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CODUL Măsurii -  M1/1A  

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   
 

1.1. Justificarea și corelarea alegerii măsurii cu analiza SWOT 

În cadrul acestei măsuri, se acordă sprijin financiar pentru a facilita cooperarea între 

actorii implicați în dezvoltarea rurală, pentru: crearea de cooperative, grupuri de 

producători, rețele și clustere, grupuri operaționale, în scopul implementării în comun a 

unui plan de afaceri din domeniul agricol și industriei alimentare (lanț scurt de aprovizionare 

și piața locală, scheme de calitate), turism, cultură, sănătate, social.  Analiza SWOT 

evidențiază existența unei lipse reale a factorilor care să stimuleze astfel de rezultate în 

spațiul rural al teritoriului. Această situație generează un efect negativ asupra valorii 

adăugate și asupra viabilității afacerilor din spațiul rural, și în mod implicit, asupra nivelului 

de competitivitate al acestora în comparație cu nivelul existent în zona urbană. Astfel, se va 

realiza depășirea și aplanarea  problemelor legate de dezvoltarea afacerilor agricole și non-

agricole, de asigurarea de servicii în zonele rurale sau provocările legate de mediu. Crearea 

de rețele care pot deveni cooperative va ajuta la abordarea dezavantajelor legate de nivelul 

foarte mare de fragmentarea terenurilor din sectorul agricol din teritoriu, cu o pondere 

foarte mare a fermelor mici, și va promova entităţile care colaborează pentru identificarea 

unor soluţii noi.  

În contextul în care de forme colective (cooperative, grupuri de producători), clustere și 

rețele constituie o pârghie în procesul de transformare a fermelor de semi-subzistenţă în 

ferme familiale comerciale, această măsură este extrem de importantă. 

Produsele, practicile și tehnologiile noi reprezintă principalele motoare pentru inovare și 

pentru diversificarea activităților agricole și non-agricole  precum și pentru îmbunătățirea 

competitivității economiei rurale. Printre exemplele care evidențiază impactul negativ al 

acestei situații se numără: o gamă limitată de produse agro-alimentare în supermarket-urile 

din țară; un nivel scăzut al productivității la nivelul fermelor și al sectorului de procesare; 

sector de procesare insuficient dezvoltat; nivel scăzut al activităților de marketing și 

diversificare; gamă limitată de produse tradiționale sau locale; foarte puține produse 

recunoscute la nivel local; slabă valorificare a potențialului natural, cultural, patrimonial; 

unele tradiții în pericol de a se mai transmite de la o generație la alta;  distrugerea în timp a 

monumentelor, a satului tradițional, a arhitecturii specifice locale.   

Adaptarea producţiei la cerinţele pieţei poate fi accelerată semnificativ de asocierea 

producătorilor agricoli, care are drept consecinţă conştientizarea acestora asupra 

importanţei aplicării unor tehnologii de producţie unitare, corespunzătoare solicitărilor 

procesatorilor sau comerţului cu ridicata. De asemenea, lipsa susţinerii financiare a 

înfiinţării şi funcţionării de forme colective (cooperative, grupuri de producători), clustere și 

rețele a condus la menţinerea unei dualităţi formată, pe de o parte, din exploataţiile de 

subzistenţă şi semi-subzistenţă, iar pe de altă parte din exploataţiile comerciale. La aceasta 

s-au adăugat reticenţa şi interesul scăzut al producătorilor agricoli faţă de formele 



asociative, datorită: nivelului de conştientizare: lipsa de informaţii şi experienţă în astfel de 

activităţi, conştientizarea redusă a fermierilor în ceea ce priveşte avantajele rezultate dintr-

o acţiune comună; aspectelor economice şi legislative: insuficienţa surselor de finanţare 

pentru începerea unei  activităţi economice, modificarea continuă a legislaţiei în domeniu, 

insuficienţa serviciilor de consiliere şi consultanţă şi concentrarea acestora pe aspectul 

cantitativ şi nu pe cel calitativ şi economic. Realizarea formei juridice asociative este un 

mare câștig al cooperării deoarece fermierul român, deși își dorește asocierea se va asocia 

foarte greu fără a avea un suport informațional care să-l motiveze și să-l susțină în acest 

demers. Realizarea și implementarea planului de afaceri se va putea realiza prin: alte 

măsuri din LEADER, PNDR sau alte programe, și va contribui la realizarea obiectivelor 

comune de dezvoltare.  
 

