
ANEXA 3
FIȘA MĂSURII

Denumirea măsurii: Înființarea și dezvoltarea formelor asociative

CODUL măsurii - Măsura/DI: M4/1A

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.

           Scopul selectării  acestei măsuri în cadrul SDL  este sprijinirea investițiilor pentru
creșterea competitivității exploatațiilor agricole print-o mai bună organizare și creare de
premise pentru o valorificare a producției superioară .  Justificarea intervenției rezidă din
nevoia de sprijinire a acelor fermieri care dețin exploatații agricole în microregiunea studiată
în scopul creșterii viabilității fermelor și a competitivității acelor tipuri de agricultură pentru
care s-a constatat interes din partea membrilor comunității locale și în acord cu cererea de
materie primă pentru unitățile de procesare din teritoriul GAL  (existente sau propuse a se
înființa în urma implementării prezentei Strategii). În urma analizei diagnostic a teritoriului s-
a constatat că fermele au dimensiuni în general mici și că este nevoie de o măsură care să
asigure dezvoltarea acestui sector prin organizarea în forme asociative care să permită o
valorificare și promovare superioară în coroborare cu creșterea calificării capitalului uman
angajat în acest sector și prin dotarea și modernizarea fermelor  (acestea din urmă fiind
acoperite de măsurile M3 - “Sprijin pentru dezvoltare competențe de specialitate,
competențe complementare și dezvoltare comunitară”, M5 - “Sprijin pentru dezvoltarea
durabilă a exploatațiilor agricole”). Prin măsura propusă se urmărește orientarea către piață
a unui număr cât mai mare de fermieri, în scopul asigurării unei dezvoltări durabile a
teritoriului studiat. Una dintre problemele majore ale fermierilor din zonă fiind valorificarea
producției, fie datorită faptului că o cantitate mică de produs nu generează o oportunitate de
desfacere către retaileri și unități de procesare, fie faptului că în lipsa constituirii într-o
formă juridică care să permită comercializarea producției în baza unor documente fiscale
fermierii nu reprezintă o variantă de aprovizionare pentru mulți agenți economici.

Prin constituirea într-o formă asociativă de tip cooperativă agricolă  membri - fermieri
își sporesc posibilitățile de finanțare pentru proiecte finanțate prin programe naționale și
europene, care să acopere nevoi de echipare cu utilaje agricole performante.

Cooperativele agricole contribuie la dezvoltarea rurală prin crearea de noi locuri de
muncă și angajarea tinerilor într-o formă de activitate organizată.

Obiective de dezvoltare rurală:





Măsura contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurală în conformitate cu Reg. (UE)
nr.1305/2013, art.4:
- favorizarea competitivității agriculturii;
- obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale,
inclusiv crearea și menținerea locurilor de muncă.

Obiective specifice  ale măsurii:
- creșterea viabilității exploatațiilor agricole din teritoriul GAL;
- creșterea gradului de valorificare a producție agricole din zonă;
- practicarea de noi tehnici de cultură și/sau creșterea a animalelor.

Măsura corespunde obiectivelor art.35 din Reg.(UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 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:
i) Favorizarea competitivității agriculturii

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:
În scopul asigurării unei viabilități reale a exploatațiilor agricole și a creșterii competitivității
acestora, organizarea în forme asociative pentru o valorificare și promovare superioară
trebuie completată cu intervenții în domenii care să asigure  investițiile în baza materială și
asigurarea capitalului de lucru și creșterea calificării capitalului uman angajat în acest sector.
Astfel măsura M4 este complementară cu alte măsuri din strategia de dezvoltare propusă,
respectiv măsurile M3 - “Sprijin pentru dezvoltare competențe de specialitate, competențe
complementare și dezvoltare comunitară” și M5 - “Sprijin pentru dezvoltarea durabilă a
exploatațiilor agricole”

Sinergia cu alte măsuri din SDL:
Prin intervențiile în măsurile M3, M4 și M5 , prezentate ca măsuri complementare, se asigură
realizarea unuia dintre principalele obiective ale Strategiei de Dezvoltare, respectiv
favorizarea competitivității agriculturii și dezvoltarea durabilă a teritoriului studiat.

2. Valoare adăugată a măsurii
Prin această măsură se vor finanța proiecte care aduc plus-valoare teritoriului, prin

criteriile de selecție propuse fiind susținute cu prioritate acele sectoare agricole care
dovedesc potențial de creștere în zonă, potențial raportat atât la interesul membrilor
comunității locale. 

Măsura M4 ține cont de analiza diagnostic a teritoriului, în cadrul căreia au fost
identificate nevoi pe care această măsură le acoperă.

Unul dintre principalele motive pentru care nu există cooperative agricole în zonă
este lipsa posibilităților materiale ale potențialilor membrii cooperatori pentru acoperirea
cheltuielilor cu asistența juridică pentru înființare, taxe ONRC și costurile de funcționare
( chirii, asigurare utilități, salarii).



 Solicitant pentru această măsură va fi un parteneriat fără personalitate juridică, venind
astfel în sprijinul fermierilor.

3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislație UE:
Reg. (CE) nr.1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatațiile agricole
Legislație națională:
OUG 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale cu modificările și
completările ulterioare.
Ordin 22/2011 al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale  privind reorganizarea Registrului
Fermelor, care devine Registrul Unic de Identificare, în vederea accesării măsurilor
reglementate de PAC.
LEGE Nr. 566 din 9 decembrie 2004 Legea cooperaţiei agricole, cu modificările şi completările
ulterioare.

