
Sprijin pentru încurajarea asocierii în domeniul agricol – CODUL Măsurii – M3/2A 

Tipul măsurii: x 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 

Aşa cum s-a desprins din analiza diagnostic şi analiza SWOT, potenţialul agricol al 

teritoriului GAL „De la Sâi la Călmăţui” este ridicat şi divers. Zona GAL are un potenţial ridicat 

sectoarele vegetal (cereale păioase, porumb, floarea soarelui, soia, răpită, sfecla de zahăr, 

mazăre, fasole, lucerna, trifoi, legume, plante medicinale, flori, naut, măzăriche, lupin, ricin 

şi în pentru ulei) şi zootehnic (bovine, ovine, caprine, porcine). 

Înfiinţarea formelor asociative poate rezolva o problemă structurală a agriculturii din 

teritoriul GAL, identificată prin analizei SWOT: nivelul foarte mare de fragmentare din sectorul 

agricol, cu o pondere foarte mare a fermelor mici (la nivelul teritoriului GAL, exista 15.814 

exploatații agricole şi în medie revin 5,03 hectare pentru o exploatație agricolă), dotarea 

tehnică redusă şi necorespunzătoare, numărul mare al ferme de subzistență și semi-subzistență 

şi menține fermele mici și foarte mici, cu un nivel extrem de redus al productivității și eficienței 

economice (fermele mici, sub 10 hectare, reprezintă 98,07% din numărul total de ferme; 

segmentul de ferme medii, între 10 şi 100 de hectare, are o pondere de  doar 1,93% ca număr). 

La nivelul teritoriului GAL „De la Sâi la Călmăţui” se observa interesul scăzut al 

producătorilor agricoli fată de formele asociative. Acest fapt este determinat de factori cum 

ar fi: caracterul insuficient al echipamentelor tehnice, nivelul inadecvat de formare 

profesională al fermierilor şi procesatorilor, lipsa unor programe de formare profesională 

pentru calificarea în domeniul agricol, migrare în special a tinerilor şi a persoanelor cu studii 

din cauza lipsei de oportunităţi şi acces la servicii de calitate, infrastructură locală 

subdezvoltată şi acces limitat la finanţare, care limitează activitatea economică, neîncrederea 

populaţiei în a se organiza în forme asociative precum şi capacitate financiară relativ scăzută 

a locuitorilor zonei. În zona GAL, un procent extrem de mic dintre fermieri sunt membri ai unei 

asociații. 

  Crearea şi dezvoltarea unui sistem de colectare şi depozitare a materiilor prime agricole 

promovat în principal, de formele asociative devine o necesitate tot mai stringenta în teritoriul 

GAL „De la Sâi la Călmăţui”. Producătorii îşi vând produsele la preţuri scăzute deoarece nu au 

posibilitatea de a le prelucra şi depozita. Dezvoltarea unor spaţii de depozitare, uscare şi o 

promovare comună a produselor care să deservească grupuri de producători din mai multe 

localităţi limitrofe constituie o oportunitate deosebită pentru zona GAL.  

  Această măsură va contribui la dezvoltarea infrastructurii pentru funcționarea eficientă 

a pieței de desfacere a produselor agricole și agroalimentare pentru stimularea lanțurilor scurte 

de aprovizionare. Prin asociere, micii producători pot identifica noi modalităţi de 

comercializare a unui volum mai mare de produse proprii şi de atragere a unor noi categorii de 

consumatori. 

  Măsura M3/2A contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurală ale Reg (UE) nr. 

1305/2013, art. 4: favorizarea competitivităţii agriculturii; asigurarea gestionarii durabile a 



resurselor naturale şi combaterea schimbărilor climatice; obținerea unei dezvoltări teritoriale 

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

muncă. 

  Obiective specifice/locale ale măsurii M3/2A sunt: creşterea competitivităţii 

sectoarelor primare agricole, prin dezvoltarea echilibrată a relaţiilor dintre producători şi 

sectoarele de procesare şi comercializare, precum şi adaptarea producţiei din punct de vedere 

calitativ şi cantitativ la cerinţele consumatorilor; impulsionarea comercializarea produselor 

alimentare obținute la nivel local, prin lanțuri scurte și prin piețe locale; 

Măsura contribuie la Prioritatea 2 Creșterea viabilității exploatațiilor și a 

competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor 

agricole inovatoare şi a gestionării durabile a pădurilor, prevăzută în art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/2013.  