1.2. Obiective de dezvoltare rurală cf. Reg. (UE) 1305/2013, art. 4, literele a), b) și c): 

a. favorizarea competitivității agriculturii; b.asigurarea gestionării durabile a resurselor 

naturale și combaterea schimbărilor climatice; c. obținerea unei dezvoltări teritoriale 

echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de 

muncă.  
 

1.3. Obiective specifice ale măsurii:   

Sprijinirea înființării de forme colective (cooperative, grupuri de producători), clustere 

și rețele în scopul: - cooperării în vederea procesării în comun a produselor în lanțul scurt; - 

cooperării în vederea depozitării și ambalării în comun a produselor în lanțul scurt; - 

cooperării în vederea organizării vânzării pe piața locală; -cooperării în vederea promovării 

și identificarea clienților finali; -cooperării în vederea aplicării schemelor de calitate; -

cooperării între micii operatori în ceea ce privește organizarea de procese de lucru comune 

și partajarea echipamentelor și a resurselor și pentru dezvoltarea și/sau comercializarea de 

servicii turistice aferente turismului rural; -cooperării în vederea diversificării activităților 

agricole în direcția activităților privind sănătatea, integrarea socială, agricultura sprijinită 

de comunitate, educația cu privire la mediu și alimentație; -cooperării în vederea constituirii 

Grupurilor Operaționale.  
 

1.4. Măsura contribuie la următoarele priorități prevăzute la art. 5, Reg (UE) 1305/2013: 

Prioritate principală: P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, 

silvicultură și în zonele rurale; 

Priorități secundare: P2: Creșterea viabilității exploatațiilor 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 

procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării 

riscurilor în agricultură; P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea 

tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice 

în sectoarele agricol, alimentar și silvic; P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii 

sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.  
 

1.5. Măsura corespunde obiectivelor art. 35 din Reg.(UE) nr.1305/2013:  Cooperare, alin. 

(2), lit.a, lit.b, lit.c, lit.d, lit.e, lit. f, lit. g, și lit. h. 

a. proiecte pilot; b. dezvoltarea de noi produse, practici, procese și tehnologii în sectoarele 

agricol, alimentar și forestier; c. cooperarea între micii operatori în ceea ce privește 

organizarea de procese de lucru comune și partajarea echipamentelor și a resurselor și 

pentru dezvoltarea și/sau comercializarea de servicii turistice aferente turismului rural; d. 

cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea 

stabilirii de lanțuri scurte și piața locală; e. activități de promovare legate de lanțurile 

scurte și piețele locale; f. acțiuni comune în scopul atenuării schimbărilor climatice sau al 



adaptării acestora; g. diversificarea activităților agricole în direcția activităților privind 

sănătatea, integrarea socială, agricultura sprijinită de comunitate, educația cu privire la 

mediu și alimentație; h. sprijinirea organizării și funcționării asocierilor de tip Grup 

Operațional responsabile de transfer de inovații, rezultate ale cercetării, în special cu 

referire la riscurile și condițiile induse de schimbările climatice și riscurile de mediu.  
 

1.6. Măsura contribuie la Domeniile de Intervenție prev. la art. 5, Reg (UE) 1305/2013):  

Domeniul de intervenție principal al măsurii: 1A) Incurajarea transferului de cunoștințe și 

a inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale; 

Domeniile de intervenție secundare ale măsurii: 1B) Consolidarea legăturilor dintre 

agricultură, producția alimentară și silvicultură, pe de o parte, și cercetare și inovare, pe de 

altă parte, inclusiv în scopul unei gestionări mai bune a mediului și a unei performanțe de 

mediu îmbunătățite; 3A) Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai 

bună integrare a acestora în lanțul agro-alimentar 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; 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale. 
 

