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FISA MĂSURII 
» 

Denumirea măsurii: Sprijin pentru fermele agricole 

Codul măsurii: M1/ Dl 1.1 

 Tipul măsurii 

 INVESTIŢII  

 SERVICII  

SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generală a măsurii 

1.1 Justificare măsurii şi corelarea cu analiza SWOT 

Teritoriul GAL este un teritoriu preponderent agricol 37.184,27 ha (77,23%) 

reprezintă suprafaţă agricolă, din care 95,64% (35.566,28 ha) sunt terenuri 

pentru agricultură. 

Sectorul agricol la nivelul GAL este caracterizat de: 

> Marea majoritate a exploataţii lor agricole sunt de subzistenţă. 

> Slaba mecanizare a exploataţilor agricole. 

> Numărul scăzut de unităţi de depozitare şi procesare a produselor 

agricole. 

> Dependenţa de furnizorii de input-uri 

Obiectivul de dezvoltare rurală ale Reg. (UE) nr 1305/2013 art. 4, la care 

1.2 contribuie 

a) Favorizarea competitivităţii agriculturii. 

1.3 Obiectivele specifice ale măsurii 

> Modernizarea exploataţilor agricole în vederea întăririi capacităţii de 

răspuns la solicitările pieţei 

> Creşterea veniturilor afacerilor agricole sprijinite 

> Creşterea numărului de locuri de muncă nou create 

1.4 Prioritatea/ priorităţile prevăzute la art 5, Reg (UE) nr 1305/2013 

2) creşterea viabilităţii exploataţii lor şi a competitivităţii tuturor tipurilor de 

agricultură în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si 

a gestionării durabile a pădurilor; 

1.5 Măsura corespunde obiectivelor art 17 din Reg (UE)nr 1305/2013 
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Măsura contribuie la Domeniul de intervenţie 2A (prevăzut la art 5, Reg 

1.6 (UE) nr 1305/2013) 

1.7 Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr 1305/2013 

Măsura contribuie la obiectivul transversal inovare şi mediu şi climă. 

In conformitate cu alin (15)/Regulamentul 1305/2013 "Pentru a ameliora 

performanţele economice şi de mediu ale exploataţii lor agricole şi ale 

întreprinderilor din mediul rural, a eficientiza sectorul comercializării şi 

prelucrării produselor agricole, care să includă înfiinţarea de unităţi de 

procesare şi comercializare de mici dimensiuni în contextul lanţurilor scurte de 

aprovizionare şi al pieţelor locale, a asigura infrastructura necesară pentru 

dezvoltarea agriculturii şi a silviculturii şi a sprijini investiţiile care nu sunt 

remunerative, dar care sunt necesare pentru realizarea obiectivelor de mediu, 

ar trebui să se acorde sprijin pentru investiţiile fizice care contribuie la 

atingerea acestor obiective." Prin M1/DI1.1 se acordă sprijin pentru investiţiile 

fizice în vederea ameliorării performanţelor economice şi de mediu ale 

exploataţiilor agricole contribuind astfel la atingerea obiectivului transversal 

de mediu. De asemenea, M1/DI1.1 se încadrează in prioritatea 2a) prevăzută la 

art 5 Reg 1305/2013 - care in conformitate cu prevederile art 5 "contribuie la 

realizarea obiectivelor transversale legate de inovare, de protecţia mediului şi 

de atenuarea schimbărilor climatice şi de adaptarea la acestea." 

1.8 Complementaritatea cu măsurile din SDL 

Măsura este complementară cu următoarele măsuri din SDL: 

> M2/ Dl 2.1 Sprijin pentru modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii 

Motivaţia complementarităţii: 

- Beneficiarii direcţi ai Măsurii M1 / Dl 1.1 se numără printre beneficiarii 

indirecţi ai Măsuri M2/DI 2.1 

 

- Unul dintre criteriile de selecţie ale Măsurii M2/DI 2.1 include sprijinirea 

investiţiilor ce vor avea ca beneficiari indirecţi (finali) agenţii economici 

ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul agricol 

1.9 Sinergia cu alte măsuri din SDL 
> Nu este cazul 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Valoarea adăugată a măsurii rezidă în: 
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> sprijinirea înfiinţării şi modernizării exploataţilor agricole 

