
 
 

FIȘA MĂSURII 2/1C 
 

Denumirea măsurii – Sprijin pentru activitati de instruire, informare si actiuni demonstrative 
 

CODUL Măsurii - Măsura 2 / 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 

Majoritatea fermierilor din România, în special cei care deţin exploataţii de dimensiuni mici şi 
mijlocii, nu dispun de cunoștințe adecvate în domeniul metodelor de management, al 
tehnologiilor și standardelor moderne de producție, axându-se preponderent pe experiența de 
practică tradițională. 
Acțiunile privind transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare vizează susţinerea măsurilor  
de creştere a competitivităţii şi diversificării din agricultură și silvicultură, a necesităţii 
restructurării şi modernizării sectorului agricol şi silvic, a încurajării afacerilor orientate spre 
piaţă, procesarea şi comercializarea produselor agricole, a sporirii cerinţelor 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 protecţiei mediului, aplicarea 
de tehnologii şi practici prietenoase cu mediul, bunelor practici de producţie agricolă şi 
forestieră, precum şi de utilizare a energiei regenerabile. 
Prin urmare, trebuie sprijinite în egală măsură, formarea profesională şi dobândirea de 
competenţe, activităţile demonstrative și acţiunile de informare, care vor contribui la crearea 
și implementarea unui management eficient în sectoarele agricol şi silvic şi adoptarea de 
practici prietenoase cu mediul a lucrului in comun prin infiintarea de forme asociative . 
Analiza SWOT evidențiază existența unei lipse reale a factorilor care să stimuleze astfel de 
rezultate în spațiul rural al teritoriului. Această situație generează un efect negativ asupra 
valorii adăugate și asupra viabilității afacerilor din spațiul rural, și în mod implicit, asupra 
nivelului de competitivitate al acestora în comparație cu nivelul existent în zona urbană. 

Printre exemplele care evidențiază impactul negativ al acestei situații se numără: 
 

 o gamă limitată de produse agro-alimentare locale in supermarket-uri 
 un nivel scăzut al productivității la nivelul fermelor si al sectorului de procesare 
 sector de procesare insuficient dezvoltat 
 nivel scazut al activitatilor de marketing si diversificare 
 gamă limitată de produse traditionale 
 foarte putine produse recunoscute la nivel European 
 Slaba reprezentare a activitatilor mestesugaresti, traditionale in forme organizate (SRL, 
PFA etc) 



 Slaba valorificare a potentialului natural, cultural, patrimonial 

 Slaba promovare a turismului 

 Lipsa formelor alternative de educatie prescolara si scolara 

 Unele traditii folclorice in pericol de a se mai transmite de la o generatie la alta  

 Distrugerea in timp a monumentelor, a satului traditional, a arhitecturii traditionale.  

Măsura va contribui la depasirea si aplanarea problemelor legate de dezvoltarea afacerilor 

agricole si non-agricole, asigurarea de servicii în zonele rurale sau provocările legate de mediu. 

Crearea de retele care ulterior se vor organiza ca şi cooperative va ajuta la abordarea 

dezavantajelor legate de nivelul foarte mare de fragmentare din sectorul agricol din teritoriu, 

cu o pondere foarte mare a fermelor mici și va promova entităţile care colaborează pentru 

identificarea unor soluţii noi. Produsele, practicile și procesele noi reprezintă principalele 

motoare pentru inovare și pentru diversificarea activităților agricole si non-agricole precum și 

pentru îmbunătățirea competitivității economiei rurale.  

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală 

a)favorizarea competititvitatii agriculturii 

b)asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale si combaterea schimbarilor climatice 

c)obtinerea unei dezvoltari terotoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor 

rurale,inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca 

 

Obiective specifice ale masuri 

 - Îmbunătățirea cunoștințelor tehnice și economice, specifice pentru practicarea și 

gestionarea activităților în domeniul agricol și forestier indeosebi prin forme asociative 

-  Dobândirea și îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor privind aspectele de mediu, 

schimbări climatice, gestionarea eficientă a resurselor naturale; 

-  Îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor în scopul practicării de tehnici și tehnologii agricole 

și inovative; 

 - Creşterea nivelului de conştientizare al persoanelor angajate în sectoarele agricol, alimentar 

și silvic, cu privire la domenii specifice în care își desfășoară activitatea precum și protecția 

mediului sau alte domenii de interes general; 

-  Încurajarea învăţării şi formării profesionale.  

 

 

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 ca prioritate principala si ca prioritati secundare: 

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 

P4: Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și silvicultură 



P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu 

emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și 

silvic 

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 cunoştinţe 

şi acţiuni de informare, alin.1 În cadrul acestei măsuri se acordă sprijin pentru acțiuni de 

formare profesională și de dobândire de competențe, activități demonstrative și acțiuni de 

informare. Acțiunile de formare  profesională  și  de  dobândire  de  competențe   pot include 

cursuri de formare, ateliere de lucru și îndrumare profesională.  