1.7. Măsura contribuie la următoarele obiective transversale din Reg. (UE) 1305/2013:   

Mediu și climă: Operațiunile sprijinite pot deveni, un pilon important pentru adaptarea 

sectorului agricol la schimbările climatice, oferind totodată soluții eficiente și inovative cum 

ar fi: soiuri rezistente la secetă, tehnici și sisteme cu un număr limitat de intervenții asupra 

solului, contribuind astfel la reducerea pierderilor de apă și a degradării solului și la 

conservarea și promovarea patrimoniului genetic local. De asemenea, comercializarea 

produselor alimentare obținute la nivel local poate avea efecte pozitive asupra mediului și 

climei prin reducerea consumului de energie și, implicit, a emisiilor de GES. 

Inovare: Incurajarea şi utilizarea de noi procese și tehnologii în sectorul agro-alimentar 

conduc la creșterea gradului de inovare din sector. Creșterea competitivității, a valorii 

adăugate a produselor, consolidarea rolului fermierilor în lanţul de aprovizionare, 

influențează pozitiv viabilitatea generală a exploataţiilor. Stimularea cooperării dintre 

fermieri și alți actori în scopul dezvoltării de lanțuri scurte de aprovizionare este un alt 

aspect cu caracter inovativ al măsurii. Factorul inovativ constă și în aceea că 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, iar cooperarea se referă 

și la alte domenii ale vieții socio-economice locale. 
 

1.8. Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  

Măsura este complementară cu  măsurile M2/2B, M 6.1/6A, M6.2/6A, M6.4/6B, M6.5/6B. 
 

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL: 

Măsura se află în relație sinergică cu măsurile M6.3/6B, M6.4/4B, M6.5/6B, deoarece în 

secundar contribuie și la prioritatea 6, domeniul de intervenție 6B. 
 

2. Valoarea adăugată a măsurii.   

Măsura: asigură premisele înființării de forme asociative (cooperative, grupuri de 

producători, ONG-uri, GO-uri, clustere, rețele, etc.); asigură dezvoltare pentru mai mulți 

beneficiari direcți și indirecți; rezolvă nevoile la nivelul unei comunități; se bazează pe 

resursele locale; se integrează într-o strategie locală producând sinergie și 

complementaritate cu alte proiecte din acea strategie; asigură o vizibilitate mult mai mare a 

investiției și implicit efectul multiplicator al proiectului; contribuie la schimbarea 

mentalității actorilor locali în sensul aprecierii lucrului în comun și în forme asociative; 



contribuie la o mai bună informare asupra atractivității teritoriului; contribuie la creşterea 

competitivităţii sectoarelor din domeniul agricol și industriei alimentare (lanț scurt de 

aprovizionare și piața locală, scheme de calitate), turism, cultură, sănătate, social prin 

adaptarea din punct de vedere calitativ şi cantitativ la cerinţele consumatorilor.  
 

3. Trimiteri la alte acte legislative.   

Legislație UE: Reg. (UE) 1305/2013; Reg. (UE) 1303/2013; Reg. (UE) 1407/2013; Reg. (UE) 

807/2014; Reg. (UE) 178/2002 din 28 ianuarie 2002 care stabileşte principiile generale şi 

cerinţele legii alimentelor, Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor şi 

procedurile privind siguranţa alimentelor Reg. (UE) 852/2004 din 29 aprilie 2004 privind 

igiena produselor alimentare. 

Legislație Națională: Ordonanța nr. 37/ 2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea 

grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi 

silvice; Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei; Legea nr. 566/2004 

a cooperaţiei cu completările și modificările ulterioare.   
 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă):  

Beneficiari direcți: Orice entitate juridică privată sau publică legal constituită, având 

prioritate entitățile care au accesat una dintre  măsurile M2/2B, M 6.1/6A, M6.2/6A, 

M6.4/6B sau M6.5/6B. 

