
Denumirea măsurii:  STIMULAREA ÎNFIINȚĂRII ȘI SPRIJINIREA FORMELOR 

ASOCIATIVE DIN AGRICULTURĂ 

Codul măsurii: M 3 / 3A 

Tipul măsurii:         INVESTIȚII             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 

 Justificare. Corelare cu analiza SWOT: 

În momentul actual în România există relativ foarte puține forme asociative cu 

scop economic funcționale în agricultură (asociații, cooperative). Pe parcursul 

implementării SAPARD și apoi a PNDR 2007-2013 s-au încercat forme de stimulare a 

asociativității, dar cu mult prea puțin succes. Au rămas necheltuite sume mari din cele 

alocate inițial pe măsura 142, iar multe din grupurile de producători recunoscute sau în 

curs de recunoaștere de către MADR, s-au dezintegrat. Unele așa-zise forme asociative au 

fost  de fapt înființate și mai funcționează încă, doar cu scopul de a elibera dovezi 

documentare precum că membrii lor fac parte de la un anumit moment dat dintr-o 

”organizație” de profil, dovezi cerute uneori la accesarea unor proiecte sau forme de 

sprijin material. Aceasta pentru că formele asociative nu se structurează ușor de la sine, 

ci  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. La un asemenea rezultat se poate ajunge fie sub îndrumarea 

unui specialist din cadrul viitoarei forme asociative, cu oarecare expertiză în asemenea 

gen de acțiuni, fie acest sprijin se poate obține din partea unor organizații cu abilitate în 

facilitare comunitară și dezvoltare economică rurală. 

Există astăzi multe dificultăți  pentru micii producători de a fi competitivi pe piață și a 

accesa piețe mai mari, care să le permită dezvoltarea, așa încât principalul obiectiv al 

asocierii urmărește viabilizarea economică, urmată de dezvoltarea exploatațiilor (cu 

efecte pozitive multiple la nivel socio-economic în mediul rural) partenere. Asocierea 

pentru producție, procesare și marketing, sau cel puțin pentru una din aceste 

componente, poate spori mult șansele de dezvoltare ale producătorilor . 

Evaluând urmările benefice date de asocierile corecte și viabile, se constată 

necesitatea unei măsuri de sprijin financiar care să favorizeze dezvoltarea unor astfel de 

structuri. 

Măsura propune dezvoltarea activităților agricole a formelor asociative prin 

investiții în domeniul activităților eligibile. Se vor sprijini în mod deosebit formele 

asociative care aplică soluții tehnologice inovatoare, cu efecte benefice și asupra 

mediului, dar și pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice.  

Prin intermediul acestei măsuri se urmărește inițierea unor proiecte de dezvoltare a 

activităților agricole ale membrilor asociați într-una din formele asociative acceptate ca 

beneficiar. 

Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg. (UE) 1305/2013: 



I) Favorizarea competitivității agriculturii  

 Obiective specifice ale măsurii (locale):  

Creșterea performanței economice a exploatațiilor de mici dimensiuni; 

Totodată, se urmărește diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de 

muncă, îmbunătățirea infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în 

zonele rurale. 

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

P2:„Creșterea viabilității fermelor 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 a sectoarelor de prelucrare și 

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

agricultură”. 

 Masura  corespunde obiectivelor art. 17 „Investiții în active fizice” alin. 1 - lit. a, b și 

d, alin. 2 - primul paragraf și alin. 3  din Reg.(UE) nr.1305/2013.  

 Contribuţia la domeniul de intervenţie: 

3A) 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. 

 Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 

Inovare - formele asociative crează posibilități pentru dezvoltarea de noi metode de 

păstrare a producției agroalimentare, pentru creșterea siguranței alimentare, o ofertă de 

produse adaptate mai bine cerințelor pieței și de metode de utilizare a deşeurilor și de 

epurare a apei pentru protejarea mediului.  

Mediu și climă – realizarea unor investiţii colective va putea asigura o eficiență mai 

mare in ceea ce privește gestionarea apei si a deşeurilor și va facilita utilizarea surselor de 

energie regenerabilă în folosul membrilor săi.  

Grupurile de producatori sau celelalte forme asociative pot ajuta micile exploatații ale 

membrilor sa contribuie intr-o masura mai mare la atenuarea schimbărilor climatice, prin 

furnizarea de consultanta, de exemplu cu privire la practici agricole imbunătățite şi 

adoptarea unor măsuri agronomice practice pentru a spori rezistența sistemelor agricole la 

inundații și secete, inclusiv prin posibilitatea promovării prin intermediul planului de 

afaceri a unor investiții colective (gestionarea gunoiului de grajd, microsisteme de irigații 

locale etc).  

