
Fişa de măsură “Țărani lideri” 

 

Titlu măsură: Formarea de competenţe pentru înfiinţarea structurilor asociative.  

Cod măsură: 1–M1.1.a/1A 

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 datelor de la Recensământul agricol, la nivelul anului 2010, 96,77% dintre 

şefii de exploataţii agricole fără personalitate juridică aveau doar experienţă practică în 

agricultură, fără a fi beneficiat vreodată de o pregătire formală.  

În acest sens, marea majoritate a fermierilor nu au absolvit vreun curs de pregătire 

în domeniul antreprenoriatului, care să îi pregătească pentru a-şi concepe activitatea 

proprie ca pe o afacere orientată spre obţinerea de profit.  

În plus, la nivelul comunităților rurale din GAL Ținutul Haiducilor, deşi există dorința 

și disponibilitatea de a lucra în parteneriat, nu mai există obișnuințele și reflexele necesare. 

Oamenii trebuie învățați ce înseamnă o cooperativă sau o întreprindere de inserţie socială, 

lor trebuie să li se explice cum funcționează una și trebuie ajutați să dobândească 

competențele de bază pentru a putea fi membri cu drepturi depline într-o asemenea 

structură asociativă. De asemenea, e nevoie de formarea unor mentalități adecvate, în așa 

fel încât să nu apară fenomene de tipul “pasagerului clandestin”, parteneriatele să nu facă 

implozie atunci când vor întâlni dificultăți, iar oamenii să fie capabili să gestioneze în mod 

constructiv conflictele inerente unei acțiuni colective. 

În acest context, măsura finanțează două pachete de cursuri și ateliere de lucru, cu 

tematicile Antreprenoriat rural și Parteneriat rural. 

Măsura are o abordare axată pe zonă, vizând soluţionarea unei probleme specifice 

Ţinutului Haiducilor – antreprenoriat redus, mentalităţi deficitare şi lipsă de familiaritate 

cu structurile asociative (în contextul în care anumite zone din Ţinutul Haiducilor nu au fost 

colectivizate în perioada comunistă). Măsura contribuie la soluționarea problemelor P1, P4 

și P5 identificate în analiza-diagnostic, reducând unele dintre punctele slabe menționate în 

analiza SWOT la secțiunea “Agricultură și industrie alimentară” - respectiv: 

 Marea majoritate a ţăranilor nu beneficiază de instruire în domeniul antreprenoriatului 

rural; 

 În majoritatea comunelor din GAL lipsesc structurile asociative, care să ofere putere de 

negociere în relația cu furnizorii și distribuitorii;  

 Mentalităţile deficitare şi lipsa obişnuinţei de a lucra împreună blochează iniţiativele 

de cooperare şi asociere; 

 Marea majoritate a ţăranilor nu sunt familiarizaţi cu procesul înfiinţării unei structuri 

asociative şi nu cunosc cum funcţionează aceasta.  

Măsura valorifică şi unele puncte tari menţionate în analiza SWOT la secţiunile 

“Organizare instituţională şi socială” şi “Agricultură şi industrie alimentară” – respectiv: 

 Interesul major pentru programul LEADER demonstrat în cadrul consultărilor publice;  

 Existenţa unei emulaţii pe plan local în ceea ce priveşte constituirea de cooperative şi 

grupuri de producători. 

Măsura contribuie, astfel, la atingerea obiectivelor O1, O4 şi O5 din Strategia de 

dezvoltare locală. 



 

Contribuția măsurii la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 

transversale și complementaritatea cu alte măsuri din SDL 

 Obiectiv de dezvoltare rurală: Obiectiv 1 - Favorizarea competitivității agriculturii  

 Obiective specifice/locale ale măsurii:  

o Formarea ţăranilor din GAL Ţinutul Haiducilor pentru înfiinţarea de structuri asociative 

funcționale; 

o Crearea de reţele între fermieri cu pregătire similară; 

o Crearea de relaţii economice şi de colaborare între ţăranii lideri şi structurile ce vor fi 

înfiinţate în urma derulării proiectelor. 

 Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: Prioritatea  

1 - Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în 

zonele rurale 

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

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

a creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale. 

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

o Inovare: pentru mulţi ţărani, ideea de a demara o afacere agricolă în locul agriculturii 

de subzistenţă este un concept nou şi inovator. În ceea ce priveşte ideea de asociere, 

inovaţia apare la nivelul formelor moderne propuse, structurate şi funcţionând altfel 

decât “cooperativele” comuniste. 

o Mediu şi climă: programele de formare vor include în mod obligatoriu, ca şi tematică 

orizontală, dezvoltarea durabilă. În plus, ca o adaptare locală, ele vor include şi cel 

puţin un modul dedicat agriculturii ecologice şi adaptării la schimbările climatice.  