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți/Solicitanți: parteneriate private constituite în baza unui acord de
parteneriat,  care îndeplinesc condițiile de eligibilitate specifice, fără personalitate juridică.
Membri ai parteneriatului pot fi fermieri - cu statut de persoană fizică neautorizată și
reprezentanți autorizați din sectorul privat cu obiect de activitate în agricultură (PFA, II, AF,
SRL).
Beneficiari indirecți ai acestei măsuri vor fi fermierii care au exploatații agricole deschise în
teritoriul GAL.

5. Tip de sprijin
Sprijinul prevăzut în cazul acestei măsuri este de tip forfetar. Astfel, se va acorda o sumă
forfetară în valoare de 5.000 Euro/parteneriat cu scopul de a facilita înființarea și
funcționarea a noi cooperative agricole pe baza Planului de Afaceri propus.

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Toate cheltuielile propuse prin Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru, pot fi eligibile
indiferent de natura acestora. Exemple de cheltuieli eligibile: cheltuieli cu serviciile juridice
legate de înființarea cooperativei, taxe ONRC, cheltuieli legate de închirierea unui spațiu
pentru sediul social, achiziția de echipamente de birotică, cheltuieli cu asigurarea de
utilități, consumabile - papetărie, salarii și contribuții sociale aferente pentru o perioadă de
maxim 6 luni de la înființare.
Toate cheltuielile sunt eligibile în măsura justificării lor prin planul de afaceri.
Prin excepție de la această regulă următoarele acțiuni sunt neeligibile:
- capitalul social
- achiziția de echipamente second-hand;
- acțiunile care contravin legislației europene și naționale în vigoare.

7. Condiții de eligibilitate



Eligibilitatea parteneriatului:
Pot fi membri în parteneriatul care depune cererea de finanțare:
- fermieri cu statut de persoană fizică neautorizată, care dețin o exploatație Agricolă
înregistrată într-una din localitățile componente ale GAL- ului ( aceștia trebuie să aibă cod de
exploatație deschis în RUI APIA și/sau Registrul exploatațiilor ANSVSA).
- fermieri cu statut de PFA, II, AF, SRL, SRL-D, care dețin o exploatație Agricolă înregistrată
într-una din localitățile componente ale GAL - ului ( aceștia trebuie să aibă cod de
exploatație deschis în RUI APIA și/sau Registrul exploatațiilor ANSVSA și să aibă autorizat cel
puțin un cod CAEN în domeniul agricol).
Numărul minim de membri ai unui parteneriat care solicită finanțare prin această măsură
este de 5 fermieri.
Pentru a putea primi sprijin în cadrul măsurii M4, solicitanții trebuie:
- să prezinte un Plan de Afaceri întocmit în conformitate cu modelul anexat la Ghidul
Solicitantului.

Membri parteneriatului se angajează prin acordul de parteneriat să se înregistreze ca
și Cooperativă Agricolă anterior semnării deciziei de finanțare. Cheltuielile efectuate înainte
de semnarea deciziei de finanțare legate de taxele ONRC și asistența juridică sunt cheltuieli
eligibile.

8. Criterii de selecție
Scorarea unui proiect se va realiza în baza următoarelor principii de selecție:

1. Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al persoanei desemnate să
reprezinte parteneriatul

Se va acorda un punctaj de:
 20 p dacă reprezentantul  a absolvit cu diplomă de studii superioare în domeniul

agricol, agroalimentar, veterinar, economie agrară sau management;
 15 p dacă solicitantul a absolvit studii postliceale și/sau liceale în domeniul agricol,

agroalimentar, veterinar sau economie agrară.
2. Principiul organizării pe sectoare agricole

Se acordă:
 20  pentru cooperative care se angajează să-și autorizeze maxim 3 coduri CAEN din

domeniul agricol;
 15 p pentru cooperative care se angajează să-și autorizeze între 4 și 7 coduri CAEN din

domeniul agricol;
 10 p pentru cooperative care se angajează să-și autorizeze între 8 și 10 coduri CAEN

din domeniul agricol.

3. Principiul creării de noi locuri de muncă
Se acordă:
 30 p pentru proiectele care generează minim 1 loc de muncă cu normă întreagă (8 ore)

pentru o perioadă nelimitată sau pentru o perioadă limitată de minim 1 an;
 20 p pentru proiectele care generează minim 1 loc de muncă cu 4 ore pentru o

perioadă nelimitată sau pentru o perioadă limitată de minim 1 an;



4. Principiul asocierii într-un număr cât mai mare
Se acordă:
- 30 p pentru parteneriatele care au cel puțin 15 membri;
- 20 p pentru parteneriatele care au cel puțin 10 membri.

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil este în valoare de 5000 euro/cooperativă și se acordă
pentru o perioadă de maxim 7 luni sub formă de primă în două tranșe, astfel:

- 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Deciziei de Finanțare;
- 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a Planului
de Afaceri, fără a depăși 7 luni de la semnarea Deciziei de Finanțare.
În cazul neimplementării corecte a Planului de Afaceri, sumele plătite vor fi recuperate
proporțional cu obiectivele nerealizate.

10.Indicatori de monitorizare
- Cheltuieli publice totale: 15000 euro;
- Forme asociative care beneficiază de sprijin: 3.