  Măsura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) 1305/2013 „Investiţii în active 

fizice”.  

Măsura contribuie la domeniul de intervenţie 2A) Îmbunătățirea performanței economice 

a tuturor fermelor şi facilitarea restructurării şi modernizării fermelor, în special în vederea 

creşterii participării şi orientării către piaţă, cât şi a diversificării agricole, prevăzut la art. 5, 

Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Măsura contribuie la obiectivele transversale legate de inovare, de protecția mediului și 

de atenuarea schimbărilor climatice, ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.  

Prin cooperare, micii producători pot identifica modalităţi inovatoare de comercializare 

a unui volum mai mare de produse proprii şi de atragere a unor noi categorii de consumatori. 

Modalităţile inovative 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.  

De asemenea, grupurile/organizatiile de producători pot avea o contribuție importantă 

la atenuarea și adaptarea la schimbările climatice. Realizarea unor investiţii colective va putea 

asigura o eficientă mai mare în ceea ce priveşte gestionarea apei şi a deşeurilor şi va facilita 

utilizarea surselor de energie regenerabilă în folosul membrilor săi. Grupurile/organizatiile de 

producători pot ajuta micile exploatații ale membrilor să contribuie într-o măsură mai mare la 

atenuarea schimbările climatice, prin furnizarea de consultanţă, de exemplu cu privire la 

practici agricole îmbunătăţite 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).  

Măsura M3/2A este complementara cu M5/1A deoarece beneficiarii direcţi ai acestei 

măsuri sunt incluşi în categoria de beneficiari ai măsurii M5/1A. Baza introducerii şi realizării 

acestei măsuri o constituie Măsura M5/1A, având rolul de pregătire; de fapt Măsura M5/1A este 

precondiţia accesării acestei măsuri. Luând parte la cursurile de formare profesionale, membrii 

formelor asociative vor căpăta cunoştinţe specifice pe care le vor putea utiliza în scopul 

dezvoltării activităţii/întreprinderii lor din sectoarele prioritare. De asemenea, măsura M3/2A 

este complementara cu măsurile M1/2A şi M4/3A, membii formei asociative putând fi 

beneficiari pe aceste măsuri. Măsura M3/2A este sinergica cu măsura M4/3A, ambele măsuri 

contribuind la prioritatea 3.  



2. Valoarea adăugată a măsurii  

Măsură va stimula acţiunile de asociere dintre producătorii agricoli precum şi dintre 

aceştia şi alţi actori din lanţul valoric în vederea unei mai bune integrări pe piaţă, creării de 

noi forme de colaborare, lanţuri scurte, pieţe locale, etc. Vor fi finanţate cu prioritate 

proiectele care promovează preluarea de  metode moderne şi inovative şi acţiuni de atenuare 

a schimbărilor climatice şi aspecte legate de protecţia mediului. 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

Ordonanţa nr. 37/2005 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.338/2005, cu 

completările şi modificările ulterioare. 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Grupuri şi organizaţii de producători din sectorul agricol (cooperative agricole societati 

cooperative agricole)  care se încadrează în definiția IMM-urilor. 

  5. Tip de sprijin: rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv, în 

conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013; 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 acţiuni eligibile aferente acestei măsuri sunt următoarele: 

-Înfiinţarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacități de stocare, 

condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru creșterea valorii adăugate a 

produselor, incluzând investiţiile pentru respectarea standardelor comunitare şi pe cele pentru 

protecţia mediului şi depozitarea îngrăşămintelor; 

- Construirea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice: echipamente pentru producerea de 

furaje, instalaţii de muls, linii tehnologice de prelucrare şi ambalare a produselor, dotări 

tehnice în scopul asigurării controlului calităţii la nivel de fermă, inclusiv tehnologii eficiente 

de reducerea emisiilor poluării și respectarea standardelor și cele pentru depozitarea/ 

gestionarea adecvată a gunoiului de grajd; 

- Construirea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări;  

