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COOPERARE - Sub-măsura 16.1. Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor 
operaționale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse, practici, procese si 

tehnologii în sectoarele agricol, alimentar și forestier 

Fișa măsurii Observații 

Proiectele pilot sau de dezvoltare de noi 

produse, practici, procese si tehnologii vor viza  

printre altele, următoarele  sectoare generale: 

 Vegetal, inclusiv horticultură;  

  Pajiști; 

 Zootehnic;  

 Silvicultură; 

 Procesare. 

 

Sectoarele piscicol , forestier și de 
mecanizarea agriculturii nu au 
vocație pentru finanțare? 
Propunere: 
Introducerea tuturor sectoarelor 
nominalizate în STRATEGIA CDI a 
MADR. 

……oferă sprijin pentru costurile directe 

ale proiectelor pilot/de dezvoltare….. 
Ce se întâmplă cu costurile 
indirecte?  
Cine le suportă? Și până la ce 
concurență procentuală de sumă 



COOPERARE - Sub-măsura 16.1. Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor 
operaționale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse, practici, procese si 

tehnologii în sectoarele agricol, alimentar și forestier 

Fișa măsurii Observații 

"Sesiunile de proiecte  vor viza  teme 

specifice, identificate în conformitate 

cu:(a) prioritățile strategice ale PNDR 

2014-2020, și/sau  (b) temele de 

cercetare prioritare relevante identificate 

în Strategia Națională de Cercetare, 

Dezvoltare și Inovare (SNCI) pentru 

perioada 2014-2020." 

? Nu ar putea fi utilizat Planul 
sectorial de CDI Agricolă al MADR 
pentru identificarea temelor 
specifice?  

"Vor fi necesare servicii de sprijinire a 

inovării, care să faciliteze procesele de 

animare și de înființare a GO."  

? Ce se înțelege prin servicii de sprijinire a 
inovării și cine le oferă?  
?In ce sistem sunt  finanțate serviciile de 
sprijinirea inovării? 
?Cine oferă serviciile de sprijin pentru 
inovare? 
? Ce fel de entități (publice sau private) vor 
oferi serviciile de sprijin pentru inovare? 



COOPERARE - Sub-măsura 16.1. Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor 
operaționale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse, practici, 

procese si tehnologii în sectoarele agricol, alimentar și forestier 

Fișa măsurii Observații 

"Diseminarea obligatorie a rezultatelor 

obținute de către GO se va realiza atât  

prin rețeaua PEI-AGRI de la nivel 

european cât și la nivel național – prin 

RNDR dar și prin rețeaua publică de 

consultanță agricolă."  

? Dacă diseminarea este obligatorie cine o 
face: 
• Grupul operațional? /RNDR-ul? /Rețeaua 

publică de consultanță agricolă? 
In cazul GO – cheltuielile de diseminare sunt 
eligibile? 
In cazul RNDR/Rețeaua de consultanță  ce 
instrumente de obligativitate vor fi prevăzute 
in sarcina GO? 

"Cu condiția prezentării unui plan complet 

și detaliat al proiectului și al aprobării 

acestuia, …….."  

? In sarcina căruia dintre partenerii GO sunt 
reținute acțiunile de tip inovativ care fac 
obiectul brevetării? 
? Care dintre partenerii GO este proprietarul 
brevetului de invenție? 
? Cheltuielile de  brevetare și de protecția 
brevetului sunt eligibile? 



COOPERARE - Sub-măsura 16.1. Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor 
operaționale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse, practici, 

procese si tehnologii în sectoarele agricol, alimentar și forestier 

Fișa măsurii Observații 

Beneficiarii unici ai acestei sub-măsuri 

sunt Grupurile Operaționale (GO).   

•GO este  un parteneriat constituit din 

minim doi parteneri, din care: 

 cel puțin un partener cu domeniul de 

activitate - cercetare; 

 cel puțin un partener cu domeniul 

principal de activitate în sectorul agro-

alimentar sau silvic. 
 

? Una și aceeași unitate 
CDI poate fi parte a mai 
multor GO?  
 
?Unul și același  Partener 
privat poate fi parte in 
mai multe GO? 

