
FIȘA MĂSURII 10 – ”COOPERARE LOCALĂ” 

 

 

Denumirea măsurii COOPERARE LOCALĂ 

Codul măsurii M 10/3A 

Tipul măsurii INVESTIȚII 

1. Descrierea generală a măsurii 

 

1.1 Justificare și corelare cu 

analiza SWOT 

 

Conform analizei diagnostic și a analizei SWOT, în teritoriul 

GAL Poarta Apusenilor una dintre principalele provocări o 

reprezintă desfacerea produselor agricole, inclusiv creșterea 

valorii adaugate a acestor produse și posibilitatea de 

planificare, pe de o parte a producției, iar pe de altă parte 

a comercializării. 

În acest sens, obiectivul acestei sub-măsuri este acela de a 

promova cooperarea între actorii locali, în scopul 

comercializării produselor agroalimentare prin intermediul 

lanțurilor scurte de aprovizionare. Măsura nu presupune 

numai cooperarea dintre fermieri, procesatori, comercianţi 

alimentari cu amănuntul, restaurante, hoteluri şi alte forme 

de cazare în mediul rural, ci şi realizarea de parteneriate cu 

organizații neguvernamentale şi autorităţi publice. Sprijinul 

se acordă pentru costuri de cooperare și investiţii tangibile 

şi/sau intangibile pentru promovarea unor proiecte comune 

care implică cel puţin două entităţi care cooperează pentru: 

 Crearea/ dezvoltarea unui lanţ scurt de aprovizionare/ 

piețe locale (cu produse alimentare), şi/sau 

 Activităţi de promovare referitoare la crearea/ 

dezvoltarea unui lanţ scurt (sau lanţuri scurte) de 

aprovizionare (cu produse alimentare) şi la piața locală 

deservită de acest lanț/ aceste lanțuri. 

1.2 Obiectiv(e) de dezvoltare 

rurală 

 

Această măsură contribuie la obiectivul general privind 

favorizarea competitivității agriculturii. 

1.3 Obiective specifice ale 

măsurii 

De asemenea, la nivel local acestă măsură contribuie la 

îndeplinirea obiectivului specific propus în cadrul SDL  - 

susținerea acțiunilor de cooperare locale, regionale și 

internaționale prin dezvoltarea de noi parteneriate. 

1.4 Măsura contribuie la 

prioritatea/prioritățile 

prevăzute la art. 5, Reg. (UE) 

nr. 1305/2013 (contribuția la 

prioritatea din SDL) 

Măsura contribuie majoritar la prioritatea P3 Promovarea 

organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și 

comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor 

și a gestionării riscurilor în agricultură. De asemenea, 

măsura contribuie și la prioritatea P2 Creșterea viabilității 

exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de 



agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor 

agricole inovative si a gestionării durabile a pădurilor. 

1.5 Măsura corespunde 

obiectivelor art._ din Reg. 

(UE) nr. 1305/2013 

Sprijinul acordat pentru stimularea cooperării la nivel local 

se încadrează în prevederile art.35 din Reg. (UE) nr. 

1305/2013. 

1.6 Domeniul de intervenție 

la care contribuie măsura 

Măsura contribuie la două dintre domeniile de intervenție 

stabilite la nivel european, insă în principal acestă măsură 

contribuie la DI 3A - Îmbunătățirea competitivității 

producătorilor primari printr-o mai bună integrare a 

acestora în lanțul agro-alimentar. De asemnea, secundar, 

măsura contribuie și la domeniul de intervenție DI 2A 

Îmbunătățirea performanței economice a tuturor 

exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și 

modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii 

participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a 

diversificării activităților agricole. 

1.7 Măsura contribuie la 

obiectivele transversale ale 

Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Mediu şi climă 

Operațiunile sprijinite pot oferi soluții eficiente și inovative 

pentru comercializarea produselor alimentare obținute la 

nivel local, prin lanțuri scurte și prin piețe locale poate avea 

efecte pozitive asupra mediului și climei prin reducerea 

consumului de energie și, implicit, a emisiilor de GES. 

Inovare 

Activitățile de dezvoltare-inovare ar permite fermierilor să 

capitalizeze în comun produsele obținute, să-și adapteze 

producția la cerințele pieței, să aibă un acces mai bun la 

inputuri, echipamente, credite și piață, să-și optimizeze 

costurile de producție, să creeze lanțuri scurte de 

aprovizionare și să facă față diferitelor provocări de pe 

piață. 

1.8 Complementaritatea cu 

alte măsuri din SDL 

Măsura M10/3A este complementară cu măsurile M3/3A, 

M4/2A și M9/3A și M1/1C a căror beneficiari direcți și 

indirecți sunt fermeirii și structurile asociative ale acestora. 

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 cooperării pe piața locală în vederea 

comercializării produselor. Complementaritatea cu măsura  

M4/2A din cadrul SDL este evidențiată prin intermediul 

cheltuielilor eligibile, astfel că prin măsura M10/3A 

beneficiarii pot solicita sprijin pentru achiziția de utilaje 

pentru producția primară și echipamente pentru procesarea 

produselor agricole. 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 măsurii de cooperare - M10/3A prin crearea de 

parteneriate cu alte entități în vederea dezvoltării unei 

piețe locale pentru comercializarea prin lanțuri scurte a 

produselor agricole locale. Solicitanți în cadrul măsurii 

M10/3A, beneficiază de punctaj suplimentar la selecția 

proiectelor dacă pe piața locală formată se vor comercializa 

produse de calitate certificate, astfel că fermieri care au 

beneficiat de sprijin pentru particiarea la schemele de 

calitate prin intermediul măsurii M3/3A, sunt beneficiari 

direcți și în cadrul acestei măsuri. 

