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M5/3A Măsură dedicată constituirii şi promovării formelor asociative 

 
Tipul măsurii:               X   INVESTIŢII 
                                     X   SERVICII 

□ SPRIJIN FORFETAR 
 
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a 
contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele 
transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri din SDL 
 
Micii producători din teritoriul nostru au probleme în a-şi desface produsele şi nu cunosc 
regulile de piaţă. În lipsa organizării unor asocieri funcţionale, nu numai pe hârtie, riscă să 
dispară ca şi producători şi, implicit, să intre în categoria persoanelor vulnerabile. 
Diferitele tipuri de subvenţii ţin în viaţă asocierile existente, ale crescătorilor de animale, 
însă ele nu sunt funcţionale în sensul intrării pe piaţă cu produse, nu produc marfă pentru 
procesatori şi pentru piaţă, în mod organizat. Nici ele însele nu fac procesare. Noul tip de 
organizare a producătorilor locali va trebui să implice inclusiv întreprinderi de procesare a 
produselor şi trebuie să aibă o coordonare de specialitate, pentru a exista siguranţa unei 
funcţionări în teritoriu. Este, deci, necesară o asociere inovativă, o promovare organizată, 
atât pentru atragerea de noi membri, cât şi pentru a face cunoscute produsele specifice 
zonei, în principal cele provenite din sectorul agricol - zootehnic.  
 
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală. 
Măsura contribuie la următorul obiectiv de dezvoltare rurală al Reg. (UE) nr. 1305/2013, 
art. 4: 
(a)  favorizarea competitivităţii agriculturii. 
 
Obiectivele specifice ale măsurii sunt: 

1. Susţinerea asocierii micilor producători din teritoriul GAL prin reorganizarea şi 
redefinirea formelor de asociere existente şi/sau crearea altor forme noi, în 
vederea dezvoltării agriculturii locale; 

2. Susţinerea promovării produselor locale prin cooperarea dintre actorii locali 
implicaţi în asocierile locale înfiinţate. 

 
Măsura contribuie la priorităţile prevăzute la art. 5, din Reg. (UE) nr. 1305/2013: 
(P3) Promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv procesarea şi comercializarea 
produselor agricole, a bunăstării animalelor şi a gestionării riscurilor în agricultură şi 
silvicultură; 
(P1) Încurajarea transferului de cunoştinţe şi a inovării în agricultură, în silvicultură şi în 
zonele rurale; 
(P6) promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în 
zonele rurale. 
 
Măsura corespunde obiectivelor art.35 Cooperare, din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
 
Măsura contribuie la Domeniul de intervenţie 3A Îmbunătăţirea competitivităţii 
producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanţul agroalimentar, prin 
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intermediul schemelor de calitate, al creşterii valorii adăugate a produselor agricole, al 
promovării pe pieţele locale şi în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor şi 
organizaţiilor de producători şi al organizaţiilor interprofesionale, conform art. 5, din Reg. 
(UE) nr. 1305/2013. 
 
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Mediu şi climă şi 
Inovare, în conformitate cu art. 5, din Reg. (UE) nr. 1305/2013). Avem în vedere că prin 
asociere se vor folosi noi tehnologii, echipamente şi acces mai uşor la pieţele locale. 
Comercializarea produselor alimentare obţinute la nivel local, prin lanţuri scurte şi prin 
pieţe locale, poate avea efecte pozitive asupra mediului şi climei, prin reducerea 
consumului de energie şi, implicit, a emisiilor de GES. Implicarea unor procesatori în astfel 
de asocieri este un fapt inovativ pentru teritoriul nostru. 
 
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Beneficiarii direcţi ai acestei măsuri sunt micii 
producători din zona rurală, în special în sectorul agricol. Beneficiari indirecţi sunt cei care 
fac obiectul măsurii M2/6A Măsură dedicată susţinerii micilor întreprinzători locali în 

domeniul neagricol şi M3/6B Măsură dedicată investiţiilor în infrastructura socială. 
Avem în vedere că odată cu organizarea formelor de cooperare care promovează produsele 
locale au beneficii şi cei care se orientează spre turism şi agroturism. Vor beneficia şi cei 
care sunt orientaţi, prin consiliere şi informare, spre aceste forme de asociere proveniţi 
din categoria persoanelor defavorizate, agricultori de subzistenţă, fără alte venituri. 
 
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura este sinergică cu toate măsurile (P6) Promovarea 
incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale. 
 
2. Valoarea adăugată a măsurii 
Valoarea adăugată reiese din faptul că vor fi promovate forme de cooperare/asociere 
funcţionale,  între diverşi actori locali, în principal din sectorul agricol, prin care se vor 
pune în valoare produsele locale. Lanţurile scurte de aprovizionare vor ieşi în evidenţă şi 
vor susţine pieţele locale în mod organizat. Acest fel de abordare nu a mai fost funcţional 
în zona noastră. 
 
3. Trimiteri la alte acte legislative 
Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale – republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
Legea nr. 36/1991, privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
Legea nr. 1/2005, privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei cu modificările şi 
completările ulterioare; 
Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 
Ordonanţa nr. 37/2005, privind recunoaşterea si funcţionarea grupurilor si organizaţiilor de 
producători pentru comercializarea produselor agricole si silvice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
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OUG nr. 44/2008, privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările 
ulterioare;  
Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările si completările aplicabile; 
Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. (UE) nr. 1407/2013. 
 