 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Beneficiarii direcți ai acestei măsuri sunt 

potențiali beneficiari direcți sau indirecți ai măsurilor 1–M1.2.a/1A “Activităţi 

demonstrative”, 3–M3.1.a/3A “Scheme de calitate” şi 6–M6.2.a/6A “Investiţii în activități 

neagricole”. 

 Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura este sinergică cu măsura 1–M1.2.a/1A “Activităţi 

demonstrative”, ambele contribuind la atingerea Priorităţii 1 din Reg. (UE) nr. 

1305/2013. 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii: 

În conformitate cu cele precizate în PNDR (p. 506), măsura creează valoare prin:  

 Dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how; 

 Identificarea unor soluții locale creative pentru problemele existente la nivel local;  

 Dezvoltarea identității locale. 

Proiectele ce se vor finanţa în cadrul acestei măsuri aduc plus-valoare teritoriului, 

pregătind ţăranii pentru a deveni “ţărani lideri”, capabili să aplice pentru finanţare şi să 

implementeze proiecte prin intermediul celorlalte măsuri ale strategiei. Ca atare, măsura 

“Ţărani lideri” este extrem de relevantă pentru Strategia de dezvoltare locală, 

reprezentând prima etapă logică în lanţul integrat “Agricultură şi agroturism”.  

Măsura se diferenţiază de sub-măsura similară din PNDR şi are caracter inovator prin 

fixarea unor criterii de eligibilitate și de selecție specifice teritoriului atât la nivelul 

acţiunilor eligibile (vezi punctul 6), cât şi al beneficiarilor indirecţi (vezi punctul 8).  

 

 



3. Trimiteri la alte acte legislative: 

 R(UE) Nr. 1336/2013; R(UE) Nr. 1303/2013; R(UE) Nr. 1305/2013; R(UE) Nr. 807/2014; 

R(UE) Nr. 808/2014;  R(UE) Nr. 1407/2013; R(UE) Nr. 215/2014; 

 OUG Nr. 34 /2006; HG Nr. 925/2006; Legea Nr. 31/1990; OG Nr. 26/2000;                 OUG 

Nr. 44/2008; Legea Nr. 1/2011; OG Nr. 8/2013; alte acte normative aplicabile în 

domeniul fiscal 

 

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.  

 Beneficiari indirecţi: ţărani din GAL Ţinutul Haiducilor.  

 

5. Tip de sprijin: 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv.  

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile: 

Acţiuni eligibile pe teritoriul GAL Ţinutul Haiducilor:  

 Cursuri de formare în domeniul antreprenoriatului - curs competenţe antreprenoriale, 

cu aplicare pe înfiinţarea unui IMM sau a unei întreprinderi individuale. Astfel, cursurile 

și atelierele de lucru vor acoperi în mod explicit următoarele tematici:  

o Cum înfiinţăm o firmă sau o întreprindere individuală;  

o Cum conducem o firmă sau o întreprindere individuală – strategie şi plan de afaceri; 

o Dezvoltare agricolă durabilă şi adaptare la schimbările climatice – mentalităţi şi 

exemple concrete (cu accent pe situaţia existentă în teritoriul GAL);  

o Marketing rural şi exemple de bune practici.  

Fiecare dintre aceste teme va fi acoperită printr-un curs de formare teoretică și un 

atelier de lucru practic. În cadrul atelierului se vor aplica efectiv noțiunile predate, 

trainerul urmând să asiste participanţii să elaboreze documentația necesară înființării unei 

firme sau a unei întreprinderi individuale și să elaboreze, pentru aceasta, un plan de afaceri 

şi o strategie de marketing care respectă principiul dezvoltării durabile.  

 Cursuri de formare în domeniul parteneriatului rural – cu aplicare directă în domeniul 

înființării și funcționării cooperativelor şi a întreprinderilor sociale de inserţie. Astfel, 

cursurile și atelierele de lucru vor acoperi în mod explicit următoarele tematici:  

o Ce este și care sunt avantajele unei cooperative/întreprinderi sociale de inserţie;  

o Cum înființăm o  cooperativă/întreprinderi sociale de inserţie;  

o Cum funcţionează o cooperativă/întreprinderi sociale de inserţie. Management 

participativ; 

o Dezvoltare agricolă durabilă şi adaptare la schimbările climatice – mentalităţi şi 

exemple concrete (cu accent pe situaţia existentă în teritoriul GAL);  

o Oportunităţi de procesare; produse rurale cu potenţial de vânzare - bune practici; 

o Dezvoltarea parteneriatelor. Lanţul scurt. Modalităţi de asociere pentru vânzare - bune 

practici. 

Fiecare dintre aceste teme va fi acoperită printr-un curs de formare teoretică și un 

atelier de lucru practic. În cadrul atelierului se vor aplica efectiv noțiunile predate, 

trainerul urmând să asiste participanţii să elaboreze documentația necesară înființării unei 

cooperative, să ia decizii privind managementul acesteia și să elaboreze un plan de afaceri 



şi o strategie de marketing care respectă principiul dezvoltării durabile. De asemenea se 

vor identifica propuneri de parteneriate pentru vânzarea produselor în lanţ scurt.  

