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Denumirea măsurii – Crearea și funcționarea lanțurilor scurte alimentare 

CODUL Măsurii -  M04 / 3A  

 

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  

Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Dealurile Tîrnavelor acordă o atenție deosebită sprijinirii 

proiectelor de tip lanț scurt alimentar. Se are în vedere acordarea de sprijin pentru a facilita 

cooperarea între fermieri, procesatori, consumatori și alți actori locali dntr-un potențial lanț 

scurt alimentar, implicați în dezvoltarea zonei, pentru a-i ajuta să depășească problemele de 

natură socio-economică legate de dezvoltarea afacerilor și de asigurarea de servicii în teritoriu. 

Profilul producției agricole vegetale în teritoriul GAL DT este unul mixt iar în ce privește creșterea 

animalelor, cel mai mare interes este pentru ovine. Producția locală este prelucrată în 8 unități de 

procesare aflate pe teritoriul GAL Dealurile Tîrnavelor (4 legume-fructe, 2 pentru lapte,1 panificație 

și 1 carne), acestea valorificând însă doar o mică parte din potențialul agricol al zonei. Majoritatea 

fermelor dețin mori de capacitate mică pentru realizarea furajelor și a mixurilor de furaje. Nu există 

mori funcționale care să deservească comunitățile pentru producerea de făină pentru consumul 

uman și animal. În fiecare comună membră GAL există câte un punct de colectare a laptelui însă 

nici unul din acestea nu este dotat pentru procesare. Marea majoritate a fermierilor mari au fost 

aprovizionați cu tancuri de colectare și răcire a laptelui de către firmele care colecteză. Procesarea 

laptelui în brânzeturi se face la nivel de unitate (fermă, stână). O caracteristică a zonei este 

fărâmițarea terenurilor și dimensiunea mică a exploatațiilor, în mare parte de subzistență (tot mai 

mulți localnici  nu mai văd agricultura ca pe o sursă de venit suplimentar în familie). Concluzionând: 

teritoriul GAL Dealurile Tîrnavelor are un potențial agricol ridicat, capabil atât să deservească 

nevoile locale cât și să obțină un surplus și pentru piețele mai îndepărtate (ex. prin vânzarea 

online). Infrastructura de colectare, valorificare și procesare este însă deficitară; astfel, nivelul de 

prelucrare al materiilor prime obținute nu ajunge să acopere nevoile comunităților din GAL DT. 

În teritoriu există o singură piață locală amenajată într-o comună, cu dotări precare și 

reprezentativitate slabă a producătorilor locali. Principalele puncte slabe identificate în analiza 

SWOT în ceea ce privește valorificarea produselor agricole sunt: lipsa piețelor de desfacere 

locale (nici rețeaua de piețe și târguri de animale nu mai există), numărul insuficient de unități 

de procesare, producția locală nu acoperă cererea, includerea preponderentă în alimentație a 

produselor procesate industrial, reducerea stilului de viață activ = grad redus de educație 

pentru sănătate, igienă și securitate alimentară, aport mic al agriculturii la bugetul local, nevoile 

comunității de produse agricole nu sunt acoperite local în timp ce se constată o creștere a cererii 

pentru produsele agro-alimentare cu valoare adăugată, datorată și  dezvoltării agroturismului. 

Disponibilitatea unei piețe aflată în plină dezvoltare, care ar putea fi exploatată (tot mai mulți 

consumatori percep plusul de valoare al produselor din zona GAL) și crearea de lanțuri locale de 

aprovizionare cu produse agro-alimentare și rețelele de desfacere care să conecteze producătorii și 

consumatorii, inclusiv să asigure o legătură mai bună între zonele rurale și urbane, este una din 

oportunitățile pe care această măsură le va valorifica. Crearea lanțurilor alimentare scurte va avea 

impact asupra altor oportunități, conexe, identificate în analiza SWOT:  menținerea practicilor 
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tradiționale ca bază pentru dezvoltarea de produse cu înaltă valoare adăugată care vor fi adăugate 

în lanț; creșterea gradului de conștientizare a consumatorilor cu privire la legătura dintre 

alimente, mediu și sănătate (prin contactul direct cu producătorul); potențialul IT&C și al 

mijloacelor media de a sprijini dezvoltarea rurală și a depăși provocările impuse de distanță (ex. 

vânzarea online); consolidarea parteneriatelor care pot facilita inovarea, promovarea cooperării 

și creșterea economică locală; interesul generațiilor tinere în a practica activități agricole 

orientate către piață, în special în domeniul apicol; utilizarea de tehnologii inovative care să 

asigure un management eficient al resurselor naturale și depășirea riscurilor asociate schimbărilor 

climatice; dezvoltarea cooperativelor, a grupurilor de producători și a lanțului alimentar 

integrat, pentru creșterea competitivității, valorii adăugate și a veniturilor.  

