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SUBMĂSURA 16.4 si SUBMĂSURA 16.4a 

SPRIJIN ACORDAT PENTRU COOPERARE ORIZONTALĂ ŞI VERTICALĂ ÎNTRE ACTORII 

DIN LANŢUL DE APROVIZIONARE ÎN SECTOARELE AGRICOL ŞI POMICOL 

 

 
Beneficiarii programului 
Solicitanţii eligibili pentru submăsurile 16.4 şi 16.4a „Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi 
verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol” sunt PARTENERIATELE 
constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE din cel puţin 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/pomicol, în funcție de submăsură.  
• Fermieri;  
• Microîntreprinderi și întreprinderi mici;  
• Organizații neguvernamentale;  
• Consilii locale1;  
• Unități școlare (inclusiv universitățile de profil), unitățile sanitare, de agrement și de alimentație 
publică. 
Reprezentantul legal al liderului de parteneriat în relația cu AFIR trebuie să fie angajat al acestuia 

cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe o perioadă cel puțin egală cu perioada de 

derulare a proiectului. 

 
Categorii de solicitanti eligibili 

Liderul de proiect trebuie să se încadreze în următoarele forme de organizare (listă indicativă):  

 Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările 
ulterioare);  

 Intreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările 
ulterioare);  

 Intreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările 
ulterioare);  

 Societăţi comerciale (înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificarile ulterioare);  

 Societăţi agricole şi alte forme de asociere în agricultură (înfiinţate în baza Legii nr. 36/1991, cu 
modificările şi completările ulterioare)  

 Asociaţii şi fundaţii (înfiinţate în baza OG nr. 26/2000 aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr 246/2005);  

 Cooperative agricole (înfiinţate în baza Legii nr. 566/2004 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare);  

 Societăți cooperative înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare)  

 Grupuri de producatori (Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si 
functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor 
agricole, cu completarile si modificarile ulterioare)  

 Orice altă formă juridică de asociere, conform legislaţiei naţionale în vigoare;  



 

 

S.C. Long Way S.R.L. 
 
RO22381860, J12/3926/2007 
Banca Transilvania Cluj-Napoca 
RO18BTRLRONCRT0310762501 

 
 
Strada Petofi Sandor, Nr. 13,  
Etaj 2, Biroul nr. 5 
Cluj-Napoca, România 

 
 
T/F: +40-364-40.40.44 
E: office@long-way.eu 
W: www.long-way.eu 

 

Consultanță  
Fonduri Europene 
 
Management  
De Proiect 

 Organizații neguvernamentale, Consilii locale, Unități școlare (universități, licee etc.), sanitare, 
de agrement şi de alimentaţie publică;  

 Alte entităţi relevante (ex: institute și stațiuni de cercetare etc.), pe baza obiectivelor 
proiectului.  

 

Cheltuieli eligibile 

1. Studii/planuri.  
Acestea cuprind:  
Elaborarea studiilor și planurilor de marketing asociate proiectului, inclusiv analize de piață, 
conceptul de marketing.  

 
2. Costurile de funcţionare a cooperării  

Pot fi efectuate după semnarea contractului, nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului 
acordat pe proiect şi pot cuprinde:  
Cheltuieli de transport și de subzistență ale coordonatorului și partenerilor (diurnă), legate de 
activitățile parteneriatului, conform legislatiei nationale;  

Onorarii ale personalului (de exemplu angajat salariat în vederea asigurării activității de 
secretariat, etc.);  

Cheltuieli legate de închirierea spațiilor de desfășurare a întâlnirilor parteneriatului, închiriere 
sediu, achiziție echipamente IT și alte dotări necesare desfășurării cooperării.  