Beneficiari indirecți: Populația locală; Exploatații, întreprinderi și societăți comerciale din 

domeniul agricol, turismului și alimentației publice, sănătate, educație etc.  
 

5. Tipul de sprijin stabilit  în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) 1303/2013: 

- 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 R. (CE) nr. 1305/2014.   
 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile: 

Acțiuni eligibile: 

• Studii/planuri. Elaborarea studiilor și planurilor de marketing asociate proiectului, inclusiv 

analize de piață, conceptul de marketing etc. Acestea reprezintă cheltuieli privind costurile 

generale ale proiectului și sunt eligibile dacă respectă prevederile art. 45 din Regulamentul 

(UE) nr.1305/2013, Costurile generale ale proiectului trebuie să se încadreze în maximum 

10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd  construcții - montaj și în 

limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții simple.  

• Costurile de funcţionare a cooperării și înființare a organizației asociative 

Pot fi efectuate după semnarea contractului de finanțare) și nu vor depăși 20% din valoarea 

totală eligibilă a proiectului, şi pot cuprinde: Cheltuieli de transport și de subzistență ale 

coordonatorului și partenerilor legate de activitățile parteneriatului; Cheltuieli legate de 

închirierea spațiilor de desfășurare a întâlnirilor parteneriatului, închiriere sediu, achiziție 

echipamente IT și alte dotări necesare desfășurării cooperării, etc. Toate costurile 

ocazionate cu taxele pentru constituire; Cheltuieli de personal pentru managamentul 

organizației asociative. 

• 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 platita 

prin social media si alte retele de publicitate, radio si televiziune  etc.; Cheltuieli de 

marketing legate de etichetarea si ambalarea produsului (concept grafic), creare marcă 

înregistrată; Investiții în construcții aferente activității de producție (modernizare, 

construcție) 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. 

Acțiuni neeligibile: cheltuieli 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 transport persoane; cheltuieli care 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: dobânzi debitoare; achiziţionarea de terenuri construite 

și neconstruite; 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. 
 

7. Condiții de eligibilitate: 

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  

- Solicitantul trebuie să prezinte un Acord de parteneriat cu minim doi parteneri.  
 

8. Criterii de selecție:  

- Relevanța proiectului pentru specificul local;  

- Numărul de parteneri care vor forma organizațiile colective;  

- Numărul de beneficiari indirecți care vor beneficia de proiect; 

- Entități care au accesat una dintre măsurile M2/2B, M 6.1/6A, M6.2/6A, M6.4/6B, M6.5/6B. 

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul solicitantului și vor respecta 

prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce privește tratamentul egal al 

solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în 

conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.  
 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului: 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de: 100%   

Valoarea maximă care se poate solicita va fi de: 50.000 euro/proiect. 

Justificarea aplicării sprijinului. Cu scopul de a-i pregăti pe actorii implicați în dezvoltarea 

rurală, precum și pentru a-i conștientiza cu privire la avantajele asocierii, în vederea 

implementării în comun a unui plan de afaceri din domeniul agricol și industriei alimentare 

(lanț scurt de aprovizionare și piața locală, scheme de calitate), turism, cultură, sănătate, 

social, considerăm că asocierea o cerinţă esenţială pentru dezvoltarea durabilă a 

teritoriului nostru care trebuie încurajată și susținută financiar. Este necesar să finanțăm 

măsura, având o intensitate a sprijinului de 100%, deoarece prin implementarea măsurii se 

asigură premisele înființării de forme asociative, contribuind la creşterea competitivităţii 

sectoarelor vizate.  

10. Indicatori de monitorizare: 

  

Domenii de 

intervenție 

Indicator de monitorizare Valoare 

1A Cheltuielile publice totale   50.000 

 

1B 

Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul 
măsurii de cooperare [articolul 35 din Regulamentul (UE) nr.  
1305/2013  

1 

Indicatori locali  

1. Nr. de proiecte 1 

2. Nr. structuri de cooperare create 1 

3. Nr. membri per structură minim 3 

 