 Complementaritate cu alte măsuri din SDL: 

Această măsură este complementară cu măsura M1/1A, privind ridicarea nivelului de 

cunoștințe a beneficiarilor proiectelor de dezvoltare rurală din cadrul domeniului de 

intervenție 1A prin care se va putea acorda un sprijin financiar separat pentru pregătirea 

profesională de scurtă durată în folosul aplicanților care sunt membri ai formelor 

asociative cu profil agricol, IMM din sectorul agricol, precum și entităților non-agricole. 

 Sinergia cu alte măsuri din SDL:   Nu este cazul. 



2. Valoarea adăugată a măsurii - este dată de următoarele elemente: 

- Presupune o schimbare semnificativă a mentalității fermierilor necesitând o  implicare 

participativă a membrilor structurii asociative, pentru a  asigurara viabilitatea 

economică a acesteia și a fiecărui partener în parte, în contextul asigurării facilităților 

necesare pentru asociați (aprovizionare, producție, depozitare, procesare, desfacere 

etc); 

- Succesul scontat al unei asemenea asocieri economice poate genera o multiplicare a 

formelor de asociere și în alte domenii ale vieții sociale, nu numai în cel economic; 

- Se adresează și micilor exploatații individuale (4.000-30.000 SO), adică inclusiv celor 

care sunt  vizate de programul guvernamental de susținere a creării clasei mijlocii de 

la sate.  

- Sprijină dezvoltarea unui model sustenabil de integrare a produselor locale pe piață.  

- Oferă un  cadru propice transferului de informație relevantă pentru fermieri.  

- Sprijină diversificarea opțiunilor oferite consumatorilor (diversificarea ofertei de 

produse românești, proaspete și sănătoase). 

Măsura se diferențiază față de oricare dintre  măsurile din același domeniu ale PNDR,  

prin cel puțin următoarele elemente : obiective specifice, beneficiari, acțiuni eligibile, 

condiții de eligibilitate, intensitatea sprijinului, criterii de selecție locale. 

3. Trimiteri la alte acte legislative: 

 Legislația UE / Națională în vigoare: 

- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului UE;  

- Reg. (CE) nr. 1435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003; 

- Legea nr. 36/ 1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură; 

- Ordonanța de Guvern 26/2000 cu privire la asociații și fundații 

- Legea nr. 1/ 2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei; 

- Legea cooperației agricole nr. 566/ 2004, cu modificările și completările ulterioare 

- Ordonanța nr. 37/2005 privind recunoașterea si funcționarea grupurilor si organizațiilor 

de producători pentru comercializarea produselor agricole si silvice; 

- OUG nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele 

fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familial; 

- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările aplicabile. 

4. Beneficiari : 

Parteneriate   constituite, până la data depunerii cererii de finanțare   într-una din 

următoarele forme asociative : 

- Asociație conf. OG 26/2000 având ca scop producția, procesarea și comercializarea 

produselor din Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene, ridicarea nivelului 

de cunoștințe și pregătirea profesională a membrilor, achiziția de inputuri, necesare 

activității – pe teritoriul GAL; 

-   Cooperativă agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004, art.6, lit.e) pe teritoriul 

GAL, iar investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri ;  

-   Societate agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991 pe teritoriul GAL;  

-   Societate cooperativă agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005 pe teritoriul GAL, iar 

investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri; 



- Grup de producatori (Ordonanta nr. 37/2005 privind recunoasterea și functionarea 

grupurilor și organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole, 

cu completarile și modificarile ulterioare) care deservesc intereselor membrilor, pe 

teritoriul GAL;  

 

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013): 

Sprijinul constă în rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv pentru 

realizarea activităților și investițiilor prevăzute prin proiect. 

 Plăţi în avans, cu condiţia constituirii 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. 