 
3. Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului, inclusiv costuri de 

promovare, şi pot cuprinde (listă indicativă):  

Cheltuieli de promovare inclusiv pagina web, broșuri, pliante, bannere, promovare platită prin 
social media și alte rețele de publicitate, radio și televiziune, chirii standuri de prezentare, 
personalizare echipamente, personalizare auto;  
 Cheltuieli de marketing legate de etichetarea și ambalarea produsului (concept grafic 
realizarea de ambalaje, etichete pentru produsul ce va fi comercializat prin intermediul lantului 
scurt/pietei locale*), creare/achiziționare marcă înregistrată (cheltuielile legate de achiziționarea 
mărcii înregistrate nu pot depăși 5% din valoarea cheltuielilor eligibile), cheltuieli pentru protejarea 
mărcii înregistrate (nu mai mult de 5% din valoarea cheltuielilor eligibile).  
Investiții în construcții aferente activitatii de producție, procesare și/comercializare 
(modernizare, constructie), echipamente, utilaje necesare implementării proiectului așa cum rezultă 
din planul proiectului, inclusiv mijloace de transport adecvate activității descrise în proiect;  
Cheltuieli legate de chirii pentru: echipamente, utilaje, mijloace transport marfă, standuri de 
comercializare, imobile necesare desfășurării activității descrise în proiect (altele decât sediu) etc.  
Aplicații software adecvate activității descrise în proiect;  
Cheltuieli cu onorarii ale partenerilor, colaboratorilor externi, aferente activitatilor descrise in 
proiect și prestări servicii de către aceștia sau alte persoane/entități, inclusiv cheltuielile aferente 
salariului/onorariului coordonatorului de proiect.  
 

 
4. Cheltuieli privind costurile generale ale proiectului  

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă:  
a) respectă prevederile art. 45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013;  
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b) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri şi autorizații 
necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele minime impuse de 
PNDR 2014 - 2020;  
c) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, studiu 
de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în 
conformitate cu prevederile legislației în vigoare;  
d) sunt necesare în procesul de achiziții publice pentru activitățile eligibile ale operațiunii;  
e) sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de construcții 
- montaj.  
Cheltuielile de consultantă şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă condițiile 
anterior menționate şi se decontează proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente 
proiectului în cazul în care planul de proiect include acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor măsuri (4.1, 
4.1a, 4.2, 4.2a). 
 
Valoarea sprijinului nerambursabil 

Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile. Așa cum este 
prevăzut în capitolul de cheltuieli eligibile. În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, 
acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor măsuri (4.1/4.1a si/sau 4.2/4.2a), atunci costurile sunt acoperite 
din submăsurile 16.4 și 16.4a, în conformitate cu rata maximă a ajutorului și sumele aplicabile în cadrul 
acelor măsuri. Cu toate acestea, valoarea maximă a cheltuielilor eligibile în cadrul altor măsuri nu va 
depăși valoarea maximă acordată în cadrul submăsurii 16.4/16.4.a.  
Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe 
proiect depus. 
 
 

 
DOCUMENTE NECESARE 

  

1. ACORDUL DE COOPERARE AL PARTENERIATULUI – o schita cu stabilirea 

responsabilităților fiecărui partener; 

 

2. DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU TERENUL AGRICOL / DOCUMENT 

PENTRU EFECTIVUL DE ANIMALE DEŢINUT ÎN PROPRIETATE  
Copie după documentul autentificat la notar care atestă dreptul de proprietate asupra terenului 

şi/ sau tabel centralizator emis de Primărie semnat de persoanele autorizate conform legii, 

conţinând sumarul contractelor de arendare cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de 

folosinţă, perioada de arendare care trebuie să fie de cel puţin 10 ani începând cu anul 

depunerii Cererii de finanțare şi/ sau contractul de concesiune care să certifice dreptul de 

folosinţă al terenului cel puţin 10 ani începând cu anul depunerii Cererii de finanțare. 

Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi trebuie să conţină: 

 - situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a 

investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze;  

 - suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind 

retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui 

proces); 
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3. DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU IMOBILUL (CLĂDIRILE ŞI/SAU 

TERENURILE) PE CARE SUNT/VOR FI REALIZATE INVESTIŢIILE  
1) ACTUL DE PROPRIETATE ASUPRA CLĂDIRII sau CONTRACT DE CONCESIUNE 

sau ALT DOCUMENT ÎNCHEIAT LA NOTAR care să certifice dreptul de folosinţă asupra 

clădirii pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii Cererii de finanțare, care 

să confere titularului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, în conformitate cu 

prevederile Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în 

vedere tipul de investiţie propusă prin proiect ;  

