Măsura 09 – Sprijin pentru înființarea grupurilor de producători (art 27)
Legal basis
Art. 27 al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013
Anexa I a Regulamentului de Implementare (UE) nr.808/2014 pentru stabilirea normelor
de aplicare a Regulamentului (UE) Nr. 1305/2013
Regulamentul Delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE)
Nr. 1305/2013 și de introducere a unor dispoziții tranzitorii
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
Regulamentul Delegat (UE) nr. 480/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr.
1303/2013.
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei de completare a
Regulamentului (UE) nr. 1303/2013.

General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus
areas and cross-cutting objectives
Procesul de retrocedare a terenurilor agricole din proprietatea statului în proprietate privată
a condus la înfiinţarea de exploataţii agricole de dimensiuni mici faţă de media UE 27.
Dimensiunea medie a unei exploataţii româneşti (3,4 ha SAU/fermă), de peste 4 ori mai mică
decât cea europeană (14,3 ha SAU), iar gradul de fragmentare este unul foarte ridicat,
suprafaţa medie a parcelei fiind de 0.45 ha, fiecare fermier deţinând în medie 48 parcele
(2013).
Conform RGA 2010, faţă de 2002, la nivel naţional modificările structurale nu au fost
semnificative. Astfel, fermele mici, sub 5 ha, reprezintă 92,9% din totalul exploataţiilor şi
utilizează 29,7% din SAU. Fermele mari, peste 50 ha, mult mai puţine la număr (aprox. 21
mii), gestionează 52 % din SAU.
Această structură, nefavorabilă în principal exploataţiilor agricole mici, precum şi cooperarea
insuficientă a producătorilor agricoli, a determinat o slabă dezvoltare a sectorului. Creşterea
competitivităţii acestui sector este condiţionată de valorificarea pe piaţă a unor produse
agricole corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ. Adaptarea producţiei la
cerinţele pieţei poate fi accelerată semnificativ de asocierea producătorilor agricoli, care are
drept consecinţă conştientizarea acestora asupra importanţei aplicării unor tehnologii de
producţie unitare, corespunzătoare solicitărilor procesatorilor sau comerţului cu ridicata. De
asemenea, lipsa susţinerii financiare a înfiinţării şi funcţionării formelor de asociere a condus
la menţinerea unei dualităţi formată, pe de o parte, din exploataţiile de subzistenţă şi semisubzistenţă, iar pe de altă parte din exploataţiile comerciale.
La aceasta s-au adăugat reticenţa şi interesul scăzut al producătorilor agricoli faţă de formele
asociative, datorită: nivelului de conştientizare (lipsa informaţiilor şi a experienţei în astfel
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de activităţi, conştientizarea redusă a fermierilor în ceea ce priveşte avantajele rezultate dintro acţiune comună); aspectelor economice şi legislative (insuficienţa surselor de finanţare
pentru începerea unei activităţi economice, lipsa de interes a unităţilor de prelucrare a
produselor primare din sectorul agricol pentru a încheia contracte comerciale, modificarea
continuă a legislaţiei în domeniu); aspectelor privind pregătirea, consilierea şi consultanţa
(gradul diferit de pregătire al persoanelor implicate în formele asociative, precum şi
înţelegerea diferită a scopurilor şi principiilor de funcţionare ale acestora, insuficienţa
serviciilor de consiliere şi concentrarea acestora pe aspectul cantitativ şi nu pe cel calitativ şi
economic).
Deşi în PNDR 2007-2013 exista o măsură tranzitorie 142 „Înfiinţarea grupurilor de
producători”, totuşi reprezentativitatea lor este foarte scăzută, astfel că în nov. 2013 erau
recunoscute 149 de grupuri şi organizatii de producători, fiind selectate pentru finanţare 72
de grupuri de producători pentru, cereale şi plante oleaginoase, lapte şi produse lactate, carne
de porc, carne de pasăre şi ouă, carne ovine şi caprine, miere şi produse din miere etc.
Cel mai important factor din perioada anterioară de programare care a avut efecte negative
asupra înființării grupurilor de producători a fost de ordin legislativ. Astfel, în următoarea
perioadă de programare (2014-2020) se urmărește modificarea legislației în scopul facilitării
constituirii formelor asociative de acest tip.
În urma analizei relaţiei dintre exploataţiile de mici dimensiuni cu piaţa, se impune în
continuare identificarea oportunităţilor pentru o mai bună valorificare a producţiei agricole.
În contextul în care asocierea în grupuri de producători a constituit o pârghie în procesul de
transformare a fermelor de dimensiuni mici în ferme familiale comerciale, această măsură
este extrem de importantă.
Contribuţia fiecărei sub-măsuri la domeniile de intervenţie
Masura 9. Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol
DI 3A
Asocierea micilor producători poate asigura transformarea fermelor de dimensiuni mici în
ferme familiale comerciale, imbunătăţirea aprovizionării pieţelor locale prin livrarea ritmică
a unor cantităţi de produse agricole de calitate adaptate cerinţelor consumatorilor si va
contribui la atingerea unui nivel mai ridicat de competitivitate în domeniul agroalimentar
printr-o mai bună integrare a acestora în lanţului agroalimentar.
Contribuţia la temele orizontale
Inovare
Grupurile de producători asigură un acces facil la informare şi consultanţa asupra unor
tehnologii de producţie inovative, coperarea între membrii săi pentru obţinerea de produse
noi cu valoare adaugată ridicată, promovarea schemelor de calitate, noi metode pentru
economisirea apei, depozitarea, promovarea şi comercializarea produselor în folosul tuturor
membrilor săi.
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Mediu şi climă
Prin anagajamentul de asociere a membrilor grupurilor de producători şi a planului de afaceri
a grupului de producători vor putea fi respecta bunele practici de mediu, iar realizarea unor
