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Masura 2: Investi ii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea sectorului agricol 

Denumirea m surii Investi ii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea sectorului agricol 

Codul m surii M2 / 2A 

Tipul m surii  INVESTITII      SERVICII        SPRIJIN FORFETAR x   

1. Descrierea general  a m surii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contributiei la prioritatile strategiei, la 
domeniile de interventie, la obiectivele transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

1.1 Justificare si 

corelare cu analiza 

SWOT 

Necesitatea acestei masuri deriva din prioritatea majoritara a popula iei i a partenerilor GAL de sus inere a 
activit ilor agricole; potentialul agricol ridicat al zonei, lipsa proces rii la nivelul fermelor; tipul de 
agricultur  practicat  frac ionar, slab dezvoltat  din punct de vedere tehnic. 
Pentru o dezvoltare uniforma si de perspectiva a teritoriului GAL trebuie efectuate investitii in active fizice 

cu scopul imbunatatirii performantelor economice si de mediu a intreprinderilor rurale si a exploatatiilor 

agricole, pentru a imbunatati eficienta sectorului de procesare si marketing a produselor agricole, de a oferi 

infrastructura necesara pentru dezvoltarea agriculturii, si pentru a sprijini investitiile non-profitabile 

necesare pentru a atinge obiectivele de mediu.  

1.2. Obiectivul de 

dezvoltare rural  al 
Reg(UE) 1305/2013 

În cadrul general al PAC, sprijinul pentru dezvoltare rural , inclusiv pentru activit i din sectorul alimentar i 
nealimentar i din silvicultur , contribuie la atingerea ur m toarelor obiective:  

i) țavorizarea competitivit ii agriculturii 

 

1.3.Obiectiv(e) 

specificĂeă alĂeă m surii 

Îmbun t irea performan elor generale ale exploata iilor agricole mici si mijlocii prin cre terea 
competitivit ii activit ii agricole, a diversific rii produc iei agricole i a calit ii produselor ob inute; 
Cre terea valorii ad ugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei i 
comercializarea direct  a acestora în vederea cre rii i promov rii lan urilor alimentare integrate. 

1.4. Contribu ie la 
prioritatea/priorit ile 
prev zute la art.5, 

P2: Cre terea viabilit ii exploatatiilor i a competitivit ii tuturor tipurilor de agricultur  în toate regiunile i 
promovarea tehnologiilor agricole inovatoare i a gestion rii durabile a p durilor 
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Reg.(UE) nr.1305/2013 

1.5. Contribu ia la 
Priorit ile SDL 
(locale) 

Masura va duce la indeplinirea prioritatilor locale identificate in SDL, si anume: 

- Cre terea viabilit ii exploatatiilor i a competitivit ii tuturor tipurilor de agricultur  în toate 
regiunile i promovarea tehnologiilor agricole inovatoare i a gestion rii durabile a p durilor 

1.6. Masura corespunde 

obiectivelor art. ... 

din Reg.(UE) 

nr.1305/2013 

M sura corespunde obiectivelor Art. 17 - Investitii in active fizice din Reg. (UE) nr. 1305/2013 

1.7. Contribu ia la 

domeniile de interven ie 

Masura contribuie la domeniul de interventie 2A) Îmbun t irea performan ei economice a tuturor 
exploata iilor agricole i facilitarea restructur rii i moderniz rii exploata iilor, în special în vederea cre terii 
particip rii pe pia  i a orient rii spre pia , precum i a diversific rii activit ilor agricole 

 

1.8. Contribu ia la 
obiectivele transversale 

ale Reg.(UE) 1305/2013 

Investitiile propuse prin prezenta masura contribuie la realizarea obiectivelor transversale legate de: inovare, 

de protec ia mediului și de atenuarea schimb rilor climatice și de adaptarea la acestea, in conformitate 

cu art. 5 din Reg.(UE) 1305/2013.  

Obiectiv transversal: Inovarea  

M sura vizeaz  încurajarea i sus inerea întreprinz torilor din domeniul agricol pentru înfiin area i/sau 
dezvoltarea activit ilor agricole în comunele din teritoriul GAL. M sura se adreseaz  acelor activit i sau 
opera iuni agricole deficitare conform nevoilor rezultate din analiza diagnostic i a celei SWOT. Masura 
incurajeaza dezvoltarea economica pentru mai multe UAT din GAL – de exemplu o unitate de procesare a 

laptelui care deserveste 2 sau mai multe comune invecinate. Masura incurajeaza inregistrarea produselor 

traditionale, pentru a promova identitatea teritoriului. 