Cheltuieli eligibile: 
• activități de animare 

? Ce reprezintă cheltuielile de 
animare ale unui grup operațional? 



COOPERARE - Sub-măsura 16.1. Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor 
operaționale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse, practici, 

procese si tehnologii în sectoarele agricol, alimentar și forestier 

Fișa măsurii Observații 
Condiții de eligibilitate :  Solicitantul prezintă planul proiectului (se încadrează în 

aria de cuprindere a PEI-AGRI conform prevederilor Art. 55 din R CE 1305/2013 

(1) PEI privind productivitatea și durabilitatea agriculturii:  

(a) promovează un sector agricol și silvic eficient din punctul de vedere al utilizării 

resurselor, viabil din punct de vedere economic, productiv, competitiv, cu emisii reduse, 

benefic pentru climă și rezilient, care să acționeze în direcția unor sisteme de producție 

agroecologică și să funcționeze în armonie cu resursele naturale esențiale de care 

depinde activitatea agricolă și silvică;  

(b) contribuie la asigurarea unei aprovizionări stabile și durabile cu alimente, furaje și 

biomateriale, atât existente, cât și de noi tipuri; 

(c) ameliorează procesele de protecție a mediului, de adaptare la schimbările climatice 

și de atenuare a efectelor acestora;  

(d) mediază apropierea între cunoștințele și tehnologia aferente cercetării de vârf, pe de 

o parte, și fermieri, gestionari de păduri, comunități rurale, întreprinderi, ONG-uri și 

serviciile de consiliere, pe de altă parte.  

Observații: Aria de cuprindere, respectiv art. 55/RCE 1305/2013 va trebui sa facă 
parte integrantă din CADRUL NAȚIONAL, propunerea de proiect trebuind să 
demonstreze într-un capitol special modul de acoperire a respectivelor prevederi 



COOPERARE - Sub-măsura 16.1. Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor 
operaționale (GO) 

Fișa măsurii Observații 
Costurile de înființare și funcționare 

ale GO nu vor depăși 20% din 

valoarea maximă a sprijinului acordat 

pe proiectul depus 

Dacă GO sunt constituite după principiul 
partenerial NU SUNT NECESARE CHELTUIELI 
DE ÎNFIINȚARE ȘI FUNCȚIONARE acestea fiind 
asumate de către parteneri în CHELTUIELILE 
INDIRECTE ale proiectului 

În cazul în care proiectul trebuie 

stopat, din cauza nerespectarii planului  

proiectului, atunci TOATE 

COSTURILE ÎNREGISTRATE până la 

acel moment VOR FI RAMBURSATE 

? În sarcina căruia dintre partenerii GO se 
înregistrează eșecul?  
? Cheltuielile partenerului CDI , atunci când 
proiectul nu a eșuat din vina acestuia vor fi 
rambursate? 

În cazul în care GO a respectat 

planul stabilit al proiectului, atunci nu 

vor exista consecințe financiare pentru 

beneficiar – cu excepția investițiilor 

în infrastructură/ capacități de 

producție și procesare, care vor fi 

rambursate.  

? Care dintre partenerii GO va returna  
investiția în infrastructură?  
?În ce perioadă de timp?  
? Returnarea este la valoarea de achiziție sau 
la valoarea rămasă ca urmare a reducerii 
corespunzătoare amortizării aferente? 



COOPERARE Sub-măsura 16.4. Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală 

între actorii din lanţul de aprovizionare, în vederea stabilirii şi dezvoltării de lanţuri scurte 
 de aprovizionare şi de piețe  locale, precum şi în vederea realizării de activități corelate de 

promovare în context local (cooperare între actori locali) 

Descrierea acțiunii: 

Obiectivul acestei sub-măsuri este acela de a promova 
cooperarea între actorii locali.  

Sub-măsura nu presupune  nu numai cooperarea dintre 
fermieri, procesatori din industria alimentară, comercianţi 
alimentari cu amănuntul, restaurante, hoteluri şi alte forme 
de cazare  în spațiul rural, ci şi realizarea de parteneriate 
cu organizații neguvernamentale şi autorităţi publice.  

Utilizarea de abordări de tip "parteneriat"  pentru 
dezvoltare de "lanţuri scurte  de aprovizionare" şi pentru 
consolidarea "pieţelor alimentare locale" s-a dovedit a fi 
eficientă.  