investiţii colective vor putea asigura o eficientă gestionare a apei, a deşeurilor, a utilizării
surselor de energie regenerabilă în folosul membrilor săi.
În ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, membrii
grupurilor de producatori, prin micile lor exploatații, pot avea o contribuție importantă la
atenuarea acestora adaptându-se mult mai repede prin practici agricole imbunătățite şi
adoptarea unor măsuri agronomice practice pentru a spori rezistența sistemelor agricole la
inundații și secete, inclusiv prin posibilitatea promovării unor investiții colective (gestionarea
gunoiului de grajd).
Sub-programul tematic pomicol
În cazul sectorului pomicol, factorul principal ce a condus la declinul sectorului este
fărâmiţarea excesivă a terenurilor, cu precădere în zona colinară, favorabilă culturilor
pomicole, suprafața medie a suprafeţelor pomicole deţinute de exploataţii agricole fiind în
2010 de 0.38 ha, mult mai mică decât suprafața minimă necesară unei exploatații pomicole
pentru a deveni viabilă (în funcție de cultură și de sistemul de cultură folosit: minimum 0,3
ha-5 ha).
Slaba asociere și cooperare în scopul producerii, dar mai ales al valorificării în comun a
producţiei de fructe, este un alt factor important ce influențat negativ valorificarea producției,
calitatea produselor, aprovizionarea cu input-uri și implicit veniturile pomicultorilor.
Cel mai important factor din perioada anterioară de programare care a avut efecte negative
asupra înființării grupurilor de producători a fost de ordin legislativ. Astfel, în următoarea
perioadă de programare (2014-2020) se urmărește modificarea legislației în scopul facilitării
constituirii formelor asociative de acest tip.
În contextul problemelor structurale ale sectorului pomicol (dimensiunea mică și fărâmițarea
exploatațiilor, numărul mare de exploatații de mici dimensiuni etc.), dar și a efectelor
schimbărilor climatice şi a gradului redus de adaptare la cerinţele pieţei, asocierea și
cooperarea dintre producători sunt esențiale în ceea ce privește consolidarea puterii de
negociere, procurarea utilajelor și tehnologiilor agricole, creşterea gradului de acces la
credite, introducerea inovațiilor și a ideilor noi de management.
Obiectivul principal al structurilor de acest tip este valorificarea produselor membrilor, astfel
degrevând producătorul de sarcina vânzării producției, ceea ce contribuie direct la o mai bună
integrare a producătorilor agroalimentari pe piaţă şi la nivelul lanţurilor scurte de
aprovizionare.
Prin aceasta măsură se va acorda sprijin pentru înfiinţarea grupurilor de producători în scopul
asigurării legăturii cu piaţa, îmbunătățirii şi adaptării producției atât la cerințele pieței
(incluzând aspectele legate de caracterul cantitativ, calitativ și continuu al aprovizionării, și
de siguranță alimentară) cât și la preferințele consumatorilor.
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Contribuţia măsurii la domeniile de intervenţie
DI 3A
Sprijinul acordat prin aceasta măsură va contribui la crearea lanțurilor alimentare scurte şi
este necesar din perspectiva deschiderii oportunităților de piață pentru fermieri prin
promovarea și vânzarea în comun a produselor, aproape de sursa de producție. De asemenea,
asocierea fermierilor din sectorul pomicol va conduce la creșterea competitivității sectorului
și va facilita obținerea produselor cu valoare adaugată mare.
Contribuţia la temele orizontale
Inovare
Datorită cooperarii dintre micii fermieri sunt posibile actiuni inovative ce nu pot fi realizate
în afară unei forme asociative precun dezvoltarea de noi metode de păstrare a producției
agroalimentare pentru creșterea siguranței alimentare, de produse adaptate mai bine
cerințelor pieței și de metode de utilizare a deşeurilor și de epurare a apei pentru protejarea
mediului.
Mediu şi climă
Bunele practici de mediu și managementul eficient al resurselor sunt, de asemenea,
fundamentale pentru dezvoltarea sustenabilă a exploatațiilor pomicole. Nivelul de abordare
a aspectelor legate de mediu și acțiunilor specifice va depinde de factori precum zonarea și
problemele legate de mediu, de punctele sensibile ale exploatațiilor membrilor grupului și de
măsura în care acestea sunt prezentate în planurile de afaceri.
Grupurile de producători pot avea o contribuție importantă la atenuarea și adaptarea la
schimbările climatice prin acțiuni practice pentru a atinge țintele agreate. Acest lucru poate
fi descris în planurile de afaceri și poate fi revizuit în mod regulat pentru a ține cont de
schimbarea condiţiilor iniţiale.
De exemplu, o acțiune ce poate fi desfășurată de grupurile de producatori și care contribuie
la atenuarea și adaptarea la efectele schimbărilor climatice poate fi colectarea deșeurilor
vegetale ale membrilor în scopul valorificării directe către producătorii de energie electrică
și termică sau procesarea și valorificarea/utilizarea produsului final în folosul membrilor.
În mod complementar, se va asigura îmbunătățirea accesului la acțiunile de informare și
diseminare a rezultatelor, serviciile de consultanţă, inclusiv la rezultatul activităților de
cercetare, printr-un transfer mai bun al rezultatelor cercetării şi inovării în sectorul pomicol
facilitat de către grupurile operaţionale.
Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for
calculation of the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of
operation where necessary. For each type of operation specification of eligible costs,
eligibility conditions, applicable amounts and support rates and principles with regards to
the setting of selection criteria
8.2.7.3.1. 9 Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol
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9 - setting up of producer groups in the agriculture

