât diversificarea economiei 
locale şi utilizarea opotunităţilor de dezvoltare, cât şi menţinerea tradiţiilor. Prin acţiunile de 
informare, agenţii economici şi angajaţii acestora sunt actualizaţi cu noile tehnologii şi 
metodele inovative existente pe piaţa. 
Caracterul inovativ al măsurii este asigurat de domeniile de formare şi informare vizate de 
măsură, care se realizează pentru prima dată la nivelul teritoriului și care valorifică atât 
potențialul și resursele umane, cât și cele naturale. 
3. Trimiteri la alte acte legislative  
Legislaţia naţională şi europeană aplicabilă măsurii 1 prevăzută în PNDR 
Legislaţia naţională şi europeană aplicabilă din Ghidul solicitantului pentru participarea la 
selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală 
Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de 
incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, cu 
modificările și completările ulterioare; 
Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea 
socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020; 
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  
Beneficiari direcţi: 
• Entități publice sau private care activează în domeniul formării profesionale a adulților și 

care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și de selecție – pentru acţiunile de formare 
profesională şi acţiunile de informare; 

• Entităţi publice sau private care au în obiectul de activitate activități de 
informare/demonstrative și/sau diseminare – pentru acţiunile de informare 

Beneficiari indirecţi: 
• Fermierii şi angajaţii acestora 
• Agenţii economici din sectorul non-agricol şi angajaţii acestora 
• Minoritatea romă, tineri şi femei 



• Potenţiali antreprenori 
5. Tip de sprijin  
• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv pentru: 

o Onorariile prestatorului (inclusiv salariile, cazare, masă și transport) 
o Cheltuieli pentru derularea acțiunilor (cazare, masă și transport participanți, 

materiale didactice și consumabile; materiale de informare și promovare; închirierea 
de echipamente necesare; închirierea de spaţii pentru susținerea acțiunilor) 

o Alte cheltuieli strict legate de implementarea acţiunilor. 
• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 

echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate 
cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.  

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  
Acţiuni de formare profesională sau informare şi activităţi demonstrative, cum ar fi: 
- Formare profesională specifică, inclusiv economică şi de management, pentru practicarea 

și/sau gestionarea activităților în domeniul agricol și agroalimentar pentru fermieri şi 
angajaţii acestora (instruirea managerilor cooperativelor agricole, instruirea fermierilor şi 
a lucrătorilor din ferme zootehnice sau vegetale, instruirea agenţilor economici şi a 
lucrătorilor din unităţile de procesare, instruirea populaţiei neocupate în vederea 
angajării în sectorul agro-alimentar etc.) 

- Formare profesională specifică, inclusiv economică şi de management, pentru practicarea 
și/sau gestionarea activităților în domeniul non-agricol pentru agenţii economici şi 
angajaţii acestora (instruirea lucrătorilor din turism, instruirea de ghizi turistici, 
instruirea antreprenorilor, instruirea lucrătorilor din sectoarele non-agricole, instruirea 
populaţiei neocupate în vederea angajării etc.) 

- Formare profesională pentru practicarea meşteşugurilor, în special pentru populaţia 
romă, tineri şi femei; 

- Acţiuni de informare şi activităţi demonstrative privind constituirea şi funcţionarea 
lanţurilor alimentare; 

Acțiuni neeligibile: 
- Cursuri de formare profesională care fac parte din programul de educație sau sisteme de 

învătământ secundar și superior; 
- Cursuri de formare profesională finanțate prin alte programe; 
- Investițiile; 
- Cheltuieli care nu servesc exclusiv acțiunilor de formare profesională, de informare și 

activităților demonstrative. 
7. Condiții de eligibilitate  
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili pentru acţiunile 

respective; 
- 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 activităţilor 

specifice  
- Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare 



- Grupul ţintă este format din persoane ca care îşi desfăşoară activitatea sau au domiciliul 
pe teritoriul GAL 

- Tematica propusă este în acord cu nevoile de formare profesională, informare sau 
activităţi demonstrative identificate pe teritoriul GAL 

- Participarea în cadrul acțiunilor de formare profesională, de informare și activităților 
demonstrative este gratuită 

8. Criterii de selecție (vor fi detaliate în sub-criterii în cadrul Ghidurilor Solicitantului) 
- Criteriul selecţiei participanţilor ca viitori antreprenori/angajaţi în domeniile agro-

alimentar sau non-agricol, beneficiari sau viitori beneficiari ai măsurilor M3A, M4A, M4B, 
M4C; 

- Criteriul acţiunilor adresate romilor, tinerilor sau femeilor; 
- Criteriul integrării acţiunilor la nivelul unei platforme de dezvoltare; 
- Criteriul acţiunilor care integrează problematici de protecţia mediului; 
- Criteriul adaptării tematicii la nevoile grupului țintă dintr-un anumit domeniu. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei sub-măsuri este de 100% din totalul 
cheltuielilor eligibile și nu va depăși: 

• 10.000 Euro/proiect 
Având în vedere costurile relativ scăzute ale proiectelor de formare profesională, informare 
şi acţiuni demonstrative, în special datorită faptului că sunt realizate la nivel local, precum 
şi mărimea redusă a grupurilor ţintă, valoarea maximă a fost stabilită la 10.000 Euro. 
10. Indicatori de monitorizare  

Domenii de intervenție   Indicator de monitorizare  Valoarea ţintă 
1C Numărul total al participanților instruiti 30 
1A Cheltuielile publice totale 16.000 
2A, 2B Numărul de exploatații 

agricole/beneficiari sprijiniți 
5 

Indicatori specifici  
Numărul de participanti tineri, femei sau minorități  10 
 
 


