
FIȘA MĂSURII  

Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare 

în vederea stabilirii de lanțuri scurte și piețe locale  

 

Codul măsurii ( Măsura / DI ): M3 / 3A 

Tipul măsurii: 

☒ INVESTIȚII  

☒ SERVICII  

☐ SPRIJIN FORFETAR  

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii intervenției a acesteia și a 

contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

 Teritoriul GAL Valea Someșului are un potențial agricol demonstrat pe o serie de 

sectoare, precum și capacitatea de asigurare a materiei prime, însă nu și facilitățile de 

procesare a materiilor prime și produselor agricole și adăugare de plus valoare acestora. 

Conform analizei SWOT  teritoriul deține o suprafața agricolă mare, număr mare de animale, 

un număr mare de ferme mici precum și potențial agricol pe domenii ca apicultura, 

pomicultura, legumicultura, creșterea animalelor pentru lapte care duce la existența unor 

produse locale autentice. Pe de altă parte puterea economică redusă a fermelor mici, 

orientarea fermelor mici către autoconsum, producția diversificată a fermelor mici, lipsa 

orientării către un singur produs precum și dotarea tehnică redusă și necorespunzătoare a 

fermelor a împiedicat dezvoltarea capacităților de procesare, ambalare, conditionare, 

marketing a produselor agricole.  

  Obiectiv(e) de dezvoltare rurală conform art. 4 , Reg. (UE) nr. 1305/2013:  

(4) favorizarea competitivității agriculturii  

(5) asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice 

(6) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă 

 

 Obiectiv specific  al măsurii: creșterea valorii adăugate a produselor prin cooperare în 

vederea procesării, depozitării, ambalării în comun, marketingului și vânzării pe piață a 

produselor în lanțul scurt 

 Măsura contribuie la prioritatea principală(3) promovarea organizării lanțului 

alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării 

animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură și prioritățile secundare:  

 (1) încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și 

în zonele rurale  

 (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  



 (5) promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie 

cu emisii reduse de carbon și rezilientă la schimbările climatice în sectoarele agricol, 

alimentar și silvic 

  (6) promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale prevăzute la art. 5,  Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Măsura corespunde obiectivelor art. 35Cooperare alineatul 2, punctul d) cooperare 

orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri 

scurte de aprovizionare și de piețe locale și a dezvoltării acestora și punctul e) activități de 

promovare pe plan local legate de dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare și a piețelor 

locale 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, a creșterii valorii adăugate a produselor agricole, a 

promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor 

și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale  

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. 1305/2013: 

 Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice:Investițiile vor viza protecția 

mediului prin încurajarea de noi metode de păstrare a producției agroalimentare 

pentru creșterea siguranței alimentare, metode de epurare a apelor uzate pentru 

protejarea mediului, anveloparea clădirilor pentru reducerea consumului de energie și 

reducerea emisiilor de carbon datorită scăderii distanței de transport.  

 Inovare: Introducerea tehnologiilor moderne de procesare prin utilizarea de 

echipamente cu caracter inovator pentru teritoriu va contribui la obiectivul tranversal 

inovare.  Măsura se adresează acelor activităţi sau operaţiuni agricole deficitare, dar 

bine reprezentate la nivelul teritoriului conform nevoilor rezultate din analiza 

diagnostic şi a celei SWOT ( sector apicultură, legumicultură/pomicultură, creșterea 

bovinelor, ovinelor și caprinelor pentru lapte ). De asemenea, măsura îincurajează 

dezvoltarea economică pentru mai multe UAT din GAL deoarece unitățile de procesare 

înființate prin intermediul acesteia vor deservi mai multe unități administrative din 

cadrul teritoriului GAL. În plus, măsura încurajează certificarea de produse 

tradiționale care promovează identitatea teritoriului. 

Complementaritarea cu alte măsuri din SDL:  

De asemenea, beneficiarii direcți ai măsurilor M2/2A, M4/3A, M5/6A sunt beneficiarii 

indirecți ai măsurii M3/3A.  

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  

Măsura M3/3A este sinergică cu măsura M4/3A deoarece contribuie la aceeași prioritate 

principală ( Prioritatea 3). Măsura M3/3A este sinergică cu  masura M5/6A deoarece 

contribuie la aceeași prioritate secundară ( Prioritatea 5). Măsura M3/3A este sinergică cu 

masura  M4/3A deoarece contribuie la aceeași prioritate secundară ( Prioritatea 2).  

 

2. Valoarea adăugată a măsurii  



 Sprijinul acordat prin măsura M3/ 3A prin investiţiile susținute va conduce la 

dezvoltarea unor capacităţi de procesare şi de comercializare a produselor agricole care să 

utilizeze tehnologii moderne, inovaţii şi idei noi. Se vor putea realiza inclusiv facilităţi de 

depozitare şi ambalare, etichetare, promovare şi marketing în cadrul lanţurilor alimentare a 

produselor agricole obținute în teritoriul GAL Valea Someșului. Sprijinul acordat prin acesta 

măsura va contribui la stimularea comercializării produselor prin intermediul lanțurilor scurte 

de aprovizionare şi la o mai buna integrare a fermierilor pe piaţă prin sprijinul acordat pentru 

modernizarea și extinderea sistemelor de colectare și condiționare și a unităților de 

procesare.De asemenea, stimularea acestui sector economic va duce la păstrarea şi creearea 

de noi locuri de muncă care să absoarbă forța de muncă excedentară din agricultura de 

semisubzistență și la dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how.  

