
FIȘA MĂSURII 
 
Denumirea măsurii: Cooperare pentru lanţuri scurte şi pieţe locale 
 
CODUL Măsurii - Măsura 3 / 3A 
 
Tipul măsurii:  
x INVESTIȚII  
X 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  
Obiectivul acestei măsuri este acela de a promova cooperarea între producãtori şi 
consumatori, în scopul comercializării produselor agoalimentare de calitate, 
inclusiv cele din  sectorul  pomicol prin intermediul lanțurilor scurte şi a pieţelor 
locale. 
Evoluţia cererii consumatorilor pentru produse care provin din zone ecologic pure, 
cu caracter tradițional, constituie o oportunitate de dezvoltare pentru sectorul 
agro-alimentar. Mãsura îşi propune organizarea unor modele de aprovizionare cu 
produse alimentare de proveniență locală la scara teritoriului GAL, un spaţiu de 
cooperare între actori care pun în aplicare acţiuni în favoarea domeniului 
alimentar local, o animare teritorialã specificã prin spijinirea de proiecte 
transversale şi multi-parteneriate. 
 
Măsura oferă noi oportunități de a aduce o gamă largă de oameni / entități 
împreună, care vor fi implicate într-un proiect susținut, pentru a obţine beneficii 
economice, de mediu și sociale.   
Măsura prevede acţiuni ce prevãd asistența producãtorilor în dezvoltarea de lanţuri 
scurte de aprovizionare şi favorizarea ascensiunii lor în competenţe: strategie 
comercialã/organizare logisticã/ambalare, pentru facilitarea comercializãrii de 
produse cãtre locuitorii teritoriului care consumã tot anul, intermediarii locali: 
magazine mici, restaurante, cantine şi clientela de la oraş. De asemenea, sunt 
luate în calcul, dezvoltarea de legături dintre sectorul agro-alimentar și turistic din 
teritoiu, prin organizarea aprovizionaării cu produse alimentare locale. 
 
Lanțul de aprovizionare scurt este cel care nu implicã mai mult de un intermediar 
între agricultor și consumator. Un "intermediar", în acest context, este o entitate 
care cumpără produsul de la fermier în scopul de a-l vinde. Piața localã pentru 
produsele prelucrate la nivel local este o formă specifică de lanț scurt de 
aprovizionare, bazat atât pe numărul mic de intermediari, cât și pe distanța 
geografică dintre punctul de producție/procesare și punctul de vânzare. Piața 
locală este definită drept o rază de comercializare care nu depășește 75 km de la 
exploatația de origine a produsului. 
 
Conform nevoilor identificate în analiza SWOT,  în cadrul acestei măsuri, se acordă 
sprijin financiar pentru a facilita cooperarea între actorii implicați în sectorul 
agricol şi alimentar, pentru crearea de reţele în scopul valorificării superioare a 
produselor şi a vânzãrii acestora către consumatorii finali. Crearea de reţele va 



ajuta crearea de modele pentru abordarea dezavantajelor legate de nivelul foarte 
mare de fragmentare din sectorul agricol din teritoriu, cu o pondere mare a 
fermelor mici și va promova entităţile care colaborează pentru identificarea unor 
soluţii noi. Analiza SWOT evidențiază activitate agricolă desfășurată cu precădere 
în ferme mici și de subzistență, producție mare de produse animaliere, fructe și 
miere de albine - superioare calitativ, spiritul antreprenorial slab al micilor 
producători din teritoriu, iar lipsa sistemelor organizate de procesare şi vânzare, 
îngustează piața pentru produsele locale.  
Cooperarea pentru organizarea lanţului scurt şi a pieţelor locale poate fi încurajată 
și creată în diferite moduri:  
-cooperarea în vederea procesării în comun a produselor în lanţul scurt/ pieţe 
locale 
-cooperarea în vederea depozitarii şi ambalării în comun a produselor în lanţul 
scurt/ pieţe locale 
-cooperarea în vederea organizării vânzării pe piaţa locală 
-cooperarea în vederea promovării legate de existența lanțului scurt de 
aprovizionare şi informarea clienţilor  
-cooperarea în vederea aplicării schemelor de calitate 
 
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală: i) Favorizarea competitivității agriculturii; iii) 
Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților 
rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 
 
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:  
 Dezvoltarea de circuite scurte de aprovizionare 
 Cooperarea între micii operatori în cea ce priveşte organizarea de procese de 
lucru comune şi partajarea echipamentelor şi resurselor 
 Valorificarea superioară a produselor agricole de calitate din teritoriul GAL 
 Meţinerea sau crearea de locuri de muncã în domeniul agroalimentar 
 Cooperarea între fermieri și alți antreprenori din teritoriu pentru procesare, 
marketing, etichetare, ambalare, creare marcă înregistrată, vânzare, promovare 
 Activitãţi de promovare legate de dezvoltarea lanţurilor scurtie şi a pieţelor locale 
 
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 
1305/2013 Prioritatea 3- Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv 
procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a 
gestionării riscurilor în agricultură şi la  
Prioritatea    2-Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor 
tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole 
inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor 
 
Măsura corespunde obiectivelor art. 35 Cooperare (punctele 1d,1e) din Reg. (UE) 
nr. 1305/2013  
 
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 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 şi la DI secundar 1A Încurajarea inovării, a cooperării și a creării 
unei baze de cunoștințe în zonele rurale 
 
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: 
inovare, protecția mediului 
Inovare: 
Sprijinul  prezintă abordarea complexă a problematicii cooperării în domeniul 
agricol, procesare, promovare şi valorificarea produselor agricole. 
Protecţia mediului: 
Sprijinirea procesării şi vânzării produselor agricole în cadrul unui lanţ scurt vizează 
reducerea amprentei asupra mediului prin încurajarea de noi metode de producţie 
şi păstrare a produselor agroalimentare, prin creşterea siguranţei alimentare, prin 
adaptarea produselor la cerinţele locale şi prin protecţia mediului o dată cu 
scăderea distanţei de transport. 
 
