
FIȘA MĂSURII 16  Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din 

lanţul de aprovizionare 

Denumirea măsurii - CODUL Măsurii: MCS 16   

R UE 1305/2013 ART.35 

Tipul măsurii:     

▪  INVESTIŢII 

□  SERVICII 

     □ SPRIJIN FORFETAR 

1.  Descrierea generală a măsurii 

Teritoriul Gal Cheile Sohodolului este un teritoriu cu un potențial enorm, a unor meșteșuguri și 

tradiții bine păstrate (PTT 1, PTP 4, PTP 6), dar care din varii motive nu este exploatat la un 

nivel satisfăcător în vederea asigurării dezvoltării durabile a teritoriului (PST 3, 4, 5, 6, 7, AT 

3, 4). Prin această măsură se dorește încurajarea asocierii actorilor din teritoriu care activează 

în diverse domenii (PSP 12, AP4), în vederea creării unei rețele care să promoveze resursele 

turistice, agricole, naturale, culturale, istorice și capitalul uman din teritoriul GAL 

Sprijinul vizează cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în 

vederea stabilirii și dezvoltării de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale, precum și 

pentru activități de promovare în context local privind dezvoltarea lanțurilor scurte de 

aprovizionare; activitatea de promovare trebuie să fie doar o componentă secundară a unui 

proiect prin care se propune înființarea și dezvoltarea de lanțuri scurte. 

 

Se va avea în vedere cooperarea dintre sectorul turistic, economic și agricol și promovarea 

produselor locale. Așa cum reiese din analiza diagnostic a teritoriului crearea de retele care 

pot deveni cooperative va ajuta la abordarea dezavantajelor legate de nivelul foarte mare de 

fragmentare din sectorul agricol din teritoriu, cu o pondere foarte mare a fermelor mici, și va 

promova entităţile care colaborează pentru identificarea unor soluţii noi. Produsele, practicile 

și procesele noi reprezintă principalele motoare pentru inovare și pentru diversificarea 

activităților agricole si non-agricole  precum și pentru îmbunătățirea competitivității economiei 

rurale. 

Contribuţia măsurii la domeniile de intervenţie: DI 6A Facilitarea diversificării, a înfiinţării si 

a dezvoltării de întreprinderi mici, precum si crearea de locuri de muncă Măsura contribuie la 

prioritatea/priorităţile prevăzute la art. 5, Reg. 1305/2013  

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele 

rurale 

Obiectiv general: iii) Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi 

comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă 

Obiective specifice ale măsurii:  

1. Înfiinţarea structurilor asociative în vederea dezvoltării durabile a teritoriului GAL. 

2. Potențarea activității economiei tradiționale. 

3. Creșterea valorii adăugate în activități de turism, agricole etc. 

          4. Cooperarea in vederea diversificarii activitatilor agricole in directia activitatilor 

privind sanatatea, integrarea sociala,agricultura sprijinita de comunitate,educatia cu privire la 

mediu si alimentatie. 

 5. Cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea 



stabilirii și dezvoltării de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale. 

Măsura corespunde obiectivelor art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, ALIN. 2, LIT. D ȘI E 

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

Mediu şi climă - Prin crearea structurilor asociative şi prin cerințele ce vor fi incluse în planul 

de afaceri (de exemplu: respectarea standardelor comunitare de mediu si climă) vor putea fi 

promovate și respectate bunele practici de mediu, iar realizarea unor investiţii colective va 

putea asigura o eficiență mai mare în ceea ce privește gestionarea apei si a deşeurilor și va 

facilita utilizarea surselor de energie regenerabilă în folosul membrilor săi. În ceea ce privește 

atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, structurile asociative  pot ajuta 

membrii săi să contribuie într-o măsura mai mare la atenuarea acestora, inclusiv prin 

posibilitatea promovării prin intermediul planului de afaceri a unor investiții colective 

Inovare - Datorită cooperării dintre reprezentanții tuturor sectoarelor reprezentative din 

teritoriu sunt posibile acțiuni inovative ce nu pot fi realizate în afara unei forme asociative 

precum dezvoltarea de noi rețele care să promoveze resursele turistice, naturale, culturale, 

istorice și capitalul uman din teritoriul GAL. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Beneficiarii acțiunilor sprijinite prin această 

măsură sunt beneficiarii direcți prevăzuți în M 6.2 ,M.6.4, M 6.1 si  M4.1. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura contribuie la îndeplinirea obiectivului III, Prioritatea 

-6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale 

alături de M.7.2 care sprijină investițiile în infrastructura la scară mica,   M.7.3 care sprijină 

infrastructura în bandă largă, M 7.4 servicii de bază, M.7.5 – infrastructură turistică. 

2.Valoarea adăugată a măsurii 

Prin această măsură vor fi sprijinite proiecte care vizează valorificarea și promovarea 

elementelor culturale, dezvoltarea de noi rețele care să promoveze resursele turistice, 

naturale, culturale, istorice, agricole și capitalul uman din teritoriul GAL. Masura asigura 

premisele infiintarii de forme asociative, asigura dezvoltare pentru mai multi beneficiari directi 

si indirecti, rezolva nevoile la nivelul unei comunitati, se bazeaza pe resursele locale. 