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală i) Favorizarea competitivității agriculturii 

Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii M04/3A:  

- ,,Creșterea atractivității investiționale durabile microregionale și recreaționale” 

- ,,Dezvoltarea rețelelor (sistemelor) eco-sociale microregionale pentru creșterea echitabilă 

social a calității vieții populației” 

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr.1305/2013 : 

P3: ,,Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor 

agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură” 

Măsura corespunde obiectivelor art. 35 alineatul 2, litera 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 litera 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, 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, prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013). 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  

Inovare – inovatoare pentru teritoriul GAL Dealurile Tîrnavelor este abordarea integrată, bazată pe 

cooperare, în încercarea de a găsi soluții viabile pentru crearea și funcționarea un ,,circuit” care să 

integreze producătorii și consumatorii locali. Este încurajată depunerea de proiecte de către 

parteneriate, crearea unor rețele de marketing și distribuție și o prezență mai activă a 

consumatorilor ca relație directă, pe termen lung, cu producătorii/fermierii și nu doar ca putere de 

cumpărare. În acest scop se vor dezvolta servicii inovative în GAL DT de tip ,,coșul 

țărănesc”/abonamente ș.a. servicii/activități pentru fidelizarea consumatorilor.  

Mediu și climă: consumatorul are nevoie de un mediu prielnic, nepoluat, de alimente sănătoase. 

Valorificarea resurselor naturale, a biodiversității teritoriului GAL Dealurile Tîrnavelor în cadrul 

lanțului alimentar scurt va avea în vedere protejarea sănătății de-a lungul întregului lanț –în fiecare 

etapă a procesului de producție, de la fermă la consumator – prevenind contaminarea alimentelor 

și promovând igiena alimentară, informarea cu privire la alimente și sănătatea și bunăstarea 

animalelor și a plantelor. Obiectivul transversal ,,mediu și climă” va fi asigurat prin procese care 

iau în calcul impactul ecologic al agriculturii, tehnologii durabile pentru utilizarea eficientă a 

resurselor, modul de recuperare și reciclare a deșeurilor și ambalajelor utilizate în lanțul scurt 

alimentar, inclusiv prin dezvoltarea de tehnologii noi cu impact redus  asupra mediului (ex. 

ambalaje biodegradabile, reciclabile). Abordarea integrată a lanțului alimentar va avea în vedere 

,,intrările” (materii prime, materiale, utilaje, substanțe agrochimice și aditivi etc.) pe lanț, și 
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,,ieșirile” (produs finit, sortimente, deșeuri etc.), în interdependență cu factorii de mediu și 

schimbările climatice. Nu în ultimul rând, organizarea de piețe locale și scurtarea distanțelor de 

transport contribuie la reducerea emisiilor de carbon.  

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura 04/3A este complementară cu măsura  M05/3A 

– Scheme de calitate pentru produsele agricole și alimentare, cooperativa creată prin această 

măsură de cooperare urmând a aplica pentru implementarea schemelor de calitate  

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  Măsura 04/3A este în sinergie cu M05/3A – Scheme de calitate 

pentru produsele agricole și alimentare 

2.  Valoarea adăugată a măsurii: este asigurată prin activitățile de promovare legate de lanțurile 

scurte și piețele locale, prin cooperarea între producători locali pentru dezvoltarea economică 

locală precum și de relațiile geografice, sociale și de încredere strânse între producători și  

consumatori. Implementarea măsurii va oferi posibilități sporite de acces la piață și oportunități 

pentru consumatori locali și operatori din agroturism de a achiziționa produse locale de calitate, 

proaspete, de sezon, care provin dintr-o agricultură durabilă. Un lanț alimentar scurt va da valoare 

produselor locale, sprijinind adoptarea schemelor de calitate naționale și europene pentru produse 

agricole și alimentare. Valoarea adăugată a măsurii este asigurată și prin potențialul ei 

multiplicator.   

3. Trimiteri la alte acte legislative  

Legislație europeană: Legislaţia europeană aplicabilă din Ghidul solicitantului pentru participarea 

la selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală, Reg.UE nr. 1305/2013; Reg. UE nr. 1303/2013; Reg.UE 

nr. 1407/2013 Reg. nr. 807/2014 cu modificările și completările ulterioare; Reg. Parlamentului 

European şi al Consiliului (UE) nr. 178/2002 din 28 ianuarie 2002; R (UE) nr. 852/2004 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 . 

Legislație națională: Legislaţia naţională aplicabilă din Ghidul solicitantului pentru participarea la 

selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală; 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; HG 445/2009 privind evaluarea impactului 

anumitor proiecte publice şi private asupra mediului cu modificările si completările ulterioare; 

Ordinul nr. 135 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului 

pentru proiecte publice şi private cu completările şi modificările ulterioare; Ordinul preşedintelui 

ANSVSA nr. 111/2008 pentru 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 direcți: orice entitate juridică privată sau publică legal constituită, care face parte dintr-

un de parteneriat, desemnata în acest sens de parteneriat  

Sprijinul se va acorda pentru parteneriatele constituite din cel puțin 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. 

Beneficiari indirecți: populația locală, întreprinderi și societăți comerciale din domeniul turismului 

și alimentației publice, consilii locale, organizații neguvernamentale, turiști 

5. Tip de sprijin 
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- Rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate 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 R. (CE) nr. 1305/2014.  