 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 1A - Încurajarea inovării, a cooperării și a 

creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale. De asemenea ca domeniu de intervenţie 

secundar măsura poate contribui şi la 1C - Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a 

formării profesionale în sectoarele agricol și forestier. 

 

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

 Inovare: 

Procesele de lucru intre actorii din mediul rural vor fi inovative 

 Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice: 

Introducerea unor tehnologii inovative in planul de afaceri, va contribui si la protecția mediului 

și atenuarea schimbărilor climatice 

 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: masura M1/1A, M4/2A, M5/3A, M6/6A, M7/6A 

 

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  M1/1A,  

 

2.  Valoarea adăugată a măsurii 

 
 Asigura premisele infiintarii de forme asociative (cooperatice, grupuri de producatori,ONG-

uri, GO-uri, clustere, retele etc) 

 Asigura dezvoltare pentru mai multi beneficiari directi si indirecti 

 Rezolva nevoile la nivelul unei comunitati 

 Se bazeaza pe resursele locale 

 Se integreaza intr-o strategie locala producand sinergie si compelemntaritate cu alte 
proiecte din acea strategie 

 Schimbarea mentalitatii actorilor locali in sensul aprecierii lucrului in comun si in forme 

asociative 

 Asigurarea unei mai bune informari asupra atractivitatii teritoriului 

 
3. Trimiteri la alte acte legislative  

 

Regulamentul nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare; 



Regulamentul nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul nr. 807/2014 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (UE) nr. 178/2002 din 28 ianuarie 2002 

care stabileşte principiile generale şi cerinţele legii alimentelor, Autoritatea Europeană pentru 

Siguranţa Alimentelor şi procedurile privind siguranţa alimentelor  

R (UE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena 

produselor alimentare  

 

Legislație Națională 

Ordonanța nr. 37/ 2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de 

producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice cu completările și 

modificările ulterioare.  

Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei cu completările și modificările 

ulterioare  

Legea nr. 566/2004 a cooperaţiei cu completările și modificările ulterioare.  

 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  

 Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului (OUG) Nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor 

economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi 

întreprinderile familiale modificările și completările ulterioare  

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

 

Entități private:  

- Furnizorii de servicii de formare sau de alte servicii de transfer de cunoștințe și de acțiuni de 

informare 

- Entități publice sau private care activează în domeniul formării profesionale a adulților și care 

îndeplinesc criteriile de eligibilitate și de selecție. 

 

Beneficiari indirecți (grup țintă): 

• Populația locală 

• Întreprinderi și societăți comerciale din domeniul agricol, turismului și alimentației publice, 

sanatate, educatie etc. 

 

5.  Tip de sprijin 

 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv  



 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 R. (CE) nr. 1305/2014.  

 

6.  Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acţiuni eligibile 

Costurile eligibile din cadrul acestei măsuri sunt costurile legate de organizarea și de furnizarea 
transferului de cunoștințe sau ale acțiunii de informare. În cazul proiectelor demonstrative, 
sprijinul poate acoperi, de asemenea, costurile de investiții relevante. Costurile aferente 
deplasărilor, cazării și diurnei participanților, de asemenea, eligibile pentru sprijin. Toate 
costurile identificate în temeiul prezentului alineat se plătesc beneficiarului.  

 

7. Condiții de eligibilitate 

1. Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili;  

2. Solicitantul este persoană juridică, constituită în conformitate cu legislaţia în vigoare 

în România;  

 

3. Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate, activități specifice domeniului  

pentru care aplica; 

4. Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat;  

5. Solicitantul dispune de capacitate tehnică şi financiară necesare derulării activităţilor 

specifice de formare, informare, transfer de cunostinte/schimburi de experienta si de 

bune practici; 

6. Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare;  

7. Persoanele beneficiare ale activităţilor de formare, informare, transfer de 
cunoştinţe/schimburi de experienţă şi de bune practici trebuie să fie din teritoriul GAL  
 

Activităţile de transfer de cunoştinţe şi schimburi de experienţă şi bune practici pot 

avea loc şi în afara teritoriului GAL. 

 

8. Criterii de selecție 

 

- Proiectul se adresează persoanelor care fac parte dintr-o formă asociativă sau care doresc sa 

fac parte dintr-o forma asociativa; 

- Proiectul demonstreaza experienta si/sau calificarea trainerilor; 

- Calitatea si numarul activitatilor propuse; 

- Relevanta actiunilor din proiect in raport cu tematica propusa in proiect; 

- Numarul persoanelor din grupul ţintă; 

 

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar in ghidul solicitantului si vor respecta 

prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveşte tratamentul egal al 

solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în 



conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

 

Intensitatea sprijinului 100% 

Valoarea proiectelor maxim  50.000  euro 

 

 

10. Indicatori de monitorizare 

 

Domenii de intervenție Indicator de monitorizare 

1 C Nr. total participanti 

instruiti 

Numar total participanti la instruiri si schimburi de 

experienta si de bune practici: 120 

Cheltuieli publice totale 50.000 euro 
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