- Construirea şi/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice şi instalaţiilor de irigat 

ale acestora, asigurarea utilităţilor în vederea respectării condiţiilor de mediu; 

- Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, 

utilaje, instalaţii, echipamente şi accesorii, echipamente şi software specializate; 

- Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în vederea 

comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi 

comercializate exclusiv propriile produse agricole); Investițiile de procesare la nivelul fermei 

vor fi realizate ca o componentă secundară a proiectului, doar împreună cu investițiile în 

înființarea/modernizarea/dezvoltarea fermei (considerate ca fiind proiecte ce vizează un lanț 

alimentar integrat și adăugarea de plus valoare la nivel de fermă); 

- Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, 

inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă;  

- Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile în cadrul fermei, iar 

energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu;  



- Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de 

brevete, licențe, drepturi de autor, mărci etc.  

Tipuri de acţiuni neeligibile aferente acestei măsuri sunt următoarele: 

- achiziţia de clădiri;  

- construcția și modernizarea locuinței;  

- achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale și 

plantarea acestora din urmă;  

- investițiile în culturi energetice din specii forestiere cu ciclu scurt de producție, întreţinerea 

culturilor agricole. 

7. Condiții de eligibilitate  

Beneficiarii acestei măsuri trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate: 

- Solicitantul nu a mai depus același proiect în cadrul aceleiasi măsuri din PNDR; 

- Solicitantul/membrii solicitantului nu este/sunt înregistrat/înregistrați în Registrul 

debitorilor/ Registrul evidențe procese AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru 

FEADR;  

-Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

-Sediul social și/sau punctul de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAL “De la Sâi la 

Călmăţui” 

-Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea aferentă investiției finanțate în teritoriul GAL 

“De la Sâi la Călmăţui; în cazul în care proiectul este amplasat atât pe teritoriul GAL, cât și în 

zona adiacentă acestuia, finanțarea proiectului este eligibilă cu condiția ca solicitantul să aibă 

sediu sau punct de lucru pe teritoriul acoperit de GAL, investiția să se realizeze pe teritoriul 

GAL și ponderea cea mai mare a exploatației agricole (suprafața agricolă/numărul de animale) 

să se afle pe teritoriul GAL; 

- Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 

4.000 SO; 

- Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute prin măsură; 

- Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentatiei tehnico-

economice; 

- Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției; 

- Investiția va respecta legislaţia în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și 

de siguranță alimentară; 

- Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică, prin 

utilizarea biomasei, trebuie să respecte prevederile art. 13 (d) din R.807/2014, prin 

demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10%; 

-Membrii grupului de producători să aibă cod de exploataţie APIA;  

-Membrii grupului/organizatiei de producători se angajează să participe la unul din cursurile 

realizate pe Măsura M5/1A. 

- Solicitantul nu a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a 

obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii. 

8. Criterii de selecție  

-Principiul reprezentativității grupurilor (numărul de membri); 

-Sa comercializeze cel puţin 75% din producţia proprie prin intermediul grupului de producători; 



-Principiul calităţii produselor (grupurile care produc, depozitează și comercializează produse 

ecologice, HNV, tradiționale sau produse care participă la scheme de calitate); 

-Proiecte care acţiuni de protecţia mediului; 

-Proiecte care acţiuni inovative; 

-Alte criterii ȋn acord cu specificul teritoriului. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

Sprijinul public nerambursabil este de maxim 30.000 de euro. 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de 50% şi poate ajunge până la 90%, ȋn cazul: 

- Investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative și grupuri 

de producători); 

- Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura 

ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013 

- Investițiilor în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri 

specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013, realizate în localităţile în dreptul cărora 

există menţiunea ANC ZM, ANC SEMN, ANC-SPEC, dacă amplasarea investiției și, acolo unde este 

cazul, peste 50% din terenurile agricole ale membrilor cooperativei/ Grupului de producatori 

se regăsesc în aceste zone. 

10. Indicatori de monitorizare  

-Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la grupuri/organizații 

de producători: 5; 

-Numărul de grupuri/organizaţii de producători sprijinite: 1 

-Numărul de acţiuni ce includ componente de protejare a mediului: 1 

-Numărul de acţiuni ce includ componente inovative: 1. 

 