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  
M4/1A Sprijin pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de structuri asociative 
M1/2A Dezvoltarea exploataţiilor agricole din teritoriul GAL Mara-Gutâi 
M2/3A Procesarea şi marketingul produselor agricole 
 
Sinergia cu alte măsuri din SDL:  
M2/3A Procesarea şi marketingul produselor agricole 
Împreună cu acesta contribuie la realizarea priorității P 3. Promovarea organizării 
lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a 
bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură 
 
2. Valoarea adăugată a măsurii: 
-schimbarea mentalităţii actorilor locali în sensul aprecierii lucrului în comun şi 
formelor asociative 
-îmbunătățirea competitivității producătorilor primari 
-creşterea valorii adăugate a produselor prin aplicarea procesării, depozitării, 
ambalării şi vânzării cãtre clienţii finali 
-deschide oportunități de piață pentru fermieri și alți antreprenori din mediul 
rural, pentru diversificarea gamei de produse,  
-asigură pătrunderea pe pieţele locale a unor produse de calitate 
-promovarea și vânzarea produselor aproape de sursa de producție 
 
3. Trimiteri la alte acte legislative: 
Legislaţie UE 
Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. 
(UE) nr. 1407/2013 
Legislaţie Naţionalã 
Ordonanţa nr. 37/2005 Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi 
funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea 
produselor agricole şi silvice, cu completările și modificările ulterioare, pentru 
beneficiarii Grupuri de producători); Legea nr. 1/2005 Legea nr. 1/2005 privind 
organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu completările și modificările ulterioare 
pentru beneficiarii societăți cooperative agricole; Legea nr. 566/2004; Ordinul 
111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor; Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate 



publică privind mediul de viaţă al populaţiei cu modificările și completările 
ulterioare  
 
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă): 
 
Beneficiari direcţi:  
Parteneriatele constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE din cel puţin un 
partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un  grup de 
producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol 
Fermieri; 
Microîntreprinderi și întreprinderi mici; 
Organizații neguvernamentale; 
Consilii locale; 
Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică 
Parteneriatul poate avea ca membri și persoane fizice, cu condiția ca liderul de 
proiect să fie cel puțin PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008, cu 
modificările și completările ulterioare). Nu este obligatoriu ca liderul de proiect sã 
fie înregistrat cu sediul social/punct de lucru în teritoriul GAL. 
 
Beneficiari indirecţi: 
Populaţia locală; 
Întreprinderi din domeniul turismului şi alimentaţiei publice 
 
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: 
Acţiuni eligibile: 
Sprijinul se acordă pentru costuri de cooperare și investiţii tangibile şi/sau 
intangibile pentru promovarea unor proiecte comune care implică cel puţin două 
entităţi. 
Sunt considerate acțiuni eligibile, acțiunile necesare pentru atingerea obiectivelor 
propuse şi includ costuri din următoarele categorii: 
• Studii/planuri; 
• Costurile de funcţionare a cooperării; 
• Costuri directe ale  proiectelor specifice corelate  cu planul  proiectului; 
• Costuri de promovare. 
 
Acţiuni neeligibile: 
-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; 
-Achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport persoane; 
-Construcția  sau modernizarea locuinței și sediilor sociale; 
 
 



7. Condiții de eligibilitate: 
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
 Solicitantul trebuie sã prezinte un Acord de cooperare  în care se specificã 

rolul fiecărui partener în proiect şi care are o duratã cel puțin egală cu perioada  

pentru care se acordă finanțarea; 

 Investiția trebuie să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 
 Acțiunile proiectului  trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare 

locală și/sau județeană aprobată; 
 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată 

 
8. Criterii de selecție: 
Componenţa parteneriatului/numărul de parteneri implicaţi 
Transformarea rețelei la final într-o formă asociativă recunoscută legal 
Mediu: proiectul vizează reducerea consumului de energie, proiectul valorifică 
energii regenerabile 
Parteneriatele  care  produc  și  comercializează  produse  care participă la scheme 
de calitate 
Locuri de muncă: proiectul prevede crearea de noi locuri de muncã  
Parteneriate care comercializează produse cu valoare adăugată mare, produse din 
sisteme agricole HNV  
Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului și vor avea 
în vedere prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure 
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: 
Valoarea eligibilă aferentă unui proiect va fi de maxim 86.100Euro (sumă 
nerambursabilă). 
În funcţie de alocarea disponibilã pe Mãsurã, suma maximã va fi publicatã în Apelul 
de selecţie proiecte. 
Intensitatea ajutorului este de 100%. 
 
În cazul în care proiectul include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul 
altor măsuri, se aplicã suma sau rata maximã relevantã a sprijinului. 
 
Costurile de funcţionare a reţelei nu pot depãşi 20% din suma totală eligibilă a 
proiectului. 
 
Sprijinul public nerambursabil pentru proiectele care sub incidenţa regulii de 
minimis în conformitate cu Regulamentul privind ajutoarele de minimis  nr. 
1407/2013 va fi acordat  
și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar timp de trei ani fiscali. 
 
10. Indicatori de monitorizare: 
Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniţi 
Cheltuieli publice totale 
 