3.Trimiteri la alte acte legislative  

Regulamentul (CE) nr. 1435/2003 privind statutul societății cooperative europene, cu 

modificările și completările ulterioare. 

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

producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice cu completările și 

modificările ulterioare;  

Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei cu completările și modificările 

ulterioare;  

Legea nr. 566/2004 a cooperaţiei cu completările și modificările ulterioare; Ordonanta de 

Guvern nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii;  

Legea nr. 348/2003 a pomiculturii, republicata;  

Legea nr. 36/ 1991, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Hotararea Guvernului nr. 156 din 12 februarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003;  

Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 171/2006 privind aprobarea 

Normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005. 

4.Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 



 

Solicitantul este un parteneriat constituit din cel puţin 2 entități, din care cel puțin un fermier 

sau un grup de producători/ o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul 

agricol/pomicol. 

Beneficiari indirecţi: 

-  Fermieri din teritoriul GAL, persoane juridice din teritoriu; 

- Populația din teritoriul GAL. 

5.Tip de sprijin -  rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate și plătite, inclusiv pentru 

activităţile pregătitoare 

Plată în avans pentru cheltuieli de investiții, cu condiția constituirii unei garanții bancare 

corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu articolul 45(4) 

și articolul 63 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2014.  

6. Tipuri de acţiuni eligibile și neeligibile: 

Acțiuni  eligibile: 

• Sprijinul se va acorda pentru cheltuielile prevazute in Planul de marketing, necesare 

pentru atingerea obiectivelor propuse, din urmatoarele categorii: 

  Studii/planuri: elaborarea studiilor si planurilor de marketing asociate proiectului, 

inclusiv analize de piata, conceptul de marketing etc. 

  Costurile de functionare a cooperarii (nu vor depasi 20% din valoarea toatala eligibila 

a proiectului); 

       • Costuri directe ale  proiectelor specifice corelate  cu planul  proiectului, inclusiv 

costuri de promovare, si pot cuprinde: cheltuieli de promovare, cheltuieli de marketing 

legate de etichetarea si ambalarea produsului (concept grafic), creare marca inregistrata, 

investitii in constructii aferente activitatii de productie, procesare si comercializare 

(modernizare, constructie) echipamente, utilaje necesare implementarii proiectului asa 

cum rezulta din planul proiectului, inclusiv mijloace de transport adecvate activitatii 

descrise in proiect. 

 

 

7.Condiţii de eligibilitate 

▪ Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  

▪ Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioadă de funcționare 

cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea. 

▪ Proiectul trebuie sa se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati sprijinite 

prin masura; 

• Pentru proiectele legate de lanturile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune un 

studiu/plan, privitor la conceptul de proiect privind lantul scurt de aprovizionare; 

• Daca este cazul, solicitantul va respecta definitiile cu privire la lanturile scurte de 

aprovizionare si pietele locale stabilite în conformitate cu prevederile din articolul 11 din 

Regulamentul (UE) nr. 807/2014; 

• Pentru proiectele legate de pietele locale, solicitantul va prezinta un concept de marketing 

adaptat la piata locala care sa cuprinda, daca este cazul, si o descriere a activitatilor de 

promovare propuse. 

• In cazul cooperarii din sectorul pomicol, partenerii care sunt fermieri/ GP /Cooperative isi 



desfasoara activitatile agricole intr-una din unitatile administrativ – teritoriale din Anexa STP 

aferenta Cadrului National de Implementare  STP si activeaza in sectorul pomicol (exceptand 

cultura de capsuni in sere si solarii). 

▪ Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de defășurare sau finalizat. 

8.Criterii de selecţie 

- numarul de parteneri din cadrul acordului de cooperare 

- integrarea lantului scurt cu piata locala 

- valoarea adaugata a produselor comercializate 

- durata implementarii proiectului 

- crearea de noi locuri de munca 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Intensitatea ajutorului este maxim 100%. Ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 100% din 

totalul cheltuielilor eligibile, cu excepția acțiunilor care sunt eligibile în cadrul altor măsuri ale 

SDL si PNDR. In cazul in care planul de proiect include, de asemenea, actiuni care sunt eligibile 

in cadrul altor masuri acestea vor respecta intensitatea maxima aferenta masurii din care fac 

parte operatiunile, fara a depasi valoarea maxima. Costurile de functionare ale cooperarii nu 

vor depasi 20% din valoarea maxima a sprijinului acordat pe proiect depus.  

Suma alocata per proiect nu va depasi   88 042.31 euro. 

10. Indicatori de monitorizare 

Locuri de munca create – 1 
Cheltuiala publica totala EURI –  88 042.31 euro  
Numar de proiecte care beneficiaza de sprijin – 1 
Numar de forme asociative -1 

 


