
FIȘA MĂSURII 09 – ”Sprijinirea formelor asociative” 

 

Denumirea măsurii Sprijinirea formelor asociative 

Codul măsurii M 09/3A 

Tipul măsurii SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generală a măsurii 

 

1.1 Justificare și corelare cu 

analiza SWOT 

 

Conform analizelor diagnostic și SWOT, formele asociative 

existente pe teritoriul GAL-ului sunt inactive sau desfășoară 

o activitate limitată. În cadrul acestei măsuri sprijinul se va 

acorda pentru stimularea înființării și dezvoltării de forme 

asociative în sectorul agricol, cu scopul de a facilita 

restructurarea acestora prin reducerea gradului de 

fărâmițare și de a îmbunătăți performațele economice ale 

exploatațiilor existente în teritoriu.  

1.2 Obiectiv(e) de dezvoltare 

rurală 

 

Această măsură contribuie la obiectivul de dezvoltare rurală 

care vizează favorizarea competitivității agriculturii.  

1.3 Obiective specifice ale 

măsurii 

Această măsură vizează orientarea către piață prin 

adăugarea de plus valoare producției primare prin sprijinirea 

formelor asociative. 

1.4 Măsura contribuie la 

prioritatea/prioritățile 

prevăzute la art. 5, Reg. (UE) 

nr. 1305/2013 (contribuția la 

prioritatea din SDL) 

Măsura are cea mai mare relevanță pentru prioritatea P3 - 

Promovarea organizațiilor de  pe lanțul de valoare și a risc 

managementului în agricultură. În cadrul SDL măsura 

contribuie la prioritatea P1 - dezvoltarea sustenabilă și 

adaptarea sectorului agricol la cerințele pieței. 

1.5 Măsura corespunde 

obiectivelor art._ din Reg. 

(UE) nr. 1305/2013 

Investițiile vizate în cadrul acestei măsuri se încadrează în 

prevederile art. 27 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 – Înființarea 

grupurilor și organizațiilor de producători.  

1.6 Domeniul de intervenție 

la care contribuie măsura 

Măsura contribuie majoritar la domeniul de intervenție DI 3A 

Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-

o mai bună integrare a acestora în lanţul agroalimentar prin 

intermediul schemelor de calitate, creșterea valorii 

adăugate a produselor agricole, promovarea pe piețele 

locale, a circuitelor scurte de aprovizionare, grupurilor de 

producători și a organizațiilor interprofesionale. 

De asemenea, M 09 contribuie indirect și la obiectivele 

aferente domeniilor de intervenție 4B, 4C, 5B, 5C, 5D, 5E 

prin promovarea practicilor cu un impact redus asupra 

resurselor de sol și apă, prin investițiile colective care sunt 

în general mult mai eficiente în ceea ce privește consumul 

de resurse și care conduc la scăderea emisilor de substanțe 

dăunatoare (GES, amoniac etc.), prin creșterea accesului 

fermierilor la energie din surse regenerabile. 



1.7 Măsura contribuie la 

obiectivele transversale ale 

Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Mediu şi climă 

În ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice și 

adaptarea la acestea, formele asociative pot ajuta micile 

exploatații ale membrilor să contribuie într-o măsură mai 

mare la atenuarea acestora, prin furnizarea de consultanță, 

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 

dezvoltare a unor investiții colective (gestionarea gunoiului 

de grajd). 

Inovare 

Datorită cooperarii dintre micii fermieri sunt posibile actiuni 

inovative ce nu pot fi realizate în afara unei forme asociative 

precum dezvoltarea de noi metode de păstrare a producției 

agroalimentare pentru creșterea siguranței alimentare, de 

produse adaptate mai bine cerințelor pieței și de metode de 

utilizare a deşeurilor și de epurare a apei pentru protejarea 

mediului. 

1.8 Complementaritatea cu 

alte măsuri din SDL 

Această măsură este complementară cu patru dintre 

măsurile propuse în cadrul SDL prin prisma beneficiarilor 

eligibili, a activităților propuse cât și a criteriilor de selecție 

propuse. Fermierii organizați ca și grup de producători, care 

beneficiază de sprijin prin măsura M9/3A din cadrul SDL, pot 

beneficia de sprijin prin intermediul măsurii M3/3A pentru 

aplicarea la schemele de calitate a produselor la nivel 

național și european. Cunoștințele dobândite de către 

fermierii care vor participa la cursurile de calificare 

organizate prin măsura M01/1C, vor duce la creșterea 

gradului de conștientizare a fermierilor legat de nevoile 

asocierii, astfel că cele două măsuri de sprijin sunt 

complementare. Formele asociative ale fermierilor sunt 

beneficiari eligbili și în cadrul măsurii M4/2A și beneficiază 

de puctaj suplimentar la selecția proiectelor depuse de 

acesti solicitanți. Formele asociative înființate prin măsura 

M9/3A vor putea beneficia de sprijin în cadrul măsurii de 

cooperare - M10/3A prin crearea de partenerite cu alte 

entități în vederea dezvoltării unei piețe locale pentru 

produsele agricole.  