> achiziţia de utilaje noi şi moderne ce va avea un impact pozitiv asupra 

mediului, prin reducerea consumurilor de carburanţi şi creşterea 

productivităţii muncii 

> criterii de selecţie specifice 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

> Regulamentul UE 1303/2013, 

> Regulamentul UE 1305/2013, 

> Legea nr. 72/2002, Legea zootehniei 

> Legea 145/ 2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pieţei 

produselor din sectorul agricol 

> Lege nr. 131 /2010, pentru modificarea si completarea Legii apiculturii nr. 

89/1998 

> OUG nr. 39/2009 privind unele masuri de creştere a suprafeţei contractate 

pentru irigaţii 

> HOTĂRÂRE nr. 418 din 26 iunie 2013 pentru completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru 

îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură 

ecologică 

> Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol 

> Directiva CE nr 2000/78/CE 

4. Beneficiari direcţi/ indirecţi (grup ţintă) 

Beneficiari direcţi: 

> Persoane juridice constituite conform legii, care desfăşoară sau doresc 

să înfiinţeze o afacere în domeniul agricol 

Beneficiari indirecţi: 
> întreaga populaţie din teritoriul GAL 

5. Tip sprijin 
> Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv 

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

Acţiuni eligibile: 

> Investiţii în înfiinţarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor de orice 

tip, inclusiv achiziţia de tehnică agricolă şi dotare; 

> Investiţii în procesarea produselor agricole; 
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> Investiţii în înfiinţarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în 

cadrul fermei, inclusiv facilităţi de stocare a apei la nivel de fermă; 

> Investiţii în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile; 

> Investiţii necorporale: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi 

achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci în conformitate 

cu la art 45 (2) (d) din Reg. 1305/ 2013; 

Acţiuni neeligibil: 

> Achiziţia de drepturi de producţie agricolă, de drepturi la plată, de animale 

şi de plante anuale, precum şi plantarea acestora din urmă; 

> achiziţionarea de tehnică agricolă şi echipamente ’’second hand”; 

> cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanţare 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 

finanţare; 

> achiziţia mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport 

persoane; 

> cheltuieli cu investiţiile ce fac obiectul dublei finanţări care vizează 

aceleaşi costuri eligibile; 

> în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de 

leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanţare a dobânzilor, 

cheltuielile generale şi cheltuielile de asigurare; 

> contribuţia în natură; 

> costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente; 

> costuri operaţionale inclusiv costuri de întreţinere şi chirie. 

> cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 

/ 2013 şi anume: 

 o dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub 

forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei 

               o subvenţii pentru comisioanele de garantare; 

o achiziţionarea de terenuri neconstruite şi de terenuri construite; o 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. 

7. Condiţii de eligibilitate 

Beneficiari eligibili: 



Versiunea 1.0 

 

a) formele de organizare ale activităţilor economice desfăşurate de 

persoanele fizice, recunoscute potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenta a 

Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile 

familiale, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) persoane juridice de drept privat; 

c) persoane juridice de drept public, respectiv institute, staţiuni, unităţi de 

cercetare-dezvoltare şi didactice din domeniul agricol, inclusiv staţiuni de 

cercetare-dezvoltare şi didactice din domeniul agricol din subordinea 

universităţilor, definite potrivit legislaţiei naţionale în vigoare privind 

organizarea şi funcţionarea acestora. 

Următoarele categorii de solicitanţi/beneficiari pot depune proiecte aferente 

măsurilor/submăsurilor de investiţii derulate prin PNDR 2014- 2020, cu 

respectarea următoarelor condiţii, după caz: 

a) solicitanţii/beneficiarii/membrii asociaţiilor de dezvoltare 

inter comunitară, după caz, înregistraţi în registrul debitorilor AFIR, atât 

pentru Programul SAPARD, cât şi pentru FEADR, care achită integral datoria 

faţă de AFIR, inclusiv dobânzile şi majorările de întârziere până la semnarea 

contractelor de finanţare; 

b) solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie pe propria răspundere, la 