1.9 Sinergia cu alte măsuri 

din SDL 

Împreună cu măsurile  M 03  și M 09  propuse în cadrul SDL, 

această măsură contribuie la P3  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 

În cadrul acestei măsuri vor fi prioritizate proiectele care propun măsuri inovative de 

dezvoltare a piețelor de desfacere a produselor locale, venind astfel în întâmpinarea 

problemelor de la nivelul întregului teritoriu privind comercializarea producției agricole și a 

fluctuației prețurilor acestor produse.  

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislație Europeană 
Regulament (UE) nr. 1303/2013, Regulament (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 
107 și 108 din TFUE și ajutoarele de minimis. 
Legislatie nationala 
Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale – Republicare, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
Legea nr 82/ 1991 a contabilităţii – Republicare, cu modificările şi completările ulterioare; 
Legea nr. 36/1999 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura; 
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
Legea nr. 346/ 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare; 
Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul 
comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea 
fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu 
modificările și completările ulterioare 
OG Nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. 
Legea 215/2001 - legea administraţiei publice locale 
Legea 566/2004 a cooperaţiei agricole, cu modificările şi completările ulterioare; 
Legea 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/ 2008 privind desfăşurarea activităţilor 
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare; 



OUG nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către 
întreprinzătorii debutanţi în afaceri, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 

Parteneriate constituite din minim 3 parteri din categoriile de mai jos, din care minim un 
fermier sau o structură asociativă a fermierilor care activează pe teritoriul GAL-ului.  
• Fermieri organizați cu personalitate juridică;  
• Microîntreprinderi și întreprinderi mici;  
• Structuri asociative cu personalitate juridică;  
• Administrațiile 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 

Tipuri de cheltuieli și acțiuni eligibile 

 Elaborarea studiilor și planurilor de marketing asociate proiectului, inclusiv analize de 
piață, conceptul de marketing;  

 Costurile de funcţionare a cooperării; 

 Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului, inclusiv costuri de 
promovare, şi pot cuprinde:  

 
 Cheltuieli de promovare inclusiv pagina web, broșuri, pliante, bannere, promovare 

platită prin social media și alte rețele de publicitate, radio și televiziune;  
 Cheltuieli de marketing legate de etichetarea și ambalarea produsului;* 
 Investiții în construcții aferente activitatii de producție (modernizare, constructie), 

echipamente, utilaje necesare implementării proiectului așa cum rezultă din planul 
proiectului, inclusiv mijloace de transport adecvate activității descrise în proiect;* 

 Aplicații software adecvate activității descrise în proiect;  
 

 Onorarii ale partenerilor, colaboratorilor externi, aferente activităților descrise în 
proiect.  

 Cheltuieli privind costurile generale ale proiectului.  
 

*cheltuieli aferente investițiilor în producția agricola primara si pentru marketingul și 
promovarea produselor agricole  

 

Tipuri de cheltuieli și acțiuni neeligibile 

 Achiziționarea de clădiri; 

 Construcția sau modernizarea locuinței și sediilor sociale; 

 Cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

 Cheltuieli efectuate înainte de   semnarea contractului de finanțare a proiectului cu 
excepţia costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 
care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 



 Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport 
persoane; 

 Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri 
eligibile; 

 Cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: 
a. dobânzi debitoare; 
b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite; 
c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera 
în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru 
instrumente financiare; 
d. în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, 
cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile 
generale și cheltuielile de asigurare. 

 

7. Condiții de eligibilitate 

 Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioadă de 

funcționare cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea; 

 Pentru proiectele legate de lanțurile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune un 

studiu/plan, privitor la conceptul de proiect privind lanțul scurt de aprovizionare; 

 Pentru proiectele legate de piețele locale, solicitantul va prezinta un concept de 

marketing adaptat la piața locală care să cuprindă, dacă este cazul, și o descriere a 

activităților de promovare propuse; 

 Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de defășurare sau finalizat; 

 Dacă este cazul, solicitantul va respecta definițiile cu privire la lanțurile scurte de 

aprovizionare și piețele locale stabilite în conformitate cu prevederile din articolul 11 din 

Regulamentul (UE) nr. 807/2014. 

8. Criterii de selecție 

Criteriile de selecție a proiectelor vor urmări următoarele principii: 

1. Principiul reprezentativității cooperării, respectiv numărul de parteneri implicați; 

2. Principiul asigurării unei guvernanțe performante la nivelul parteneritului; 

3. Principiul valorii adăugate (parteneriatele care produc și comercializează produse cu 

valoare adăugată mare - ecologice, care participă la scheme de calitate, produse din 

sistemele agricole HNV etc.); 

4. Principiul “piețelor locale” (i.e. distanță geografică mai mică între punctul de producție 

și punctul de vânzare). 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

 Sprijinul public nerambursabil acordat este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, în 

limita a 75.000 euro / beneficiar, cu respectarea condițiilor privind acordarea ajutoarelor 

de minims. 

 Pentru cheltuielile din categoria cheltuielilor de investiții pentru producția agricolă cât 

și pentru marketingul și procesarea produselor agricole, intensitatea sprijinului se va 

acorda in conformitate cu prevederile din Anexa II a Reg. (UE) nr 1305/2013.   



10.  Indicatori de monitorizare 

Domeniul de intervenție 
(DI) 

Indicator de monitorizare Rezultat 

3A  

Numărul de exploatații agricole care 
primesc sprijin pentru participarea la 

piețele locale și la circuitele de 
aprovizionare scurte 

6 

IS 
Numărul de beneficiari sprijiniți 2 

 