 

Acţiuni neeligibile: Servicii de consiliere şi consultanţă (art. 15 din Reg. (UE) nr. 

1305/2013). 

 

7. Condiții de eligibilitate: 

 Solicitantul va furniza dovezi pentru a atesta faptul că:  

o se încadrează în categoria de beneficiari eligibili; 

o este persoană juridică, constituită în conformitate cu legislaţia în vigoare în România;  

o are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului de formare 

profesională; 

o dispune de personal calificat, propriu sau cooptat; 

o are experiență anterioară relevantă în furnizarea de cursuri de formare și moderarea 

de ateliere de lucru; 

o dispune de capacitate tehnică şi financiară necesare derulării cursurilor;  

o nu este în stare de faliment ori lichidare; 

o şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări 

sociale către bugetul de stat; 

 Pentru fiecare formator și moderator propus, solicitantul va face dovada că acesta:  

o are studii universitare obținute cu diplomă de licență într-o specializare convergentă 

cu tematica cursului și/sau a atelierului de lucru condus;  

o are o experiență profesională anterioară în livrarea de cursuri de formare și/sau 

moderarea de ateliere de lucru.  

 Costuri eligibile: 

o Costuri legate de organizarea şi livrarea cursurilor de formare şi a atelierelor de lucru:  

 Onorariile prestatorilor (inclusiv salarii, masă şi transport);  

 Materiale didactice și consumabile. 

o Costuri legate de asigurarea participării beneficiarilor indirecţi: 

 Costuri legate de masa participanţilor; 

 Costuri legate de deplasarea participanţilor. 

Toate cheltuielile trebuie să fie rezonabile, justificate şi să corespundă principiilor 

unei bune gestionări financiare, în special din punct de vedere al raportului preţ-calitate.  

 

8. Criterii de selecție 

 Procesul de selectie a beneficiarilor se va realiza conform procedurii de achiziții publice, 

reglementate prin legislația natională. 

 Prioritate la finanţare vor avea, în baza criteriilor de selecţie ce vor fi stabilite prin 

Ghidul solicitantului: 

o Beneficiarii care pot face dovada expertizei şi experienței anterioare (atât a 

organizației, cât și a formatorilor și moderatorilor propuși) în domenii relevante pentru 

tematica cursurile și atelierelor de lucru. 

 În ceea ce priveşte selecţia participanţilor la cursuri de formare şi ateliere de lucru:  

o revine GAL-ului sarcina de a anima teritoriul şi de a identifica nominal beneficiari 

indirecţi ai măsurii. În acest sens, GAL-ul va elabora o procedură de identificare şi 

selecţie a participanţilor la cursurile de formare. În vederea respectării principiilor 

egalităţii de şanse, incluziunii sociale, reprezentativităţii teritoriului şi a promovării 



tinerilor, selecţia beneficiarilor indirecţi va urmări, pe cât posibil, respectarea 

următoarelor cerinţe: 

 minim 50% dintre participanţi vor fi femei; 

 minim 50% dintre participanţi vor fi tineri sub 40 de ani;  

 ponderea participanţilor de etnie maghiară şi romă va fi proporţională cu ponderea 

locuitorilor maghiari şi romi în totalul populaţiei GAL-ului;  

 minim 10 beneficiari din fiecare comună, insclusiv din zonele/satele marginalizate 

 prioritate vor avea, conform procedurii elaborate de GAL: 

 ţăranii care doresc să participe la formare pentru a putea accesa ulterior alte măsuri 

ale strategiei – cu respectarea cerinţelor acestora (de exemplu, 1–M1.2.a/1A 

“Activităţi demonstrative”, 3–M3.1.a/3A “Scheme de calitate” sau 4–M4.2.a/3A 

“Procesare locală”). 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

 Contribuţia publică nerambursabilă este de  39.117,38 Euro, iar rata sprijinului este de 

100%; 

o Din contribuţiapublică nerambursabilă totală,  19.558,69 Euro vor fi alocaţi pentru 

organizarea cursurilor de antreprenoriat rural (vizând înfiinţarea IMM-urilor şi 

întreprinderilor individuale), iar  19.558,69 Euro vor fi alocaţi pentru organizarea 

cursurilor de parteneriat rural (vizând înființarea și funcționarea  structurilor 

asociative); 

o Cursanții pot participa atât la cursurile de antreprenoriat rural, cât şi la cele de 

parteneriat rural (fără a exista, însă, o obligație în acest sens).  

 

10. Indicatori de monitorizare 

 Indicator: Numărul total al participanților instruiţi - minim 200. 

 Indicator: Cheltuieli publice totale – 50.000 Euro 

 Indicatorul specific LEADER: Crearea de locuri de muncă - Nu se aplică în cazul acestei 

măsuri. 

 

 