2) DOCUMENTUL CARE ATESTĂ DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA 

TERENULUI, CONTRACT DE CONCESIUNE SAU ALT DOCUMENT ÎNCHEIAT LA 

NOTAR care să certifice dreptul de folosinţă al terenului pe o perioadă de cel puțin 10 ani 

începând cu anul depunerii Cererii de finanțare, care să confere titularului dreptul de execuție 

a lucrărilor de construcții, în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, având în vedere tipul de investiție propusă prin 

proiect. Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi trebuie să 

conţină: - situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de 

realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze; - suprafaţa concesionată la zi (dacă 

pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, 

să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces) pentru terenul pe care este 

amplasată clădirea. 

 

Atenţie!  

Pentru construcțiile și/sau terenul ce fac/face obiectul Cererii de finanțare, solicitantul trebuie 

să prezinte documente care să certifice dreptul acestuia de a obține, potrivit legii, autorizația 

de construire/desființare: - drept real principal (drept de proprietate, drept de administrare, uz, 

uzufruct, superficie, servitute) dobândit prin: act autentic notarial, certificat de moștenitor, act 

administrativ de restituire, hotarare judecătorească, lege.  

În cazul dreptului de superficie se acceptă act de superficie încheiat în formă autentică de un 

notar public. - drept de creanță definit conform Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

pentru clădirea/terenul pe care urmează a se realiza investiția. Pentru construcțiile cu caracter 

provizoriu, definite conform Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare, 

solicitantul poate prezenta şi un contract de comodat/ locaţiune (închiriere) asupra terenului şi 

acordul expres al proprietarului de drept. 

 

 

4. EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU 

AU FOST FINALIZATE LUCRĂRILE DE CADASTRU, pentru proiectele care vizează 

investiţii de lucrări privind construcţiile noi sau modernizări ale acestora  

Atenţie! În situatia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru 

un credit), se va depune acordul creditorului privind executia investitiei şi graficul de rambursare a 

creditului. 

 

 

5.  CERTIFICAT DE URBANISM SAU AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE pentru 

proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări). Certificatul de urbanism nu 

trebuie însoţit de avizele mentionate ca necesare fazei urmatoare de autorizare. 
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6. CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE ELIBERAT DE OFICIUL REGISTRULUI 

COMERŢULUI conform legislaţiei în vigoare. 
 

7. DOCUMENT EMIS DE ANPM PENTRU PROIECT 
 

8. PENTRU INVESTITII NOI: - in cazul in care produceti ecologic.  

a) fisa de inregistrare ca procesator si producator in agricultura ecologica  

b) contractul procesatorului cu un organism certificat de inspectie si certificare 

 

9. OFERTE DE PRET  

Extrase din baza de date AFIR pentru bunurile prevazute in proiect si/sau Oferte de pret (2 pentru 

fiecare bun/serviciu care depaseste pretul de 15.000 euro fara TVA, 1 oferta pentru bun/serviciu care 

nu depaseste pretul de 15.000 euro fara TVA) 

Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilităţii preţurilor 

şi trebuie să aibă cel puţin următoarele caracteristici: 

- sa fie adresate catre liderul de parteneriat; 

- să fie datate, personalizate, vor avea numar de inregistrare, semnatura, stampila de la furnizor, 

- să conţină detalierea unor specificaţii tehnice minimale; 

- să conţină preţul de achiziţie pentru bunuri/servicii,  termenul de livrare, modalitatea de plata 

(avans, transe de plata etc.), 

- va avea termen de valabilitate min. 45 zile, 

- costurile referitoare la montaj (daca este cazul) vor fi evidentiate separat pe oferta. 

 

ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ) 

- Documente de identitate – copii etc. 

- Copii CUI. 
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Scorul se calculează în baza următoarelor principii de selecţie aplicabile pentru Submăsurile 16.4 

și 16.4a „Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare 

în sectorul agricol/pomicol”: 

 
 

Nr. 

crt. 

