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Fişa Măsurii 142
„Înfiinţarea grupurilor de producători”

Sursa de finanţare
nerambursabilă

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - AXA 4
LEADER
Obiective generale
Cresterea competitivităţii sectoarelor primare agricol şi
silvic, prin dezvoltarea echilibrată a relaţiilor dintre
producători şi sectoarele de procesare şi comercializare,
precum şi adaptarea producţiei din punct de vedere
calitativ si cantitativ la cerinţele consumatorilor.
Obiective specifice

Obiectivele măsurii

Încurajarea înfiinţării grupurilor de producători din sectorul
agricol şi silvic în vederea obţinerii de produse de calitate
care îndeplinesc standardele comunitare, prin aplicarea
unor tehnologii de producţie unitare si sprijinirea accesului
la piaţă a propriilor membri.
Obiective operaţionale

Domeniul de acţiune

Cresterea numărului de grupuri de producători sprijinite
pentru înfiinţare si funcţionare administrativă si cresterea
veniturilor prin îmbunătăţirea capacităţii tehnice şi de
management a membrilor acestora.
Domeniul de acţiune al măsurii îl constituie încurajarea
înfiinţării si funcţionarii administrative a grupurilor de
producători, recunoscute în conformitate cu prevederile
legislaţiei naţionale în vigoare, ceea ce va conduce la:
a) Adaptarea producţiei la cerinţele si exigenţele pieţei;
b) Asigurarea comercializării în comun a produselor,
inclusiv pregătirea pentru vânzare, centralizarea vânzărilor

Tipul sprijinului

Schema de sprijin

Beneficiari

Sectoare vizate

şi distribuţia produselor cu ridicata;
c) Cresterea valorii adăugate a producţiei obţinute în
comun si o mai bună gestionare economică a resurselor si
rezultatelor obţinute;
d) Stabilirea unor reguli comune în ceea ce priveste
informaţiile asupra producţiei, în special cu privire la
cantitate, calitate si tipul ofertei, acordându-se o atenţie
deosebită produselor obţinute în cantităţi corespunzătoare
pentru industria prelucrătoare si pentru reţeaua de
comercializare.
Prevederile acestei măsuri se aplică la nivelul întregului
teritoriu al României.
În cadrul acestei măsuri se acordă sprijin public
nerambursabil de 100%.
Rate anuale acordate în primii 5 ani de la data
recunoaşterii grupului de producători.
• Sprijinul va fi calculat pe baza producţiei comercializate
anual de către grupul de producători, astfel:
a) 5%, 5%, 4%, 3% si 2% din valoarea producţiei
comercializate de până la 1.000.000 Euro pentru primul, al
doilea, al treilea, al patrulea si respectiv al cincilea an;
b) 2,5%, 2,5%, 2,0%, 1,5% si 1,5% pentru valoarea
producţiei comercializate care depăseste 1.000.000 Euro
pentru primul, al doilea, al treilea, al patrulea si respectiv al
cincilea an.
Grupuri de producători recunoscute oficial începând cu 1
ianuarie 2007 până la 31 decembrie 2013, conform
prevederilor legislaţiei în vigoare.
Sprijinul se acordă pentru grupurile de producători
recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare,
pentru următoarelor categorii:
1.Sectorul agricol:
• culturi de câmp (cereale, oleaginoase, culturi proteice,
tehnice, culturi rădăcinoase câmp);
• horticultură ( flori, plante ornamentale);
• viticultură (viţă de vie pentru vin );
• creşterea animalelor pentru lapte;
• creşterea animalelor (excluzând laptele);
• granivore (porci si păsări);
• mixt (cresterea animalelor pentru lapte si carne/culturi
vegetale si cresterea animalelor).
2.Sectorul forestier:
• produse lemnoase;
• produse nelemnoase.
Condiţiile de selecţie a grupurilor de producători vor putea
fi revizuite într-o perioadă de 2 ani de la lansarea
programului.

Complementaritatea
cu primul pilon

Criterii de
recunoaştere

Criteriile si regulile administrative elaborate vor avea în
vedere ca activităţile care beneficiază în mod excepţional
de sprijin pentru dezvoltarea rurală, să nu fie sprijinite si
prin alte instrumente conform Planurilor de sprijin prevăzut
în art. 2, alin.2 si Anexa 1 a Regulamentului (CE)
nr.1974/2006. Se exclud de la sprijinul acordat prin
această măsură Organizaţiile de Producători LegumeFructe si Hamei care beneficiaza de sprijin prin Pilonul I.
Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este
complementar sprijinului acordat prin alte măsuri
din cadrul Axei I (Măsura 111 „Formare profesională,
informare si difuzare de cunostinţe”, 121
“Modernizarea exploataţiilor agricole”, 123 “Cresterea
valorii adăugate a produselor agricole si forestiere”, 125
“ÎmbunătăŃirea si dezvoltarea infrastructurii legate de
dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii”, 141
„Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”, 143
„Furnizarea de servicii de consiliere si consultanţă pentru
agricultori”), Axei II, Axei III si Axei
LEADER.
1. Să fie persoană juridică înfiinţată la iniţiativa
producătorilor agricoli şi forestieri, cu scopul de a
comercializa în comun produsele agricole şi silvice ale
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 înconjurator, în special pentru protecţia
calităţii apelor, a solului şi a peisajului natural, precum şi
menţienerea şi/sau promovarea biodiversităţii.
2. alte condiţii de recunoaştere se referă la:
- grupul de producători este format din cel puţin 5
membri;
- să comercializeze cel puţin 75% din producţia
proprie prin intermediul grupului de producători;
- dovedeşte prin evidenţa contabilă o valoare
minimă a producţiei comercializate, pentru grupa de
produs pentru care solicită recunoaşterea, de cel putin
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. să aibă prevăzute în actul constitutiv sau în statut
obligaţiile membrilor şi ale grupului de producători;

Volumul sprijinului

4. să dispună de organe de conducere şi mijloace
tehnice care să-i permită să asigure managementul
comercial şi financiar pentru funcţionarea grupului de
producători.
Alocarea financiară a măsurii este de 200.000 euro.
Sprijinul nerambursabil reprezinta 100% din valoarea
eligibilă a investiţiei.