Domeniul de acţiune al măsurii îl constituie încurajarea înfiinţării şi funcţionării administrative
a grupurilor de producători, recunoscute în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în
vigoare, în scopul:
a. adaptării producției și produselor producătorilor care sunt membri ai acestor grupuri la
cerințele pieței;
b. introducerii în comun a produselor pe piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare, centralizarea
vânzărilor și aprovizionarea cumpărătorilor en gros;
c. stabilirii unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o atenție
deosebită recoltării și disponibilității;
d. precum și a altor activități care pot fi desfășurate de către grupurile de producători, cum ar
fi dezvoltarea competențelor în materie de exploatare și de comercializare, precum și
organizarea și facilitarea proceselor de inovare și pentru protejarea mediului.
Sprijinul se acordă pentru grupurile de producători recunoscute conform legislaţiei naţionale în
vigoare, pentru următoarelor categorii: culturi de câmp, horticultură (exceptând grupurile
sprijinite prin subprogramul pomicol), creşterea animalelor și păsărilor, mixte.
8.2.7.3.1.3. Type of support
Sprijinul se plătește sub forma unui ajutor forfetar degresiv, în tranșe anuale, pe o perioadă care
nu poate depăși cinci ani de la data la care grupul de producători a fost recunoscut.
Sprijinul se acordă ca procent calculat pe baza producției comercializate anual prin intermediul
grupului, cu excepția primului an, cand se poate plăti grupului de producători un sprijin calculat
pe baza valorii medii anuale a producției comercializate de membrii acestuia, în ultimii trei ani
înainte de aderarea la grup.
Sprijinul se va acorda ca procent din producţia comercializată prin intermediul grupului astfel:


