
 

 

Denumirea măsurii – CODUL Măsurii 

Sprijin pentru facilitarea și promovarea formelor asociative M2/3A 

 

 

 

 

 

 

 

1.Descrierea generala a masurii, 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 

Pentru îmbunătăţirea managementului general al exploataţiilor agricole şi a unităţilor de 

procesare a produselor agricole sunt necesare măsuri de reducere a costurilor, creşterea 

dimensiunii fermelor, promovarea inovaţiei, orientarea către piaţă, investiţii în capitalul 

fizic şi uman, diversificarea activităţilor economice, obţinerea de produse de calitate, 

ecologice, folosirea de tehnologii mai puţin poluante. Toate aceste deziderate sunt 

realizabile intr-o mai mare măsură prin asocierea producatorilor de materii prime sau 

produse locale.  

 Adaptarea productiei agricole la cerintele pietei poate fi accelerata semnificativ de 

asocierea producatorilor agricoli, care are drept consecinta constientizarea acestora asupra 

importantei aplicarii unor tehnologii de productie unitare, corespunzatoare solicitarilor 

procesatorilor sau comertului cu ridicata.  

În România există foarte puține forme asociative cu scop economic funcționale în agricultură 

(asociații, cooperative, grupuri de producători). Acestea nu se formează de la sine, au nevoie 

de sprijin individualizat - pentru fiecare grup în parte, pe toată durata constituirii și 

consolidării, până când organizația devine suficient de stabilă și solidă din punct de vedere 

economic.  Acest sprijin poate veni din partea unor organizații cu expertiză în facilitare 

comunitară și dezvoltare economică rurală (un proces de incubare de start-up-uri 

asociative).  

Suplimentar, pentru înțelegerea anvergurii eșecului de politici publice și de piață (context) 

este importantă menționarea următoarelor aspecte: 

- Numărul mic de Grupuri de Producător (asocieri mature în agricultură) ce au accesat 

măsura 142 ”Înființarea grupurilor de producători”: 21 de GP și 6 organizații de producător 

în sectorul legume-fructe. 

- In sectorul cooperatist la nivelul anului 2011 erau 2566 de cooperative din care 52% 

în mediul rural. Numărul lor s-a redus cu aproximativ 24% față de 2005. Ce mai mare scădere 

au înregistrat-o cooperativele din sectorul, primar ajungând la aproape jumătate , de la 

1287 la 717.” (PNDR 2014-2020, p.57).   

- Dificultăți majore pentru micii producători de a fi competitivi pe piață și a accesa 

piețe de volum care să le permită dezvoltarea.  

- Dualitatea modului de gestionare a suprafeței agricole (recunoscută în analiza SWOT 

a PNDR): jumătate din SAU este gestionată de exploatațiile agricole de tip comercial, 

eficiente și competitive. (PNDR 2014-2020, p. 57). 

Viabilitatea economică, urmată de dezvoltarea exploatațiilor (cu efecte pozitive multiple la 

nivel socio-economic în mediul rural), reprezintă principalul obiectiv al asocierii. Asocierea 

pentru producție, procesare, marketing și acreditare a produselor sau cel puțin pentru una 
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din aceste componente, poate crește șansele de dezvoltare ale producătorilor și poate 

modifica structura ecosistemului agriculturii românești. 

Având în vedere această problemă și urmările benefice date de rezolvarea ei, se constată 

necesitatea majoră a unei măsuri de sprijin financiar care să favorizeze dezvoltarea unor 

astfel de structuri.  

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală ”Favorizarea competitivității agriculturii”  ale Reg. (UE) 

nr. 1305/2013, art. 4, la care contribuie. 

Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:   

Obietivele specifice ale măsurii sunt: 

• Susținerea înființării și dezvoltării structurilor asociative pentru a crește șansele de 

dezvoltare ale producătorilor; 

• Participarea activă a societății civile în dezvoltarea comunității; 

• Crearea și consolidarea capacităților pentru dezvoltarea durabilă a comunității rurale. 

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/2013  numărul 3 „Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și 

comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în 

agricultură ”. 

Măsura corespunde obiectivelor art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 ”Cooperare” 

alineatul (1), (2), (4), (5). 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 3A  prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/2013) ”Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună 

integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al 

creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul 

circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al 

organizațiilor interprofesionale” 

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

Mediu și climă 

-Inovare: Măsura contribuie la inovare la nivel local prin finanțarea unor acțiuni care nu au 

existat în teritoriu, astfel având un element de noutate. Astfel, înființarea unor noi structuri 

asociative, în absența prealabilă a unor astfel de entități pe teritoriul GAL Bucovina de 

munte, este o inovare. Având în vedere lipsa promovării în comun a unor activități la nivelul 

tuturor verigilor lantului scurt, proiectele promovate vor aduce elemente de inovare pentru 

teritoriu. Această măsură este astfel aliniată obiectivului transversal. 

-Mediu și climă: Măsura contribuie obiectivului transversal mediu și climă, astfel: 

Unul din scopurile în sine ale asocierii este chiar adaptarea la cerințele UE, o mai buna 

penetrare a pieței cu respectarea constrangerilor de ordin legislativ in domeniul protecției 

mediului și combaterii schimbarilor climatice, promovarea unor produse locale și a unor 

metode de producție tradiționale, utilizând materii prime ecologice și nepoluante. 