Obiectiv transversal: Mediul și climă  
Prin investitiile propuse a fi realizate in cadrul prezentei masuri se au în vedere i ac iunile de atenuare a 
schimb rilor climatice prin promovarea de solu ii inovative care s  r spund  nevoilor identificate în acest 
sens în SDL. Astfel sunt incurajate investi iile ce vizeaz  achizitia unor utilaje si tehnologii nepoluante si 
eficiente, utilizarea surselor de energie pe baz  de biomas . Toate acestea vor contribui la protectia 
mediului, atenuarea schimbarilor climatice si adaptarea la acestea.  
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1.9.Complementaritate 

cu alte m suri din SDL 

Beneficiarii directi/indirect ai acestei masuri se regasesc si in categoria de beneficiari directi/indirecti ai 

Masurii 3: Cooperare pentru dezvoltare lanţuri scurte şi pieţe locale, precum si Masura 1: Investitii pentru 

valorificarea, protejarea si modernizarea teritoriului 

1.10.Sinergia cu alte 

m suri din SDL 
-  

2. Valoarea ad ugat  a m surii 
M sura contribuie la: 
- stimularea agriculturii ca principal  activitate economic  din teritoriul GAL 

- p strarea i crearea de noi locuri de munc ; 
- încurajarea parteneriatelor prin sus inerea formelor asociative Ăasocia ii de cresc tori de animale i/sau cooperative agricoleă care î i 
au sediul în teritoriul GAL. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a m surilor programului na ional de dezvoltare rural  cofinan ate din 
țondul Țuropean Agricol pentru Dezvoltare Rural  i de la bugetul de stat, cu modific rile i completarile ulterioare.  
Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014, Regulamentul nr. 1407/2013 

Ghidul solicitantului pentru sub-m sura 4.1 din PNDR 2014-2020 

Legisla ia na ional  cu inciden  în domeniile activit ilor agricole prev zut  în Ghidul solicitantului pentru participarea la selec ia SDL 

4. Beneficiari direc i/indirec i Ăgrup int ă 

4.1. Beneficiari direc i 

 

- Fermieri, cu excep ia persoanelor fizice neautorizate; 

- Asocia ii de cresc tori de animale din teritoriul GAL; 

- Cooperative agricole din teritoriul GAL i societ ile cooperative agricole, grupuri de produc tori, 
constituite în baza legisla iei în vigoare care deservesc interesele membrilor. 

4.2. Beneficiarii 

indirec i 
Producatori agricoli individuali din teritoriu  

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

Rambursarea costurilor eligibile suportate i pl tite efectiv de solicitant. 
Pl i în avans, cu condi ia constituirii unei garan ii echivalente corespunz toare procentului de 100% din valoarea avansului, în 

conformitate cu art.45Ă4ă i art.63 ale Reg.ĂUȚă nr. 1305/2013. 
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6.Tipuri de ac iuni eligibile i neeligibile 

6.1.  Pentru proiecte de investi ii 

Actiuni eligibile: 

Prin aceast  m sur  se vor finan a exclusiv proiectele de investi ii propuse în urma ac iunilor de consultare/animare realizate în 
teritoriul GAL: 

Construc ia, extinderea, modernizarea i dotarea construc iilor din cadrul fermei, destinate activit ii productive, inclusiv c i de acces 
în ferm ; 
Amenajarea i dotarea spa iilor de desfacere i comercializare, precum i alte cheltuieli de marketing, în cadrul unui lan  alimentar 
integrat; 

Investi ii în procesarea produselor agricole la nivel de ferm , precum i investi ii în vederea comercializ rii; investi iile de procesare de 

la nivelul fermei vor fi realizate doar împreun  cu investi iile în înfiin area/modernizarea/dezvoltarea fermei Ăconsiderate ca fiind 

proiecte ce vizeaz  un lan  alimentar integrat i ad ugarea de plus valoare la nivel de ferm ă; 
Achizi ionarea, inclusiv prin leasing de ma ini/ utilaje i echipamente noi, în limita valorii de pia  a bunului respectiv; ĂȚx.: tractoare, 
remorci agricole/tehnologice, inclusiv remorcile speciale  pentru transportul animalelor vii/p s ri/albine, combine, utilaje agricole 

pentru efectuarea lucr rilor solului, înfiin area i între inerea culturilor, instala ii de evacuare i gestionare a dejec iilor din zootehnie, 

echipamente aferente buc t riilor furajere, inventarul apicol. 
Achizi ionarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci i semiremorci specilizate în scopul 
comercializ rii produselor agricole în cadrul unui lan  alimentar integrat. 
Cheltuieli determinate de conformarea cu standardele comunitare în cazul tinerilor fermieri în conformitate cu art 17 Ă5ă i investi ii 
determinate de conformare cu noile standarde. 