depunerea cererii de finanţare, că vor prezenta dovada cofinanţării private 

şi/sau proiectul tehnic la data semnării contractului şi nu prezintă aceste 

documente la data prevăzută în notificare, numai în cadrul sesiunii continue a 

anului următor.
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Solicitantul are obligaţia de a dovedi capacitatea de cofinanţare a proiectului, 

fapt pentru care va depune depune la Autoritatea Contractantă documente 

care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanţare a investiţiei emise de o 

instituţie financiară în original (extras de cont şi/ sau contract de credit) în 

termen de maxim 90 de zile de la primirea notificării privind selectarea cererii 

de finanţare; Atenţie! Beneficiarul va bloca într-un cont special al proiectului 

50% din suma reprezentând co- finanţarea privată a investiţiei, iar aceasta va 

fi utilizată exclusiv în scopul derulării proiectului. Sumele blocate vor fi 

purtătoare de dobânzi la nivelul negociat de beneficiar cu banca, dobânzile 

acumulate, dacă este cazul, urmând a fi utilizate exclusiv pentru 

implementarea proiectului. 

Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanţă investiţiei pe o 

perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plăţi; 

Solicitantul nu trebuie să fie în insolvenţă sau incapacitate de plată; 

Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin unul din tipurile de sprijin 

prevăzute prin măsură; 

Investiţia trebuie să se realizeze în spaţiul GAL; 

Investiţia trebuie să respecte Planul Urbanistic General; 

Proiectul trebuie să demonstreze oportunitatea şi necesitatea sa; 

Pentru investiţii în proiecte de construcţii montaj, beneficiarul trebuie să facă 

dovada dreptului de proprietate/ concesiune a terenului/ imobilului pe care se 

face investiţia. 

în cadrul unei sesiuni de depuneri, beneficiarul poate depune în cadrul 

aceleiaşi măsuri, un singur proiect. 

Solicitantul trebuie să aibă sediul social sau punctul de lucru în interiorul GAL. 

Solicitantul va prezenta la proiect avizele de la APM, DSV şi DSP în conformitate 

cu protocoalele încheiate între aceste instituţii şi AFIR. 

ATENŢIE: Prezentele criterii sunt completate cu precizările din HG 226/2015 

cu modificările şi completările ulterioare. Solicitanţii au
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obligativitatea să respecte HG 226/2015 cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

Vor fi selectate numai proiectele care ating cel puţin pragul minim 5 puncte. 

Punctajul Criteriilor de selecţie şi Criteriile de departajare a proiectelor cu 

punctaj egal vor fi stabilite prin Ghidul solicitantului. 

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

Valoarea totală alocată pentru M1 / Dl 1.1: 838.129 Euro 

Intensitatea sprijinului va fi de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile. 

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte 

procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăşi 90%, 

în cazul: 

a) Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data 

depunerii cererii de finanţare (aşa cum sunt definiţi la art. 2 al

8. Criterii de selecţie 

Nr 

crt 
Criterii de selecţie Punctaj 

1. 
Proiecte în UAT-uri cu IDULmic: 

- peste 55 

- între 45-55 

- sub 45 

 

2. 
Proiecte care generează locuri de muncă 

- se acordă câte 5 puncte pentru fiecare loc de 

muncă nou creat 

- se acordă câte 10 puncte pentru fiecare loc de 

muncă creat destinat persoanelor defavorizate 

 

3. 
Proiecte implementate de forme asociative 

(cooperative, grupuri de producători, asociaţii etc) 

 

4. Proiecte implementate de tineri până 40 ani 
 

5. Proiecte implementate de femei 
 

 



 

 

R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori 

solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305) 

b) Investiţiilor legate de operaţiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) şi 

art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013; 

c) Investiţiilor în zone care se confruntă cu constrângeri naturale şi cu alte 

constrângeri specifice, menţionate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013; 

Valoarea ajutorului nerambursabil va fi de maxim 90.000 Euro. 

Prin această măsură sunt finanţate activităţi generatoare de venit. 

10. Indicatori de monitorizare 

Număr de locuri de muncă create 7 

Număr de exploataţii agricole sprijinite 7 

Cheltuială publică totală ............................................  838.129 Euro 