Astfel, se va asigura o contribuție directă la acest obiectiv transversal. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: complementară cu M1/3A, M3/3A;  

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  

Măsura 2/3A ” Sprijin pentru facilitarea și promovarea formelor asociative”, contribuie la 

realizarea Priorității 3 „Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și 

comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în 

agricultură”, împreună cu celelelate măsurile din SDL: M1/3A, M3/3A.  

2 Valoarea adăugată a măsurii 

Valoarea adăugată a măsurii este dată de următoarele elemente: 



 

 

 Susținerea unei abordări participative a structurii asociative, ce se va concentra pe 

asigurarea viabilității economice a acesteia în contextul asigurării funcțiilor necesare 

pentru membrii (producție, depozitare, procesare, desfacere, marketing etc),  

 Dezvoltarea unui model sustenabil de integrare a produselor locale pe piață;  

 Crearea unui cadru propice transferului de informație relevantă pentru fermieri;  

 Efectul benefic asupra opțiunilor oferite consumatorilor (diversificarea ofertei de 

produse românești, proaspete și sănătoase); 

• Un alt element de valoare adăugată, manifestat indirect, este dat de rețelele care se 

formează pe orizontală. Această asociere va duce la o mai bună coeziune teritorială și 

sectorială, ceea ce va fi foarte benefic pentru mediul economic, care va fi mai susceptibil 

oportunităților și mai rezistent amenințărilor. În cazul dorinței de a institui o schemă de 

calitate pentru un produs (dezvoltate prin măsura 3 din SDL), prezența unei astfel de rețele 

ar facilita procesul, prin cooperarea tuturor actorilor implicați, element care ar duce la 

creșterea valorii adăugate nu doar pentru unul sau doi actori, ci pentru întreg teritoriul. 

3 Trimiteri la alte acte legislative 

Legislație europeană: Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 

807/2014, Reg. (UE) nr.215/2014, Reg. 1407/2013 

Legislație națională: HG 226/2015, OUG 66/2011, OUG 49/2015, OG 26/2000, Legea nr. 36/ 

1991,  Legea nr. 1/ 2005, Legea nr. 566/ 2004, Ordonanța nr. 37/2005, OUG nr. 44/2008, 

Legea nr. 227/2015  

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

Beneficiari direcți:  

- Exploataţii agricole cu activitatea în teritoriul GAL din categoria micro-intreprinderilor sau 

întreprinderilor mici, inclusiv exploatațiile agricole ce au obținut finanțare prin măsura M1; 

- Unităţi de procesare din categoria întreprinderilor mici sau micro-întreprinderi din 

teritoriu; 

- ONG-uri; 

- Parteneriatele consttute în baza unui acord de cooperare/parteneriat 

Beneficiari indirecți: 

- populația locală    

- autorități publice locale 

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 Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acțiuni eligibile: 

-Proiecte pilot 

-Acțiuni de înființare (premergătoare): analiza potențialului de producție, elaborare studii 

de piață, consultanță în elaborarea planului de afaceri, consultanță în elaborarea 

documentelor constitutive (fiscală și juridică), organizarea întâlnirilor comunitare, facilitare 

comunitară. 

-Acțiuni de creștere a capacității: organizare sesiuni de instruire în managementul 

structurilor asociative. organizare vizite de studiu, consultanță în diversificarea produselor 

și serviciilor, creșterea capacității pentru furnizarea de servicii specifice, consultanță în 



 

 

crearea de noi parteneriate cu alte entități similare care să contribuie la formarea unei 

rețele, consultanță tehnică, consultanță juridica, consultanță recrutare resursă umană.  

-Acțiuni de promovare/diseminare: elaborarea de materiale informative relevante 

structurilor asociative, organizarea de evenimente de promovare (degustări, târguri, 

schimburi de experiențe, seminarii pe diferite track-uri – implicare în comunitate CSR), 

elaborarea de suporturi de curs, crearea de marcă. Aceste acțini sunt obligatorii în cadrul 

proiectelor pilot; 

Aceste acțiuni au un caracter exemplificativ și nu limitativ.  

Acțiuni neeligibile: Prin această măsură nu sunt finanțate cheltuielile neeligibile prin fisa 

LEADER. 

Reguli generale de eligibilitate a cheltuielilor 

- Cheltuielile trebuie să fie efectuate între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2023; 

- Cheltuielile sunt efectuate după semnarea contractului de finanțare a proiectului și înainte 

de data de finalizare a acestuia 

- Toate cheltuielile aferente proiectului sunt efectuate pe teritoriul GAL Bucovina de munte. 