6.  Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acțiuni eligibile:  

- Funcţionarea cooperării/rețelelor mici de distribuție; 

- Amenajare și dotare piață locală  

- Procesare și vânzare către consumatorul final  

- Acțiuni specifice corelate cu planul proiectului privind personalul (salarii și cheltuieli salariale 

aferente personalului din proiectul, onorarii specialiști implicați în derularea proiectului), 

deplasări (transport, cazare, diurnă), consumabile, echipamente și alte acțiuni specializate 

cerute de program (ex. diseminare informații, audit financiar, traduceri, reproducere, asigurari, 

training, etc) 

- Acțiuni de promovare:  promovarea va avea legătură cu rețeaua de distribuție sau piața locală 

implicată în ,,întregime” și nu un număr restrâns de produse individuale care sunt emise de 

către aceasta 

- Acțiuni generale ocazionate de proiect, cf. art. 45 , alin. (2) lit. (c) din Reg. UE 1305/2013 

Costurile/cheltuielile eligibile generate de tipurile de acțiuni eligibile se vor detalia în Ghidul 

Solicitantului și în Apelurile de selecție aferente acestei măsuri.  

Acțiuni neeligibile: Achiziţionarea de clădiri și terenuri; achiziția de bunuri și echipamente ”second 

hand”; achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi transport persoane.  

7.  Condiții de eligibilitate 

- Investiția se realizează în teritoriul GAL Dealurile Tîrnavelor  

- Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili și are sediul 

social/sucursală/filială/punct de lucru în teritoriul GAL DT; 

- Solicitantul prezintă un Acord de cooperare care implică minim două entități și face referire la 

o perioadă de funcționare cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea; 

- În cazul proiectelor exlusiv de servicii, cel puțin unul din membrii acordului de cooperare are 
sediul în teritoriul GAL DT 

- În cazul proiectelor mixte (servicii și investiții), minim liderul desemnat al acordului de 

cooperare are sediul în teritoriul GAL DT 

- Investiția se încadrează în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute în măsură;  

- Viabilitatea economică a investiției este demonstrată în documentația tehnico-economică; 

- În cazul proiectelor legate de piețele locale, solicitantul va prezenta un concept de marketing 

adaptat la caracteristicile teritoriului LEADER GAL Dealurile Tîrnavelor 

- Solicitantul NU se află în dificultate, conform legislației în vigoare  

- În cazul investițiilor pentru amenajarea piețelor se va consulta arhitectul angajat al GAL încă 

din faza de inițiere a proiectului 

- Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de defășurare sau finalizat; 

- Implementarea proiectului se va finaliza în max. 3 ani de la data deciziei de finanţare; 

- Solicitantul prezintă toate avizele și acordurile necesare investiției pe care o va realiza  

8.  Criterii de selecție 

- Numărul de parteneri implicați și proveniența lor  

- Crearea de locuri de muncă  
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- Diversitatea și potențialul inovativ al activităților/acțiunilor incluse în proiect, inclusiv a celor 

de promovare a piețelor locale 

- Acțiuni comune ale partenerilor în scopul protecției mediului  

- Investiția duce la dezvoltarea de noi produse/ practici/procese și tehnologii în sectorul agricol 

și/sau alimentar 

- Proiectul include acțiuni pentru integrarea în lanțul scurt a unităților turistice din teritoriu  

- Proiectul include acțiuni pentru îmbunătățirea accesului produselor locale alimentare în locuri 

de desfacere la nivel local (ex. punctele de informare turistică)  

- Investiția va fi putea fi vizitată la finalul implementării (ca  exemplu de bune practici) 

- Structura de cooperare dobândește personalitate juridică până la finele implementării 

proiectului sau liderul structurii de cooperare este o entitate juridică constituită prin Măsura 01/1B 

9.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Cuantumul și rata sprijinului s-au stabilit de GAL Dealurile Tîrnavelor astfel încât să stimuleze 

dezvoltarea lanțurilor alimentare scurte, în funcție de bugetul SDL și Reg. UE nr. 1305/2013.  

 În situația în care investițiile vizează prima vânzare a produsului, dacă nu se regăsește sub 

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

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%.  

 În situația în care investițiile din planul de afaceri se realizează din alte fonduri, proiectul 

va acoperi doar costurile de funcționare prin măsura 04/3A. 

 În situația în care investiția intră sub incidența altui articol din Reg. 1305/2013, respectiv a 

altei Măsuri din SDL, costurile vor fi acoperite din Măsura 04/3A și se va aplica rata maximă aplicabilă 

acelui articol, respectiv acelei Măsuri, însă valoarea maximă a cheltuielilor eliegibile nu va depăși 

valoarea maximă acordată prin Măsura 04/3A. Maximum 20% din valoarea totală a proiectului 

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

rețelei/cooperării. Valoarea maximă a sprijinului public nerambursabil: 100.000 euro, în funcție 

de alocarea financiară  

10. Indicatori de monitorizare 

- 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: 5 

- Număr de locuri de muncă nou create: 1 