 

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile: 

Tipuri de acțiuni eligibile: 

Tipurile de operațiuni care pot fi sprijinite în cadrul măsurii sunt enumerate mai jos, 

lista intervențiilor fiind orientativă și nu exhaustivă:   

- Consultanță în elaborarea planului de afaceri,  memoriului justificativ, studiului de 

fezabilitate; 

- Investiții pentru înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de 

colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare;  

- Investiții pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile 

standarde europeane pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-

alimentare;  

- Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, (solară, eoliană, 

biomasă,  cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei / 

unității de procesare; energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu;  

- Investiții în achiziția de autovehicule specializate pentru trasport produse agricole (ex: 

autoizotermă, autofrigorifică, autocisternă); 

- Investiții în achiziția de utilaje agricole; 

- Investiții în achiziția de echipamente pentru condiționarea, păstrarea , depozitarea și 

procesarea produselor agricole; 

- Investiții pentru organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi 

de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;  

- Investiții pentru achiziţionarea de software, brevete, licențe , mărci, identificate ca 

necesare în documentația tehnico-economică a proiectului.  

- Tipuri de acțiuni neeligibile:  

- Achiziţia de clădiri, precum și construcția sau modernizarea locuinței; 

- Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante 

anuale și plantarea acestora din urmă;  

- Investițiile în culturi energetice din specii forestiere cu ciclu scurt de producție;  

- Achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

- Achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal / transport persoane; 

- Cheltuielile cu întreținerea culturilor agricole. 



7. Condiţii de eligibilitate: 

- Beneficiarul trebuie să aibă sediul social/filială/sucursală/punct de lucru în teritoriul 

GAL; 

- Investiția și suprafețele agricole din planul de afaceri trebuie să fie localizate în 

teritoriul GAL Covurlui; 

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

- Numărul de membri asociați trebuie să fie de minim 5; 

- Viabilitatea economică a proiectului trebuie să fie demonstrată  în baza unei 

documentații tehnico-economice; 

- Sprijinul pentru procesare va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole 

incluse în lista cuprinsă în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene;  

8. Criterii de selecţie: 

- Structuri asociative care să includă activitate de producție și de procesare; 

- Prioritizarea asocierii dintre ferme mici; 

- Prioritizarea sectoarelor de legumicultură și creșterea animalelor;  

- Nivelul de calificare al  liderului parteneriatului; 

- Parteneriate care cuprind membrii din mai multe commune; 

- Numărul de locuri de muncă create. 

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului: 

Alocarea maximă pentru un proiect se va stabili conform Regulamentului privind 

procedura de selectare a proiectelor în cadrul GAL și va fi comunicată în Ghidul 

Solicitantului pentru măsura respectivă, fiind obligatoriu menționată și în anunțul de 

lansare a sesiunii de primire de cereri de finanțare. 

Alocarea financiară totală pe măsură a fost stabilită având în vedere importanța 

măsurii pentru dezvoltarea teritoriului, resursele financiare limitate ale potențialilor 

investitori din teritoriu și numărul de proiecte ce urmează a fi finanțate prin măsură. 

Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 

1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe 

perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului 

public de 200.000 Euro/ beneficiar. 

În funcție de domeniu (producție agricolă sau procesare) intensitatea sprijinului se 

diferențiază astfel: 

Rata ajutorului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile. 

- Pentru sectorul producției agricole intensitatea sprijinului nerambursabil, se va putea 

majora cu 20 puncte procentuale suplimentare pentru:  

 Investiţii realizate de parteneriate care au ca reprezentant legal/ 

administrator/ președinte/ manager al formei asociative desemnat de către 

asociaţi, pe unul dintre membrii cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii 

cererii de finanţare, 

 Investiții colective sau proiecte integrate, inclusiv a celor legate de o fuziune a 

unor organizații de producători (contribuția la partea de cofinanțare a 

proiectului);  

 Operațiunile sprijinite în cadrul PEI; 



 Investițiile legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 

(Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013; 

 Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte 

constrângeri specifice/semnificative, menționate la art. 32 R(UE) nr. 

1305/2013; 

- Pentru sectorul prelucrării producției agricole intensitatea sprijinului nerambursabil, 

se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare pentru:  

 Operațiunile sprijinite în cadrul PEI; 

 Proiectele depuse de o fuziune a unor organizații de producători. 

Rata sprijinului combinat, pentru ambele domenii, nu poate depăși 90% . 

În cazul proiectelor care includ activităţi de procesare la nivelul fermei, ratele 

sprijinului aplicabile acţiunilor privind procesarea şi comercializarea produselor 

enumerate în Anexa I la TFEU vor respecta intensităţile ajutorului aplicabile specificate în 

Anexa II la Reg. 1305/2013.  

10. Indicatori de monitorizare: 

- Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin  prin investiția formei asociative - 

5; 

- Numărul de locuri de muncă create - 1; 

- Cheltuială publică totală – 40.000 Euro. 

 

 