Anul I - 10%



Anul II - 8%



Anul III - 6%



Anul IV - 5%



Anul V - 4%

8.2.7.3.1.4. Links to other legislation
-
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8.2.7.3.1.5. Beneficiaries
Grupurile de producători din sectorul agricol (exceptând grupurile sprijinite prin subprogramul pomicol) care se încadrează în definiția IMM-urilor și care au fost recunoscute
oficial de către autoritatea competentă înainte de solicitarea sprijinului, dar după 1 ianuarie
2014.
8.2.7.3.1.6. Eligible costs
Cheltuielile eligibile sunt limitate la cele rezultate din înființarea și funcționarea grupurilor
de producători din sectorul agricol, prevăzute în planul de afaceri necesare pentru atingerea
obiectivelor propuse.
Detalierea costurilor eligibile se va realiza în cadrul legislativ național.
Nu vor fi eligibile în cadrul acestei măsuri cheltuielile pentru fuzionarea grupurilor de
producători existente și pentru înființarea și funcționarea grupurilor de producători din
sectorul pomicol (sprijinite prin sub-programul tematic pomicol).
8.2.7.3.1.7.Eligibility conditions


Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;



Solicitantul prezintă un plan de afaceri care trebuie să detalieze activitățile planificate
ale grupului în raport cu una sau mai multe dintre categoriile enumerate mai jos (art.
27 (1) R 1305/2013):
(a) adaptarea producției și produselor producătorilor care sunt membri ai acestor
grupuri la cerințele pieței;
(b) introducerea în comun a produselor pe piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare,
centralizarea vânzărilor și aprovizionarea cumpărătorilor en gros;
(c) stabilirea unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o
atenție deosebită recoltării și disponibilității; și
(d) alte activități care pot fi desfășurate de către grupurile de producători, cum ar fi
dezvoltarea competențelor în materie de exploatare și de comercializare, precum și
organizarea și facilitarea proceselor de inovare.

Cerințele specifice minime cu privire la conținutul planului de afaceri vor fi detaliate cadrul
legislativ naţional.
8.2.7.3.1.8.Principles with regards to the setting of selection criteria


Principiul cooperarii (grupurile de producători care fac parte dintr-un Grup
Operațional);



Principiul reprezentativității grupurilor (numărul de membri);



Principiul calităţii produselor (grupurile care produc, depozitează și comercializează
produse ecologice, HNV, tradiționale sau produse care participă la scheme de
calitate).



Principiul sectorului prioritar (lapte de bovine, suine, legumicultura, plante tehnice,
plante medicinale și aromatice).
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Principiul dimensiunii exploatatiilor membrilor grupurilor de producatori (asocierea
exploatatiilor de mici dimensiuni).