- NU este permisă achiziționare echipamentelor second hand  

Tipuri de cheltuieli eligibile: 

a) servicii de consultanță 

b) cheltuielile structurii asociative pentru sprijinul demarării activității economice 

(cheltuieli pentru asigurarea vizibilității: pliante, afișe, cărți de vizită, website, cheltuieli 

cu  taxe de participare la evenimente de promovare etc) 

c) costuri administrative aferente proiectului (chirie, telefonie, curent electric etc) 

d) Deplasări  

e) Cheltuieli pentru derularea acțiunilor, după cum urmează: cazare, masă și transport 

participanți, după caz. 

f) Materiale didactice și consumabile; 

 - Materiale de informare și promovare; 

  - Închirierea de echipamente necesare; 

  -Închirierea de spații pentru susținerea acțiunilor de informare și activităților    

demonstrative. 

g)Alte cheltuieli strict legate de implementarea acțiunilor de informare și facilitare.  

h) Elaborarea studiilor și planurilor de marketing asociate proiectului, inclusiv analize de 

piață, conceptul de marketing etc.; 

i) Costurile de funcționare a cooperativei/asociației agricole nou înființate se efectuează 

după semnarea contractului) - Maxim 20% din proiect 

j) Taxe și cheltuieli ocazionate de înființarea structurii asociative 

7. Condiții de eligibilitate 

-Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

-Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată; 

-Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de 

minim 5 ani, de la ultima plată; 

-Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 

-Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau județeană 

aprobată; 

-Investiția să se realizeze în teritoriul GAL Bucovina de munte; 

-Dovada asigurării capacității și sursei de cofinanțare prin depunerea de documente emise 

de o instituţie financiară în original (extras de cont si/sau contract de credit) 



 

 

8. Criterii de selecție 

Selecția proiectelor se va efectua utilizându-se o evaluare pentru fiecare dintre cele 6 

criterii: Relevanță, Integrare, Eficiență, Sustenabilitate, Inovare și Mediu și climă: 

a)Relevanță: se referă la modul în care realizarea acestui proiect rezolvă o problemă 

identificată ca fiind relevantă la nivel local. Se va prezenta situația actuală și o proiecție a 

situației ulterioară implementării proiectului, evidențiind diferențele benefice pe care 

proiectul le va aduce. Relevanța se va aprecia în funcție de numărul de membrii ai viitoarei 

structuri asociative. Modalitatea de punctare a acestui criteriu se regăsește în fișa de 

evaluare. 

b)Integrare: acest criteriu evaluează modul în care proiectele finanțate prin această măsură 

contribuie la atingerea obiectivului măsurii și a obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală. 

Se va evalua modul în care proiectul va contribui la acestea: cât anume contribuie direct la 

indicatorii SDL, cum anume contribuie la obiectivul specific al măsurii/scopul acesteia.  

Vor fi prioritizați beneficiarii finanțați prin măsura M1. 

c)Eficiență: criteriul eficiență se referă la modul în care proiectul va fi implementat: 

respectarea rezonabilității cheltuielilor, metodologia de implementare/monitorizare a 

proiectului și activităților acestuia. Vor fi favorizate proiectele care au stabilită o 

metodologie clară de monitorizare a grupului țintă și de evaluare a impactului proiectului. 

Modalitatea de punctare a acestui criteriu este detaliată în fișa de evaluare aferentă măsurii. 

d)Sustenabilitate: criteriul sustenabilitate se referă la potențialul de continuare a activității 

după finalizarea proiectului. Scopul final al asocierii fiind creșterea per total a veniturilor, 

în cererea de finanțare se vor specifica (pe baza unor estimări reale) veniturile și cheltuielile 

ulterioare, fiind analizate pentru a dovedi capacitatea de acoperire a acestora pe viitor.  

e)Inovare: atingerea obiectivului transversal de inovare, în accepțiunea PNDR 2014-2020 

este realizată implicit în cele mai multe cazuri în cadrul acestei măsuri, deoarece aceste 

proiecte, își propun apariția unor entități noi, structuri noi, este evident că ceea ce se 

dorește a fi implementat nu mai există în cadrul teritoriului, și deci este inovativ pentru 

acesta. Cu toate acestea, prin grila de punctaj se vor acorda puncte suplimentare la acest 

criteriu, pentru a se încuraja cât mai mult inovarea. 

f)Mediu și climă: în cadrul acestui criteriu se urmărește alinierea la obiectivul transversal 

de protecție a mediului înconjurător și combatere a efectelor schimbărilor climatice prin 

implementarea unor soluții prietenoase cu mediul înconjurător (ex.utilizarea de materiale 

reciclate sau ecologice, a unor surse de energie neconvenționale, a unor tehnologii 

nepoluante) 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil 1:100% pentru proiectele negeneratoare de venit 

Suma maximă alocată unui proiect este de 30.000 euro 

Suma totală alocată măsurii este de 30.000 euro 

10. Indicatori de monitorizare 

Cheltuieli publice totale 30.000 euro 

Număr total locuri de muncă create: 0 

Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de 

calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la 

grupuri/organizații de producători: 10 

                                                           
1 Acordarea sprijinului nerambursabil se va face cu respectarea criteriilor privind incadrarea în ajutorul de minimis 

prevăzute în Reg. (UE) nr. 1407/2013 precum și in legislatia nationala în vigoare, respectiv încadrarea în plafonul 

maxim 200.000 Euro pe care o întreprindere unică ii poate primi pe o perioadă de 3 ani. 