3. Trimiteri la alte acte legislative  

Legislație UE 

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE ) nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 807/2014 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) nr. 178/2002 din 28 

ianuarie 2002 care stabilește principiile generale și cerințele legii alimentelor, 

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor și procedurile privind siguranța 

alimentelor  

Regulamentul (UE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 

aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare  

 

Legislația Națională 

 Ordonanța nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și 

organizațiilor de producători pentru comercializarea produselor agricole și silvicecompletările 

și modificările ulterioare; 

Legea 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației cu completările și 

modificările ulterioare; 

Legea nr. 566/2004 a cooperatiei cu completările și modificările ulterioare; 

    Ordin 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa 

alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa 

alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor 

alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, 

procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine 

nonanimală cu modificările și completările ulterioare; 

    Ordin 57 din 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de 

autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă 

şi/sau distribuie produse de origine animală cu modificările și completările ulterioare; 

    Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind 

mediul de viață al populației cu completările și modificările ulterioare 

HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra 

mediului cu completările și modificările ulterioare;  



    Ordinul 135 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra 

mediului pentru proiectele publice și private cu completările și modificările ulterioare.  

 

4. Beneficiari direcți / indirecți ( grup țintă )  

Beneficiarii direcți: 

 Un parteneriat format din entitati juridice publice sau private legal constituite 

 

Beneficiari indirecți (grup țintă): 

 Fermieri din categoria PFA, II, IF, SRL, SRL-D 

 Entități din domeniul turismului, alimentației publice, sănătății, educației etc.  

 Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă 

 Populația locală 

 Autorități publice locale  

5. Tip sprijin în conformitate cu art. 67 al Reg. (UE) nr.1303 / 2013 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant 

 Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii bancare sau garanții 

echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în 

conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale R. (CE) nr. 1305/2013  (în cazul 

proiectelor mixte, avansul se va acorda raportat la valoarea componentei 

de investiții, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 

1305/2013 și dispozițiilor cap.8.1 din cadrul PNDR") 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Acțiuni eligibile:  

 cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în 

vederea stabilirii de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale și a 

dezvoltării acestora 

 activități de promovare pe plan local legate de dezvoltarea lanțurilor scurte de 

aprovizionare și a piețelor locale 

Acțiuni neeligibile:  

sprijin pentru investiții tangibile și intangibile nonagricole  

7. Condiții de eligibilitate  

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Investiția trebuie să se încadreze în acțiunile eligibile prevăzute prin măsură;  

 Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării 

investiției;  

 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza 

prezentării documentației tehnico-economice;  

 Solicitantul implementează planul de afaceri / marketing  

 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra 

mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului;  

 Investiția va respecta prevederile legislației în vigoare din domeniul sănătate 

publică, sanitar-veterinar și siguranță alimentară.   



8. Criterii de selecție  

 Deținerea sau intenția de obținere a unei certificăriprin schemele de calitate; 

 Numărul de locuri de muncă nou create 

 Solicitantul aparține unui sector prioritar identificat pe teritoriul GAL Valea 

Someșului 

 Diversitatea activităților cuprinse în proiect  

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar in ghidul solicitantului si vor respecta 

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

   În cazul în care sprijinul se plătește sub forma unei sume globale, iar proiectul 

implementat face parte dintr-o categorie care intră sub incidența unei alte măsuri din 

prezentul regulament, se aplică suma sau rata maximă relevantă a sprijinului. 

Acolo unde investiția vizează prima vânzare a produsului,dacă nu se regăsește sub 

incidența unui articol din Regulamentul (UE) 1305/2013 intensitatea sprijinului va fi stabilită 

de parteneriate astfel: 

• pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%;  

• pentru operațiunile generatoare de venit  cu utilitate publică – până la  100%;  

• pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%, iar 30% din valoarea totală 

a proiectului incluzând costurile de consultanță și proiectare (10%) vor fi costuri de 

funcționare a rețelei. 

Acolo unde investițiile din planul de afaceri se realizează din alte fonduri, proiectul va 

acoperi doar costurile de funcționare. 

Valoarea sprijinului public nerambursabil va fi de maxim 100.900 euro/proiect.  
 

10. Indicatori de monitorizare  

Domenii de intervenție  Indicator de monitorizare  Valoarea  

3A Numărul de exploatații agricole care primesc 
sprijin pentru participarea la sistemele de 
calitate, la piețele locale și la circuitele de 
aprovizionare scurte, precum și la grupuri / 
organizații de producători  

2 

1A Cheltuielile publice totale 80.000 euro 

6A Locuri de muncă create  2 

1B Numărul total de operațiuni de cooperare 

sprijinite în cadrul măsurii de cooperare [articolul 

35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013  
 

1  

 

 