Principiile de selecție vor fi detaliate în legislația națională subsecventă și vor respecta
prevederile art. 49 al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul
egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora în
conformitate cu prioritățile Uniunii Europene în materie de dezvoltare rurală.
8.2.7.3.1.9.(Applicable) amounts and support rates
Sprijinul acordat este 100% public şi nu poate să depăşească anual 10% din valoarea
producţiei comercializate în primii 5 ani şi 100.000 euro/an.
Ultima rată se va plăti numai după ce s-a verificat dacă planul de afaceri a fost implementat
corect.
În cazul nerespectării planului de afaceri, sprijinul se recuperează proporțional cu obiectivele
nerealizate.
8.2.7.3.1.10. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
8.2.7.3.1.10.1. Risk(s) in the implementation of the measures


Riscurile sunt menționate în secțiunea aplicabilă întregii măsuri 9.

8.2.7.3.1.10.2.Mitigating actions
Acțiunile de reducere a riscurilor sunt menționate în secțiunea aplicabilă întregii măsuri 9.
8.2.7.3.1.10.3. Overall assessment of the measure
Evaluarea generală a măsurii este menționată în secțiunea aplicabilă întregii măsuri
9.

8.2.7.3.1.11. Information specific to the operation
Description of the official procedure for recognising the groups and organisations
Descrierea procedurii oficiale utilizate pentru recunoașterea grupurilor de producători este
menționată în secțiunea aplicabilă întregii măsuri 9.

9a. Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol
Sub-measure:


9.a - setting up of producer groups and organisations in the fruit growing sector
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Description of the type of operation
În cadrul acestei măsuri se va sprijini înființarea grupurilor de producători în sectorul
pomicol.
Sprijinului acordat prin măsură, va contribui la:


Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor pomicole;



O mai bună integrare pe piață a producătorilor primari;



Creşterea veniturilor producătorilor prin comercializarea în comun a producției;



Crearea și promovarea lanțurilor scurte;



Respectarea standardelor comunitare de mediu si climă, siguranță alimentară etc.;

Type of support
Sprijinul se plătește sub forma unui ajutor forfetar degresiv, în tranșe anuale, pe o perioadă
care nu poate depăși cinci ani de la data la care grupul de producători a fost recunoscut.
Sprijinul se calculează pe baza producției comercializate anual prin intermediul grupului.
În primul an, se poate plăti grupului de producători un sprijin calculat pe baza valorii medii
anuale a producției comercializate de membrii acestuia, în ultimii trei ani înainte de aderarea
la grup.
Sprijinul se va acorda ca procent din producţia comercializată prin intermediul
grupului astfel:


Anul I - 10%



Anul II - 8%



Anul III - 6%



Anul IV - 5%



Anul V - 4%

Links to other legislation
Beneficiaries
Grupurile de producători din sectorul pomicol care se încadrează în definiția IMM-urilor și
care au fost recunoscute oficial de către autoritatea competentă după 1 ianuarie 2014 şi
înainte de solicitarea sprijinului.
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Eligible costs
Cheltuielile eligibile sunt limitate la cele rezultate din înființarea și funcționarea grupurilor
de producători din sectorul pomicol, prevăzute în planul de afaceri, iar detalierea costurilor
eligibile
se
va
realiza
în
cadrul
legislativ
național.
Nu vor fi eligibile în cadrul acestei măsuri cheltuielile pentru fuzionarea grupurilor de
producători existente.
Eligibility conditions


Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;



Solicitantul prezintă un plan de afaceri care trebuie să detalieze activitățile planificate
ale grupului în raport cu una sau mai multe dintre categoriile enumerate mai jos (art.
27 (1) R 1305/2013):
(a) adaptarea producției și produselor producătorilor care sunt membri ai acestor
grupuri la cerințele pieței;
(b) introducerea în comun a produselor pe piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare,
centralizarea vânzărilor și aprovizionarea cumpărătorilor en gros;
(c) stabiliriea unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o
atenție deosebită recoltării și disponibilității; și
(d) alte activități care pot fi desfășurate de către grupurile de producători, cum ar fi
dezvoltarea competențelor în materie de exploatare și de comercializare, precum și
organizarea și facilitarea proceselor de inovare.



Investițiile prevăzute în planul de afaceri vor fi efectuate în UAT prezente în anexa
II.