Cheltuieli pentru consultanta si proiectare. 

Actiuni neeligibile: 

 Achizitia de cladiri 

 Constructia si modernizarea locuintei 

 Achizitia de drepturi de productie agricola, cu drepturi la plata, animale, plante anuale si plantarea acestora; 

 Cheltuieli generate de investitiile in culturi energetice din specii forestiere cu ciclu scurt de productie; 

 Cheltuielile cu intretinerea culturilor agricole; 

 Cheltuielile cu achizitia de cap tractor; 

 Cheltuieli cu spatiile ce deservesc activitatea generala a exploatatiei agricole: birouri administrative, Sali de sedinte, Sali de 



30 

 

protocol, spatii de cazare, etc 

 Cheltuielile privind productia primara, procesarea si comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul national de 

sprijin al Romaniei in sectorul vitivinicol 2014-2018 

 Cheltuieli finantate prin PNS 

 cheltuielile cu achizi ionarea de bunuri i echipamente ”second hand”; 
  cheltuieli efectuate înainte de  semnarea contractului de finan are a proiectului cu excep ia: costurilor generale definite la art 
45, alin 2 litera că a R ĂUȚă nr. 1305 / 2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finan are; 
  cheltuieli cu achizi ia mijloacelor de transport pentru uz personal i pentru transport persoane; 
  cheltuieli cu investi iile ce fac obiectul dublei finan ri care vizeaz  acelea i costuri eligibile; 
  în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de 
refinan are a dobânzilor, cheltuielile generale i cheltuielile de asigurare; 
  cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin Ă3ă din R ĂUȚă nr. 1303 / 2013 i anume: 

  dobânzi debitoare, cu excep ia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subven ii pentru dobând  sau a unei 
subven ii pentru comisioanele de garantare; 

  achizi ionarea de terenuri neconstruite i de terenuri construite; 
 taxa pe valoarea ad ugat , cu excep ia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legisla iei na ionale privind TVA-

ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare. 

 In cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de 

refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si cheltuielile de asigurare.  

 

7. Condi ii de eligibilitate 

7.1. Pentru proiectele de investi ii  

- Beneficiarul trebuie s  aib  sediul social în teritoriul GAL; 

- Solicitantul trebuie s  se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

- Investi ia trebuie s  se încadreze în cel pu in una din ac iunile eligibile prev zute prin m sur ; 
- Investi ia trebuie s  se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economic  de minim 4000 SO Ăvaloare produc ie standard); 

- Documentatia tehnico-economic  trebuie sa dovedeasca viabilitatea economic  a investi iei; 
- Solicitantul trebuie s  demonstreze asigurarea cofinan rii investi iei; 
- Investi ia va fi precedat  de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dac  aceasta poate avea efecte negative asupra 
mediului, în conformitate cu legisla ia în vigoare; 
- Investi iile necesare adapt rii la standardele UȚ, aplicabile produc iei agricole realizate de tinerii fermieri care se instaleaz  pentru 
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prima dat  într-o exploata ie agricol  se vor realiza în termen de maxim 24 de luni de la data instal rii Ăconform art. 17, alin. 5 din 
R(UE) nr.1305/2013); 
- Investi iile necesare adapt rii la noi cerin e impuse fermierilor de legisla ia european  se vor realiza în termen de 12 luni de la data la 
care aceste cerin e au devenit obligatorii pentru exploata ia agricol  Ăconform art. 17, alin. 6 din R(UE) nr.1305/2013); 
- Investi ia va respecta legisla ia în vigoare din domeniul: s n t ii publice, sanitar-veterinar i de siguran  alimentar ; 