COOPERARE Sub-măsura 16.4. Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală 

între actorii din lanţul de aprovizionare, în vederea stabilirii şi dezvoltării de lanţuri scurte 
 de aprovizionare şi de piețe  locale, precum şi în vederea realizării de activități corelate de 

promovare în context local (cooperare între actori locali) 

Fișa măsurii Observații 
Beneficiari: 

Sprijinul se va acorda  pentru: 

•Fermieri, cu condiția organizării din punct 

de vedere legal; 

•Tinerii fermieri, în conformitate cu 
definiția prevăzută la art. 2 din Reg. (UE) 

nr. 1305/2013, cu condiția organizării din 

punct de vedere legal; 

•Grupuri si organizații de producători 

agricoli; 

•Microîntreprinderi și întreprinderi mici;  

•Organizații neguvernamentale 

înregistrate conform legislației naționale; 
•Consilii locale. 

? Fermele de 
dezvoltare ale 
UCDI ar putea fi 
beneficiari ai 
măsurii? Dacă 

DA ar trebui 
menționate 
explicit! 



COOPERARE Sub-măsura 16.4. Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii 

din lanţul de aprovizionare, în vederea stabilirii şi dezvoltării de lanţuri scurte 
 de aprovizionare şi de piețe  locale, precum şi în vederea realizării de activități corelate de promovare 

în context local (cooperare între actori locali) 

INTREBARI- SCDA Secuieni, Neamț 
• Ce forma juridica au GO ? 
• O unitate poate face parte din mai multe GO ? 
• Parteneriatul in GO poate conține o unitate cu activitate in 

domeniul PRELUCRĂRII PLANTELOR MEDICINALE ? 
• Exista o macheta a bugetului proiectului ? 
• In ce constau cheltuielile de funcționare ale GO ? 
• Cheltuielile cu onorariile includ si taxele către bugetul 

statului ? 
• Pentru toate tipurile de proiecte, persoanele care participa la 

implementarea proiectelor pot încheia Contracte individuale 
de munca pe durata determinata = durata proiectului, 
conform Codului muncii - Legea nr.53/2003 actualizata, 
art.35, art.82 si art.83. alin. h) ? 



COOPERARE Sub-măsura 16.4. Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală  

(cooperare între actori locali) 

 Propuneri ICEADR BUCURESTI 

 Introducerea de „Obiective operaţionale” (lipsesc), cu 
următorul obiectiv: „Promovarea GO prin oferirea de 
sprijin pentru costurile directe ale proiectelor pilot sau 
de dezvoltare care nu sunt sprijinite de alte măsuri de 
dezvoltare rurală din PNDR 2014-2020”. 

La „Beneficiarii” adăugarea precizării : „Conform 
definiţiei cel puţin unul din partenerii GO este un 
institut de cercetare-dezvoltare. Având în vedere 
experienţa şi cunoştinţele tehnice, economice şi 
legislative pe care le au în domeniul agricol, alimentar 
şi silvic, institutele de cercetare-dezvoltare, acestea vor 
avea rolul de integrator, manageriind proiectele pilot ce 
se vor derula prin această măsură şi de întocmire a 
planurilor de afaceri pentru GO”. 

 



COOPERARE Sub-măsura 16.4. Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală  

(cooperare între actori locali) 

 Propuneri ICEADR BUCURESTI 
La „Cheltuielile eligibile”, introducerea formulării: 

„Ţinând seama de caracterul institutelor de cercetare-

dezvoltare prevăzut în legile de constituire ale acestora, 

propunem eliminarea restricţiilor privind alegerea/selecţia 

partenerilor la constituirea GO şi la licitaţiile publice 

organizate în scopul implementării acestei măsuri, precum şi a 

restricţiilor privind salarizarea personalului din institutele de 

cercetare-dezvoltare, cu scopul creşterii competitivităţii 

activităţii acestora” 

 La „Documentele necesare cererii de finanţare/ 

Documente obligatorii” introducerea precizării : „Sprijinul 

acordat GO va fi condiţionat de prezentarea planului de 

afaceri conform cererii de finanţare”. 