Cerințele specifice minime cu privire la conținutul planului de afaceri vor fi detaliate cadrul
legislativ naţional.
Principles with regards to the setting of selection criteria


Principiul cooperarii (grupurile care fac parte dintr-un Grup Operational);



Principiul reprezentativității grupurilor (numărul de membri);



Principiul calităţii produselor (grupurile care produc, depozitează și comercializează
produse ecologice sau produse care participă la scheme de calitate, HNV,
tradiționale).



Principiul dimensiunii exploatatiilor membrilor grupurilor de producatori (asocierea
exploatatiilor de mici dimensiuni).

Principiile de selecție vor fi detaliate în legislația națională subsecventă și vor avea în vedere
prevederile art. 49 “Selecția operațiunilor” al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 urmărind
să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și
direcționarea acestora în conformitate cu prioritățile Uniunii Europene în materie de
dezvoltare rurală.
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(Applicable) amounts and support rates
Sprijinul acordat este 100% public şi nu poate să depăşească anual 10% din valoarea
producţiei comercializate în primii 5 ani şi 100.000 euro/an.
Ultima rată se va plăti numai după ce s-a verificat dacă planul de afaceri a fost implementat
corect.
În cazul nerespectării planului de afaceri, se recuperează sprijinul, proporțional cu obiectivele
nerealizate.
Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
Risk(s) in the implementation of the measures
Riscurile sunt menționate în secțiunea aplicabilă întregii masuri 9.
Mitigating actions
Acțiunile de reducere a riscurilor sunt menționate în secțiunea aplicabilă întregii măsuri 9.
Overall assessment of the measure
Evaluarea generală a măsurii este menționată în secțiunea aplicabilă întregii măsuri
9.
Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant
Nu se aplică.
Information specific to the operation
Description of the official procedure for recognising the groups and organisations
Descrierea procedurii oficiale utilizate pentru recunoașterea grupurilor de producători este
menționată în secțiunea aplicabilă întregii măsuri 9.
Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
Risk(s) in the implementation of the measures
Având în vedere că spre deosebire de perioada anterioară de programare când a existat
sesiune continuă pentru accesarea măsurii, în perioada de programare 2014-2020, pentru o
mai bună direcționare a sprijinului, selectarea grupurilor de producători se face în baza unui
proces competitiv și se estimează că pot aparea o serie de riscuri specifice precum proceduri
inadecvate de verificare și control, încadrarea incorectă a solicitanților în categoria
beneficiarilor eligibili, neadaptarea sistemelor informatice la fluxurile procedurale sau
actualizarea cu întârziere a acestora, nivel redus de informare al solicitanților cu efecte directe
asupra conștientizării beneficiilor aduse de organizarea într-o formă asociativă.
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Un alt risc important este reprezentat de interesul scăzut al beneficiarilor pentru această
măsură din cauza reticenţei producătorilor agricoli faţă de formele asociative și a legislației
fiscale în domeniu.
Mitigating actions
Pentru îmbunătăţirea implementării măsurii şi reducerii riscurilor se vor putea lua
urmatoarele măsuri:
-

Stabilirea unor criterii de selecție a beneficiarilor transparente și verificabile și o bună
informare a potenţialilor beneficiari asupra acestora;

-

Actualizarea și optimizarea Sistemului IT existent la nivelul AFIR cu noile fluxuri
administrative, în scopul reducerii riscului și îmbunătațirii verificării și controlului
măsurii;
Definirea clară a beneficiarilor în cadrul național de implementare conform
prevederilor programului și verificarea încadrării acestora conform legislației
naționale prin încheiere de protocoale și acorduri cu entitățile responsabile în scopul
verificării corectitudinii informațiilor furnizate;

-

-

-

-

Informarea solicitanților cu privire la eligibilitatea cheltuielilor și la alte elemente
esențiale ale măsurii prin ghiduri, pliante, site-uri web și acțiuni de informare.
Utilizarea măsurilor de transfer de cunoștințe și consiliere și a acțiunilor de informare
în scopul asigurării de sprijin de specialitate pentru informarea și stimularea
producătorilor agricoli să se asocieze benevol în grupuri de producători care să
funcționeze eficient în beneficiul propriilor membrii.
Modificarea legislației în domeniu, în scopul facilitării constituirii formelor
asociative de acest tip.
Elaborarea de proceduri clare și detaliate și eficientizarea sistemelor de control.