Principii şi criterii de selecție Punctaj 

1.  Principiul reprezentativității cooperării, respectiv numărul de parteneri 

implicați 

Max 10 p 

1.1. Parteneriatul are:   

a) mai mult de 5 membri 10 p    

b) intre 3-5 membri 8 p 

2.  Principiul  structurii adecvate de parteneriat, pe baza obiectivului 

proiectului 

Max 35 p 

2.1. Parteneriatul are în componență: 

a) parteneri care la finalizarea proiectului formalizeaza cooperarea prin 

constituirea sau dezvoltarea unei forme asociative cu personalitate juridica 

Forma asociativă rezultată trebuie să desfășoare activități economice pe o 

perioadă de minimum trei ani de la implementarea proiectului (realizarea 

efectivă). 

b) entități cu experiență în domeniile cercetării de piață și al promovării 

produselor agro-alimentare (de exemplu – institute de cercetare de piață, 

unități de învățământ cu profil economic, marketing, entități care au 

dezvoltat anterior scheme de aprovizionare directă care respectă 

principiile lanțului scurt de aprovizionare sau care au implementat cu 

succes alte proiecte în domeniu   etc.).  

c) consilii locale*, unitati scolare, sanitare, de agrement si de alimentatie 

publica, ONG, alte entități relevante, pe baza obiectivelor proiectului. 

Punctajul se acordă pe baza Acordului de cooperare semnat de către 

parteneri, unde sunt descrise rolul și experiența relevantă fiecărui partener 

în proiect, în conformitate cu obiectivele proiectului.  

Punctajul  aferent  lit a) se acordă numai dacă angajamentul de 

formalizare a cooperării se regăsește în Acordul de Cooperare. Nu este 

obligatoriu ca forma asociativă rezultată să conțină toți partenerii, însă 

este necesar ca toți fermierii din parteneriat să se regăsească în 

componența ei. 

 

 

12p  

 

 

 

12 p 

 

 

11 p 
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 Punctajele acordate în cadrul subcriteriilor a), b) și c) pot fi cumulate în cazul în 
care se respectă condițiile sus-menționate.  
* prin UAT 

3. Principiul valorii adăugate (parteneriatele care produc și comercializează 

produse cu valoare adăugată mare, care participă la scheme de calitate  

naționale și europene  , produse din sistemele agricole HNV, etc.) 

Max 30 

3.1. Parteneriatul comercializează produse ecologice 

Se vor puncta proiectele care propun comercializarea produselor ecologice 

conform prevederilor OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare 

ecologice cu completările și modificările ulterioare. 

15 p 

3.2. Parteneriatul comercializează produse:  

a) tradiționale 

Se vor puncta proiectele care propun comercializarea produselor 
tradiționale atestate conform prevederilor Ordinului 724/ 2013 privind 
atestarea acestor produse 
 
și/sau 
 

b) care participă la o schemă de calitate/care sunt certificate în urma unei 

scheme de calitate 

Pentru produsele alimentare care au obținut recunoașterea la nivel 
european, proiectele vor fi punctate în urma verificării în bazele de date ale 
Comisiei Europene DOOR, respectiv E-BACHUS pentru vinuri de calitate. 
 
Pentru produsele alimentare care sunt în curs de recunoaștere la nivel 
european, se vor puncta proiectele depuse de solicitanți care  vizează 
obținerea produselor alimentare în conformitate cu documentația depusă 
în vederea înregistrării indicațiilor geografice protejate (IGP) și a 
denumirilor de origine protejate (DOP) pentru produsele alimentare altele 
decât vinurile de calitate, a indicațiilor geografice (IG) și a denumirilor de 
origine controlată (DOC) pentru vinurile de calitate, cu respectarea 
prevederilor legislației europene și naționale în vigoare privind sistemele 
din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare. 
În plus, solicitanții respectă mențiunile din caietul de sarcini pentru sistemul 
de calitate vizat, iar produsul este înregistrat în Registrul Sistemelor din 
Domeniul Calității Protejate Național (RSCPN) – produse alimentare altele 
decât vinul, și Registrul Unic DOC-IG – vinuri de calitate, iar documentația 
este transmisă la Comisia Europeană pentru înregistrare în vederea 
obținerii protecției europene.  
 