1.9 Sinergia cu alte măsuri 

din SDL 

Împreună cu măsura M03 și măsura M10 propusă în cadrul 

SDL, această măsură contribuie la prioritatea P3 de 

dezvoltare rurală din art. 4 din Reg (UE) 1305/2013 - 

Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv a 



sectoarelor de prelucrare și comercializare a produselor 

agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în 

agricultură. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Sprijinul oferit în cadrul acestei măsuri va stimula organizațiile de producători locale să își 

intensifice activitatea cu scopul de a-și îmbunătăți capacitatea de cooperare între membri 

lor și de  a se orienta spre piață. În cadrul unei organizații se vor putea dezvolta practici de 

planificare a culturilor și servicii de marketing, adaptând producția la cerințele pieței. Toate 

aceste activități vor avea ca efect îmbunătățirea performanțele economice ale 

întreprinderilor din sectorului agricol local.   

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislație UE 

Regulament (UE) nr. 1407/2013, Regulament (UE) nr. 1303/2013, Regulament (UE) nr. 

480/2014, Regulament (UE) nr. 808/2014  

Legislație Națională  

Legea nr. 215/2001 – legea administratiei publice locale, OG nr 26/2000 cu privire la asociatii 

si fundatii, Ordonanţa nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi 

organizaţiilor de producători, Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea 

cooperaţiei, Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica 

privind mediul de viata al populatiei, Ordinul 10/2008 privind aprobarea Normei sanitare 

veterinare care stabileşte procedura pentru marcarea şi certificarea sanitară veterinară a 

cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman, 

Ordinul 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa 

alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa 

alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor 

alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, 

procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine 

nonanimală, Ordin 57/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura 

de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, 

transportă şi/sau distribuie produse de origine animală OUG  nr. 66/ 2011 privind prevenirea, 

constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene 

şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările 

ulterioare 

4. Beneficiari eligibili 

 Grupuri de producători și structuri asociative ale acestora, organizate conform legislației 

naționale în vigoare. 

5. Tip de sprijin 

 Sprijinul forfetar, degresiv, plătit în tranșe anuale, pentru o perioadă de cinci ani de la 

data la care grupul de producători a fost recunoscut, acordat în baza unui plan de afaceri. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

 Sprijinul se acordă pentru activitățile prevăzute în Planul de dezvoltare pentru 

îndeplinirea obiectivelor stabilite (toate cheltuielile propuse, inclusiv capital de lucru și 



capitalizarea, precum și activitățile relevante pentru implementarea corectă a Planului 

de dezvoltare, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora). 

 

Cheluieli neeligibile 
 

 Cheltuielile legate de fuzionarea grupurilor de producători existente; 

 Cheltuielile efectuate înainte de  semnarea contractului de finanțare a proiectului, cu 
excepţia acelor costurilor generale necesare întocmirii Cererii de Finanțare potrivit art. 
45 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013. 

7. Condiții de eligibilitate 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de activități sprijinite în 

cadrul măsurii; 

 Localizarea activității de baza a solicitantului trebuie să fie în teritoriul acoperit de GAL 

Poarta Apusenilor; 

 Solicitantul prezintă un Plan de dezvoltare care trebuie să detalieze activitățile 

planificate în raport cu una sau mai multe dintre categoriile enumerate mai jos (art. 27 

(1) R 1305/2013): 

 adaptarea producției și produselor producătorilor care sunt membri ai acestor 

structuri la cerințele pieței; 

 introducerea în comun a produselor pe piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare, 

centralizarea vânzărilor și aprovizionarea cumpărătorilor en gros; 

 stabilirea unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o 

atenție deosebită recoltării și disponibilității;  

 alte activități care pot fi desfășurate, cum ar fi dezvoltarea competențelor în 

materie de exploatare și de comercializare, precum și organizarea și facilitarea 

proceselor de inovare. 

 

8. Criterii de selecție 

1. Principiul reprezentativității structurilor asociative (numărul de membri și număr de UAT 

de pe teritoriul GAL acoperite); 

2. Principiul sectorului prioritar: zootehnic (bovine, ovine și suine) și  vegetal 

(legumicultură, cartofi și cereale);  

3. Principiul asigurării unei guvernanțe performante a structurilor de conducere asociative.  

4. Principiul calității Planului de afaceri. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

 Sprijinul public nerambursabil acordat este de 100% din cuantumul sprijinului, şi nu poate 

să depăşească 10% din valoarea producţiei comercializate în primii 5 ani şi suma maxima 

de 60.000 euro/ beneficiar pentru toată perioada de asistență. Sprijinul se acordă 

degresiv în baza unui plan de afaceri, ca procent din valoarea producției comercializate 

în primii cinci ani de la recunoaștere, astfel: 

 An I – 10% 

 An II – 8% 

 An III – 6% 



 An IV – 5% 

 An V – 4% 

 

 Ultima rată se va plăti numai după ce s-a verificat dacă planul de afaceri a fost 

implementat corect. 

 În cazul nerespectării planului de afaceri, sprijinul se recuperează proporțional cu 

obiectivele nerealizate.  

10. Indicatori de monitorizare 

Domeniul de intervenție 

(DI) 
Indicator de monitorizare Rezultat 

3A 
Numărul de exploatații agricole care 

primesc sprijin pentru participarea la 

grupuri/organizații de producători 

10 

IS Numărul de beneficiari sprijiniți 2 

 


