
 

FIȘA MĂSURII 

M05/3A   Infiintarea de grupuri  si organizatii de producatori 

 

Tipul măsurii:  

☐ INVESTIȚII  

☐ SERVICII  

X Sprijin Forfetar  

 

1. Descrierea generală a măsurii  

Măsura prevedere încurajarea înfiinţării şi funcţionării administrative a grupurilor de 

producători, recunoscute în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare si a 

altor forme asociative, în scopul: 

- Imbunătăţirii performanţelor generale si cresterea veniturilor exploataţiilor agricole; 

 -Unei mai bune integrări pe piață a producătorilor primari prin adaptarea producției acestora 

la cerințele pieței și comercializarea în comun a producției lor; 

 - Creării și promovării lanțurilor scurte; 

 - Respectării standardelor comunitare de mediu și climă, siguranță alimentară;  

  - Diminuarii segmentarii exploatatiilor agricole si a desfasurarii agriculturii de subzistenta. 

 

Obiectiv de dezvoltare rurală „obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor 

și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.” din Regulamentul 

1305 din 2013, art. 4, lit. (c). 

 

Obiectivele specifice ale măsurii: 

• 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.  

• Dezvoltarea pe teritoriului GAL-ului de grupuri si asociatii de producatori. 

• Constientizarea de catre proprietarii de terenuri si animale ca formele asociative pot 

permite dezvoltarea de afaceri sustenabile, crearea unui lant tehnologic continuu si 

durabil. 

Măsura contribuie la Prioritatea 3, Domeniul de Intervenție 3A prevăzute la art. 5, al. 3, lit. (a) 

din Reg. (UE) 1305/2013 

 

Obiective transversale 

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

Mediu şi climă 

Prin angajamentul de asociere a membrilor grupurilor de producători/ formelor 

asociative şi prin cerintele ce vor fi  incluse in planul de afaceri  al grupului de producători/ 

formelor asociative(de exemplu: respectarea standardelor comunitare de mediu si climă) vor 

putea fi promovate si  respectate bunele practici de mediu, iar realizarea unor investiţii 



colective va putea asigura o eficientă mai mare in ceea ce priveste gestionarea apei si a 

deşeurilor si va facilita utilizarea surselor de energie regenerabilă în folosul membrilor săi. 

În ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, grupurile 

de producatori/ forme asociative pot ajuta micile exploatații ale  membrilor sa contribuie intr-

o  masura mai mare la atenuarea acestora, 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 etc). 

Inovare 

Datorită cooperarii dintre micii fermieri sunt posibile actiuni inovative ce nu pot fi 

realizate în afara unei forme asociative precum dezvoltarea de noi afaceri, de noi metode de 

păstrare a producției agroalimentare etc. Caracterul local al acestei masuri este reliefat de 

necesitatea imperioasa a dezvoltarii de astfel de structuri asociative astfel incat sa aiba loc o 

dezvoltare sustenabila si echilibrata. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  

 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Prin aceasta masura se are in vedere potentarea utilizarii eficiente a resurselor umane, 

naturale si materiale de pe teritoriul GAL-ului prin cresterea cooperarii dintre producatori 

si/sau detinatorii de terenuri si animale care prin punerea in comun a resurselor vor putea da 

nastere unor afaceri durabile, cu un lant tehnologic continuu, neintrerupt; totodata, prin 

asocierile create posibilitatile de obtinere a unor fonduri menite sa dezvoltate afacerile sunt 

semnificativ crescute. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

Legislație UE: 

R (UE) Nr. 1336/2013 de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE și 2009/81/CE ale 

Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare pentru 

procedurile de atribuire a contractelor de achiziții. 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 - de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru 

pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului 

Legislație Națională. 

Legislație Națională:  

Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului (OUG)  Nr. 34 /2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii cu modificările și completările ulterioare 

Hotărârea de Guvern (HG) Nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor  

referitoare  la  atribuirea  contractelor  de  achiziţie  publică  din  Ordonanţa  de urgenţă a 



Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. 

Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

Legea Nr. 31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările și completările ulterioare 

Ordonanța de Guvern Nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații modificările și completările 

ulterioare. 

Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului (OUG) Nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor 

economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile 

familiale modificările și completările ulterioare. 

Legea Nr. 1/2011 a educaţiei naţionale modificările și completările ulterioare. 

Ordonanţa de Guvern (OG) Nr. 8 din 23 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. 

Alte acte normative aplicabile în domeniul fiscal. 

