
Masura 2: Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea sectorului agricol 

Denumirea măsurii Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea sectorului agricol 

Codul măsurii M2 / 2A 

Tipul măsurii  INVESTITII      SERVICII        SPRIJIN FORFETAR x   

1. Descrierea generală a măsurii, 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 populaţiei şi a partenerilor GAL de susţinere a 

activităţilor agricole; potentialul agricol ridicat al zonei, lipsa procesării la nivelul fermelor; tipul de 

agricultură practicată fracționar, slab dezvoltată 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 rurală al 

Reg(UE) 1305/2013 

În cadrul general al PAC, sprijinul pentru dezvoltare rurală, inclusiv pentru activități din sectorul alimentar și 

nealimentar și din silvicultură, contribuie la atingerea ur mătoarelor obiective:  

i) Favorizarea competitivității agriculturii 

 

1.3.Obiectiv(e) 

specific(e) al(e) măsurii 

Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole mici si mijlocii prin creşterea 

competitivităţii activităţii agricole, a diversificării producţiei agricole şi a calităţii produselor obţinute; 

Creşterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei şi 

comercializarea directă a acestora în vederea creării şi promovării lanţurilor alimentare integrate. 

1.4. Contribuţie la 

prioritatea/priorităţile 

prevăzute la art.5, 

Reg.(UE) nr.1305/2013 

P2: Creșterea viabilității exploatatiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și 

promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor 

1.5. Contribuţia la 

Priorităţile SDL 

(locale) 

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

- Creșterea viabilității exploatatiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate 

regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor 



1.6. Masura corespunde 

obiectivelor art. ... 

din Reg.(UE) 

nr.1305/2013 

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

1.7. Contribuţia la 

domeniile de intervenţie 

Masura contribuie la domeniul de interventie 2A) Îmbunătățirea performanței economice a tuturor 

exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii 

participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole 

 

1.8. Contribuţia la 

obiectivele transversale 

ale Reg.(UE) 1305/2013 

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

de protecția mediului și de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea, in conformitate 

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

Obiectiv transversal: Inovarea  

Măsura vizează încurajarea şi susţinerea întreprinzătorilor din domeniul agricol pentru înfiinţarea şi/sau 

dezvoltarea activităţilor agricole în comunele din teritoriul GAL. Măsura se adresează acelor activităţi sau 

operaţiuni agricole deficitare conform nevoilor rezultate din analiza diagnostic şi 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 și acțiunile de atenuare a 

schimbărilor climatice prin promovarea de soluții inovative care să răspundă nevoilor identificate în acest 

sens în SDL. Astfel sunt incurajate investițiile ce vizează achizitia unor utilaje si tehnologii nepoluante si 

eficiente, utilizarea surselor de energie pe bază de biomasă. Toate acestea vor contribui la protectia 

mediului, atenuarea schimbarilor climatice si adaptarea la acestea.  

1.9.Complementaritate 

cu alte măsuri 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 

măsuri din SDL 
-  

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Măsura contribuie la: 



- stimularea agriculturii ca principală activitate economică din teritoriul GAL 

- păstrarea şi crearea de noi locuri de muncă; 

- încurajarea parteneriatelor prin susţinerea formelor asociative (asociaţii de crescători de animale şi/sau cooperative agricole) care îşi 

au sediul în teritoriul GAL. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările și completarile ulterioare.  

Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014, Regulamentul nr. 1407/2013 

Ghidul solicitantului pentru sub-măsura 4.1 din PNDR 2014-2020 

Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor agricole prevăzută în Ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia SDL 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi 

 

- Fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate; 

- Asociaţii de crescători de animale din teritoriul GAL; 

- Cooperative agricole din teritoriul GAL și societățile cooperative agricole, grupuri de producători, 

constituite în baza legislației în vigoare care deservesc interesele membrilor. 

4.2. Beneficiarii 

indirecţi 
Producatori agricoli individuali din teritoriu  

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

Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant. 

Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în 

conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013. 