- Solicitantul va demonstra c  profitul mediu anual Ăca medie a ultimilor trei ani fiscaliă nu dep e te de 4 ori valoarea sprijinului 
solicitat;  
- În cazul proces rii la nivel de ferm  materia prim  procesat  va fi produs agricol Ăconform Anexei I la Tratată i produsul rezultat va fi 
doar produs Anexa I la Tratat. 
8. Criterii de selec ie 

- Principiul lan urilor alimentare integrate; 

- Proiecte care sunt depuse de forme asociative (cooperative, grupuri de producatori); 

- Nivelul de calificare în domeniul agricol al managerului exploata iei agricole; 

- Principiul soiurilor/raselor autohtone; 

- Solicitantul nu a mai solicitat fonduri europene; 

- Principiul „primului utilaj agricol” – solicitantul nu de ine/nu a mai de inut un utilaj agricol, pentru proiectele care prev d 
achizi ionarea de utilaje/echipamente. 

9. Sume aplicabile i rata sprijinului 
9.1. Justificare 

Proiectele din cadrul acestei m suri sunt din categoria opera iunilor generatoare de venit. Beneficiarii sprijinului sunt agen i economici, 

asocia ii de cresc tori de animale sau cooperative care desf oar  activit i economice generatoare de profit care necesit  sprijin 

pentru dezvoltare i care asigur  posibilitatea p str rii i creerii de locuri de munc . 
9.2. Sume aplicabile i rata sprijinului: 
Intensitatea sprijinului va fi de 50% din valoarea investitiilor eligibile in sectorul agricol in regiunile mai putin dezvoltate si in toate 

regiunile al caror PIB pe cap de locuitor in perioada 2007-2013 a reprezentat sub 75% din media UE-25 pentru perioada de referinta, dar 

al caror PIB pe cap de locuitor depaseste 75% din PIB-ul de mediu al UE-27 si 40% din valoarea investitiilor eligibile in alte regiuni.  

Rata poate fi majorata cu 20 puncte procentuale suplimentare, cu conditia ca rata maxima a sprijinului combinat sa nu depaseasca 90%, 

in cazul: 

- Tinerilor fermieri astfel cum sunt definiti la articolul 2 din Reg 1305/2013 sau cei care s-au stabilit in cei cinci ani anterior cererii 

de sprijin; 
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- Investitiilor colective si a proiectelor integrate, inclusiv al celor legate de o fuziune a unor organizatii de producatori; 

- Zonelor care se confrunta cu constrangeri natural si cu alte constrangeri specifice, mentionate in Art 32 al Reg 1305/2013; 

- Operatiunilor sprijinite in cazul PEI; 

- Investitiilor legate de operatiunile prevazute la art 28 (Agromediu si clima) si 29 (Agricultura ecologica) din Reg 1305/2013 

Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprins  între 5000 Țuro i 100.000 Țuro pentru achizi ia de utilaje i echipamente agricole 

independente; 

Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprins  între 5000 Țuro i  164.389 Euro pentru construirea/modernizarea fermelor, inclusiv 

pentru investi ii în procesarea produselor agricole la nivel de ferm . 

 

10. Indicatori de monitorizare 

Num r de exploata ii agricole/beneficiari sprijiniti: 2 

Locuri de munca nou create: 0 

 

 

 

Masura 3: Cooperare pentru dezvoltare lanturi scurte si piete locale 

Denumirea m surii Cooperare pentru dezvoltare lanturi scurte si piete locale 

Codul m surii M3 / 3A 

Tipul m surii  INVESTITII      SERVICII        SPRIJIN FORFETAR x x  

Descrierea general  a m surii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de 

interventie, la obiectivele transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

1.1 Justificare si 

corelare cu analiza 

SWOT 

Necesitatea acestei masuri deriva din necesitatea interventiei in teritoriul GAL cu activitati care sa incurajeze 

crearea si dezvoltarea de forme de cooperare intre entitati din cadrul lanturilor de aprovizionare. Lipsa 

proces rii si a posibilitatilor de desfacere la nivelul majoritatii fermelor este un alt motiv care poate sustine 

necesitatea identificarii de solutii de procesare si comercializare in comun. Prin plusvaloarea ce poate rezulta 

din aceste tipuri de investitii, se doreste marirea increderii actorilor din diferite sectoare in ceea ce priveste 

cooperarii, reducerea unor dezavantaje cum ar fi fragmentarea,  

1.2. Obiectivul de În cadrul general al PAC, sprijinul pentru dezvoltare rural , inclusiv pentru activit i din sectorul alimentar i 