4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 
Beneficiarii direcţi sunt: 
- Un Grup Operaţional, alcătuit din cel puţin un fermier/un grup de producători o 
cooperativă şi un partener cu domeniul de activitate – cercetare sau partener cu domeniul 
principal de activitate în sectorul agro - alimentar.  
Beneficiarii indirecţi sunt: 

- Cei care beneficiază de produsele cooperării în comunitate: consumatorii de pe pieţele 
locale, cei care au investiţii neagricole în domeniul agroturismului, agricultorii din fermele 
de subzistenţă.   
 
5.Tip de sprijin 
În conformitate cu prevederile art. 67, al Reg. (UE) nr. 1303/2013. 
• Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv; 
• Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii bancare sau a unei garanţii 
echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate 
cu art. 45 (4) şi art. 63, ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de 
investiţii. 
 
6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 
Sunt eligibile următoarele tipuri de acţiuni privind cooperarea, cuprinse în articolul 35, al 
Regulamentului 1305/2013 respectiv: 
(a) proiecte - pilot;  
(b) dezvoltarea de noi produse, practici, procese şi tehnologii în sectoarele agricol, 
alimentar;  
(d) cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în vederea 
stabilirii de lanţuri scurte de aprovizionare şi de pieţe locale şi a dezvoltării acestora; 
(e) activităţi de promovare pe plan local legate de dezvoltarea lanţurilor scurte de 
aprovizionare şi a pieţelor locale. 
Pentru acţiunile de mai sus sunt eligibile următoarele tipuri de costuri: 
- studii/planuri; 
- costuri de funcţionare a cooperării; 
- costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului; aici se includ 
investiţii specifice prevăzute în planul proiectului; 
- costuri de promovare. 
Nu sunt eligibile: 
a. echipamente second – hand; 
b. taxe directe şi indirecte; 
c. avize şi autorizaţii; 
d. proiecte de cercetare independente; 
e. contribuţia în natură. 
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7. Condiţii de eligibilitate 
Acţiunile trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în SDL. 
Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării  proiectului trebuie să fie 
efectuate pe teritoriul GAL. 
Va exista cel puţin un acord de parteneriat iniţial între parteneri – grup operaţional 
potenţial - care se va concretiza într-o formă de organizare asociativă, care face referire 
la o perioadă de funcţionare cel puţin egală cu perioada pentru care se acordă finanţarea. 
Proiectul propus trebuie să abordeze o problemă practică identificată în mod clar în 
sectorul agroalimentar, care necesită o soluţie nouă/inovatoare.  
Solicitantul va prezenta un plan de proiect care se încadrează în aria de cuprindere a PEI-
AGRI, conform prevederilor articolului 55, din Regulamentul nr. 1305/2013 şi care 
cuprinde, în mod obligatoriu: o descriere a proiectului inovator care urmează să fie 
dezvoltat, testat, adaptat sau implementat; o descriere a rezultatelor preconizate şi a 
contribuţiei la obiectivul PEI de creştere a productivităţii şi de gestionare durabilă a 
resurselor;o descriere a procedurilor interne pentru asigurarea transparenţei în procesul de 
luare a deciziilor şi evitarea conflictului de interese. 
Solicitantul va prezenta un plan de diseminare a rezultatelor proiectului. 
Proiectul propus nu va fi în curs de desfăşurare sau finalizat. 
 
8. Criterii de selecţie 
Avem în vedere următoarele criterii de selecţie locale: 

• Dezvoltarea unei structuri asociative care să includă funcţii integrate (flux 
operaţional complet); 

• Dezvoltarea profesionala şi implicare (asigurarea sustenabilităţii post-proiect); 
• Acoperire geografică: un număr cât mai mare de comunităţi din GAL deservite; 
• Principiul ,,pieţelor locale,,(distanţa geografică cât mai mică între punctul de 

producţie şi punctul de vânzare); 
• Relevanţă a structurii de membri în acord cu SDL. (Prioritizarea fermelor mici şi 

medii – aflate în dificultate, cu privire la accesul pe piaţă); 
• Dezvoltare de lanţ scurt (abordare de marketing); 
• Principiul produselor de calitate, dezvoltarea de produse sau tehnologii cu valoare 

adăugată mare; 
• Principiul proiectelor care propun investiţii pentru protecţia mediului. 

Criteriile de selecţie vor respecta prevederile art. 49, al Reg. (UE) nr. 1305/2013, ȋn ceea 
ce priveşte tratamentul egal al solicitanţilor, o mai bună utilizare a resurselor financiare şi 
direcţionarea măsurilor în conformitate cu priorităţile Uniunii în materie de dezvoltare 
rurală. 

 
9.  Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 
Intensitatea sprijinului va fi de: 
• 100 %, pentru investiţii negeneratoare de venit; 
• 90 %, pentru investiţii generatoare de venit, pentru cheltuielile eligibile din proiect. 
Având în vedere că în Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 nu apar prevederi 
legate de cuantumuri maximale pentru aceste tipuri de operaţiuni aferente articolului 35, 
aplicăm prevederile generale legate de sume şi cuantumuri pentru finanţare.  
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Intensitatea sprijinului de 90 % ia în considerare faptul că este vorba despre investiţii 
colective. Proiectele propuse nu vor fi implementate de entităţi singulare dintr-o singură 
comunitate, raza de acoperire fiind tot teritoriul GAL. 
Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 200.000 Euro. 
 
10. Indicatori de monitorizare 
1A Cheltuieli publice totale; 
3A Numărul de exploataţii agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de 
calitate la pieţele locale şi la circuitele de aprovizionare scurte, precum şi la 
grupuri/organizaţii de producători; 
6A Locuri de muncă create; Se va crea cel puţin 1 loc de muncă pentru susţinerea 
funcţionării cooperării la entitatea aplicantă în numele parteneriatului (indicator specific 
LEADER – crearea de locuri de muncă); 
1B Numărul total de operaţiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare. 
 
 