Ordonanţa nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de 

producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 338/2005, cu completarile si modificarile ulterioare. 

 Alte prevederi legale cu impact asupra domeniilor vizate de prezenta masura. 

 

4. Beneficiari direcți 

Parteneriate formate din fermieri, persoane fizice neautorizate sau autorizate în conf. cu 

prevederile OUG 44/2008, constituite, într-una din următoarele forme asociative:  

a)societăţi comerciale, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările 

ulterioare; 

b)societăţi agricole şi alte forme de asociere în agricultură, conform Legii nr. 36/1991; 

c)asociaţii şi fundaţii, conform OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005; 

d)cooperative agricole, conform Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004; 

e)orice altă formă juridică de asociere, conform legislaţiei în vigoare. 

f) grupuri si organizatii de producatori recunoscute oficial (inclusiv grupurile 

recunoscute inainte de 01.01.2014) 

 

Solicitantul  poate rezulta in urma fuziunii unor grupuri de producatori/organizatii de 

producatori existente. 

Solicitantul poate avea in componenta un fost membru al unui grup de producatori recunoscut 

preliminar sau al unei organizatii de producatori din sectorul fructelor si legumelor (sprijinite 

prin FEGA) care a renuntat la aceasta calitate. 

 

 

Beneficiari indirecti: 

- Producatori;  

- Crescatori de animale; 



- Apicultori; 

- Detinatori si utilizatori de terenuri.  

 

5. Tip de sprijin  

Ajutorul public acordat în cadrul acestei sub-măsuri este de 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile.  

Valoarea eligibilă  pentru un proiect pe această măsură trebuie să fie cuprinsa intre 

minim 5000 euro si maxima 90.000 euro. 

 Sprijin este de tip  forfetar si se va acorda astfel: 

- 60% la semnarea contractului de finantare 

- 40% la realizarea planului de afaceri 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Cheltuielile  eligibile  sunt  cele  rezultate  si cele prevăzute în planul de afaceri necesare 

pentru atingerea obiectivelor propuse. 

Obiectivele Obligatorii sunt: 

- Productie comercializata prin grup intr-un procent de minim 20% din valoarea primei 

transe de plata;  

- Crearea a cel putin 1 loc de munca. 

 

Cheltuieli neeligibile 

Nu vor fi eligibile în cadrul acestei măsuri cheltuielile pentru fuzionarea grupurilor de 

producători  existente. 

 

7. Conditii de eligibilitate (vor fi detaliate in ghidul solicitantului) 

- Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili; 

- Solicitantul dispune de capacitate tehnică şi financiară necesare derulării activităţilor;  

- Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare,dupa caz; 

- Solicitantul are (sediul/ punct de lucru  pe teritoriului GAL-ului; 

 

- Solicitantul isi desfasoara activitatea pe teritoriului GAL-ului; 

- Grupul de producători/ forma asociativa este format/a din cel putin 3 membri; 

- Grupul are prevăzute în actul constitutiv sau în statut obligaţiile membrilor şi ale grupului de 

producători/ formei asociative; .  

- Solicitantul prezintă un plan de afaceri care trebuie să detalieze activitățile planificate ale 

grupului. 

 

8. Criterii de selectie (vor fi definitate in cadrul ghidului aferent masurii) 

 - Grupul de producatori/ forma asociativa este format din mai mult de 3  membri- maxim 30 

pct, astfel: 

- pentru 4 membri -15 pct 

  - pentru 5 membri sau mai mult – 30 puncte 

- Proiecte care vizeaza membrii proveniti din mai multe localitati ale  teritoriului  GAL-ului  25  

pct 



- Proiecte care vizeaza angajarea de personal – maxim 30 puncte 

Astfel: - 2 persoane – 20 puncte 

 - mai mult de  3 persoane – 30 puncte 

- Proiecte care vizeaza productia comercializata prin grup intr-un procent de peste 20% din 

valoarea primei transe de plata – 15 puncte 

9. Indicatori de monitorizare  

Nr minim proiecte finantate: 3 
Nr de exploatati agricole care primesc  sprijin pt participarea la grupuri/organizatii de 
producatori: minim 15 
Nr de locuri de munca nou create: minim 3 

 

Mentionam faptul ca acestea sunt regulile generale aferente prezentei 

masuri,urmand ca in perioada de elaborare a ghidului specific sa fie definitivate si 

detaliate toate informatiile necesare accesarii,implementarii si monitorizarii proiectelor 

eligibile prin aceasta masura. 

 

 