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

6.1.  Pentru proiecte de investiţii 

Actiuni eligibile: 

Prin această măsură se vor finanţa exclusiv proiectele de investiţii propuse în urma acţiunilor de consultare/animare realizate în 

teritoriul GAL: 

Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul fermei, destinate activității productive, inclusiv căi de acces în 

fermă; 



Amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, precum și alte cheltuieli de marketing, în cadrul unui lanț alimentar 

integrat; 

Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în vederea comercializării; investițiile de procesare de 

la nivelul fermei vor fi realizate doar împreună cu investițiile în înființarea/modernizarea/dezvoltarea fermei (considerate ca fiind proiecte 

ce vizează un lanț alimentar integrat și adăugarea de plus valoare la nivel de fermă); 

Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/ utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv; (Ex.: tractoare, 

remorci agricole/tehnologice, inclusiv remorcile speciale  pentru transportul animalelor vii/păsări/albine, combine, utilaje agricole pentru 

efectuarea lucrărilor solului, înființarea și întreținerea culturilor, instalații de evacuare și gestionare a dejecțiilor din zootehnie, 

echipamente aferente bucătăriilor furajere, inventarul apicol. 

Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specilizate în scopul 

comercializării produselor agricole în cadrul unui lanț alimentar integrat. 

Cheltuieli determinate de conformarea cu standardele comunitare în cazul tinerilor fermieri în conformitate cu art 17 (5) și investiții 

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 

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 achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

•  cheltuieli efectuate înainte de  semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia: costurilor generale definite la art 
45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 / 2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 

•  cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane; 

•  cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; 



•  în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de 
refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare; 

•  cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 și anume: 
➢  dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei 

subvenţii pentru comisioanele de garantare; 
➢  achiziţionarea de terenuri neconstruite şi de terenuri construite; 

➢ taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale 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. Condiţii de eligibilitate 

7.1. Pentru proiectele de investiţii  

- Beneficiarul trebuie să aibă sediul social în teritoriul GAL; 

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

- Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute prin măsură; 
- Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minim 4000 SO (valoare producție standard); 

- Documentatia tehnico-economică trebuie sa dovedeasca viabilitatea economică a investiției; 

- Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției; 
- Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, 
în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole realizate de tinerii fermieri care se instalează pentru 
prima dată într-o exploatație agricolă se vor realiza în termen de maxim 24 de luni de la data instalării (conform art. 17, alin. 5 din R(UE) 
nr.1305/2013); 
- Investițiile necesare adaptării la noi cerințe impuse fermierilor de legislația europeană se vor realiza în termen de 12 luni de la data la 
care aceste cerințe au devenit obligatorii pentru exploatația agricolă (conform art. 17, alin. 6 din R(UE) nr.1305/2013); 
- Investiția va respecta legislaţia în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de siguranță alimentară; 

- Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;  
- În cazul procesării la nivel de fermă materia primă procesată va fi produs agricol (conform Anexei I la Tratat) și produsul rezultat va fi 
doar produs Anexa I la Tratat. 

8. Criterii de selecţie 

- Principiul lanțurilor alimentare integrate; 



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

- Nivelul de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei agricole; 

- Principiul soiurilor/raselor autohtone; 

- Solicitantul nu a mai solicitat fonduri europene; 

- Principiul „primului utilaj agricol” – solicitantul nu deține/nu a mai deținut un utilaj agricol, pentru proiectele care prevăd 

achiziționarea de utilaje/echipamente. 

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 

9.1. Justificare 

Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operaţiunilor generatoare de venit. Beneficiarii sprijinului sunt agenţi economici, 

asociaţii de crescători de animale sau cooperative care desfăşoară activităţi economice generatoare de profit care necesită sprijin 

pentru dezvoltare şi care asigură posibilitatea păstrării şi creerii de locuri de muncă. 

9.2. Sume aplicabile şi 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; 

- 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 cuprinsă între 5000 Euro şi 100.000 Euro pentru achiziţia de utilaje şi echipamente agricole 

independente; 

Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5000 Euro şi  155.212,40 Euro pentru construirea/modernizarea fermelor, 

inclusiv pentru investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă. 

 

10. Indicatori de monitorizare 

Număr de exploataţii agricole/beneficiari sprijiniti: 2 

Locuri de munca nou create: 0 



 