Overall assessment of the measure
Posibilitatea de verificare și control a măsurii se bazează pe rezultatele evaluării ex-ante
realizate de către autoritatea de management și agenția de plăți, luând în considerare
rezultatele controalelor efectuate în perioada de programare anterioară in conformitate cu art.
62 din Regulamentul UE 1305/2013.
În urma analizei realizate de autoritatea de management și agenția de plăți pe baza experienţei
din perioada 2007-2013, se poate concluziona că se asigură verificabilitatea și controlul
măsurii prin îmbunatățirea procedurilor de lucru, astfel încât să nu se prejudicieze interesele
financiare ale Uniunii Europene.
De asemenea, prin modificarea legislației naționale și prin acțiunile de informare, consiliere
și transfer de cunoștinte se va asigura creșterea interesului producătorilor agricoli faţă de
formele asociative și scăderea ratei de eroare.
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Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant
Information specific to the measure
Description of the official procedure for recognising the groups and organisations
Conform legislaţiei în vigoare, grupurile de producători sunt recunoscute de către Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, responsabil pentru:
a) analiza şi decizia privind recunoaşterea grupului de producători;
b) verificarea periodică a condiţiilor de recunoaştere;
c) emiterea şi înregistrarea avizului de recunoaştere al grupului de producători într-un registru
special, deschis în acest scop;
d) retragerea Avizului de recunoaştere acordat grupului de producători, în situaţia în care
acesta a fost obţinut prin prezentarea de date neconforme realităţii, precum şi atunci când
obligaţiile faţă de membrii grupurilor de producători, cuprinse în actul constitutiv, nu mai
sunt respectate.
Legislaţia în vigoare (Ordonanţa nr. 37 din 14 iulie 2005 aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 338/2005) prevede în principal, următoarele criterii de
recunoaştere ale grupului de producători:
1. Grupul de producători este persoană juridică înfiinţată la iniţiativa producătorilor cu scopul
de a comercializa în comun produsele membrilor, urmărind realizarea următoarelor
obiective:
a) planificarea şi modificarea producţiei conform cererii pieţei, în special conform condiţiilor
de calitate şi cantitate;
b) promovarea concentrării ofertei şi plasarea pe piaţă a produselor obţinute de membrii săi;
c) reducerea costurilor de producţie şi stabilirea preţurilor la producător;
d) promovarea utilizării practicilor de cultivare, a tehnicilor de producţie şi gestiune a
deşeurilor care să nu dăuneze mediului înconjurător, în special pentru protecţia calităţii
apelor, a solului şi a peisajului natural, precum şi menţinerea şi/sau promovarea
biodiversităţii.
2. Alte condiţii de recunoaştere se referă la:


grupul de producători este format din cel puţin 5 membri;



comercializează cel puţin 75% din producţia proprie prin intermediul grupului de
producători;
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dovedeşte prin evidenţa contabilă o valoare minimă a producţiei comercializate,
pentru grupa de produs pentru care solictă recunoaşterea, de cel puţin 10.000 Euro,
echivalent în lei;



deţine un sistem centralizat de contabilitate, facturare, înregistrare şi urmărire
cantitativă, calitativă şi valorică a producţiei membrilor;



membrii grupului de producători au obligaţia de a plăti contribuţiile financiare
prevăzute în actul constitutiv pentru înfiinţarea şi funcţionarea grupului de
producători.

3. Grupul are prevăzute în actul constitutiv sau în statut obligaţiile membrilor şi ale grupului
de producători;
4. Grupul dispune de organe de conducere şi mijloace tehnice care să-i permită să asigure
managementul comercial şi financiar pentru funcţionarea grupului de producători.
Other important remarks relevant to understand and implement the measure
-
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