Proiectele care vizează comercializarea unor produse alimentare care sunt 
în curs de înregistrare și recunoaștere la nivel european pentru 
înregistrarea denumirii de specialitate tradițională garantată (STG), vor fi 

15p 
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5
 Conform ORDINULUI nr. 52 din 3 martie 2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii 

datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate 
facultative "produs montan" şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii 
economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni.   

punctate în condițiile respectării mențiunilor din caietul de sarcini depus în 
vederea recunoașterii, a înregistrării în Registrul Sistemelor din Domeniul 
Calității Protejate Național (RSCPN)  și a transmiterii documentației în 
vederea obținerii înregistrării și a protecției la nivel european. 
 
În cazul în care nu se obține recunoașterea la nivel european proiectele nu 
vor fi depunctate și sprijinul acordat nu se va recupera. 
 
 
În cazul produselor care au obținut mențiunea de calitate ‚produs montan’ 
se va verifica Registrul naţional al produselor montane, iar în cazul celor 
care sunt în curs de obținere a acestei mențiuni se va solicita dovada 
depunerii documentației la Direcția Agricolă Județeană și angajamentul că 
se va obține această mențiune de calitate până la ultima plată. 
 
Cel puțin unul din tipurile de produse comercializate de parteneriat (de 
membrii)  trebuie să fie produs montan5. 
si/sau 
 
c) produse alimentare obținute conform unei retete consacrate 

românești  

Se vor puncta proiectele care propun comercializare produselor alimentare 
obținute conform unei rețete consacrate românești în  acord cu prevederile 
Ordinului 394/2014 privind atestarea acestor produse. 
 
Cel puțin unul din tipurile de produse comercializate trebuie să fie conform 
unei rețete consacrate românești, iar acesta să se regăsească în categoria 
produselor comercializate de solicitant. 

d) provenite din exploataţii situate în zone HNV    

Se vor puncta proiectele care comercializează produse provenite din 

exploatații din UAT HNV (se regăsesc în Lista UAT-urilor eligibile pentru 

pachetele 1 si 2 aferente măsurii 10 a PNDR  – anexa 9 a ghidului). 

 

12 p 

In toate cazurile de mai sus (criteriile 3.1 si 3.2) punctajul se acorda  doar 

dacă cel puțin unul din tipurile de produse comercializate este produs 

ecologic/ traditional/ HNV/ montan/ scheme de calitate. 

Tipurile de produse menționate mai sus (criteriul 3.2) pot fi și ecologice și 

astfel punctajul maxim obținut de proiect prin criteriul 3.1 se poate cumula 

cu cel de la criteriul 3.2. 

 



 

20 

 

 
PUNCTAJ MINIM PENTRU PRIMA SESIUNE  – 10  PCT.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6  Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) 

 

Valoarea maximă a sprijinului este de 100.000 de euro. 

 

În cazul tuturor produselor de calitate menționate mai sus nu vor fi 

eligibile cheltuielile aferente certificării. 

4. Principiul „piețelor locale” (i.e. distanță geografică mai mică între punctul 

de producție și punctul de vânzare). 

Max 25 

4.1. Distanţa dintre exploatația de origine a produsului/produselor și 

punctul de comercializare se încadrează între: 

a) 0-50 km; 

 

5 p 

          b) >50-75 km. 

Distanța dintre exploatația de origine a produsului/produselor și punctul de 

comercializare se calculează prin intermediul GPS. 

Se va avea în vedere distanța rutieră cea mai scurtă. 

Dovada încadrării în limitele de km menționate anterior nu este necesară. 

Distanța va fi verificată de AFIR. 

Solicitantul trebuie să se asigure înainte de depunerea proiectului că se 

încadrează în limitele de mai sus  și să menționeze în proiect distanța 

maximă  dintre exploatația de origine a produsului/produselor și punctul de 

comercializare. 

3 p  

4.2 Proiecte care propun integrarea lantului scurt cu piata locala 

Se vor puncta proiectele ce propun un plan de marketing ce cuprinde atât 

componenta de dezvoltare a lanțului scurt cât și componenta de  

dezvoltare a unei piețe locale. 

Se aplică proiectelor care propun înființarea și dezvoltarea piețelor locale 

exclusiv prin lanțuri scurte 

 20 p 

TOTAL 100 p 


