
Denumirea Masurii – „Sprijin pentru exploatatiile  agricole” 
Codul Masurii– M2/2A 

Tipul masurii – investitii 
1.Descrierea generală a măsurii,inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contribuției 
la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele transversale si a 
complementaritatii cu alte masuri din SDL.  

Sustinerea financiara a sectorului agricol constituie o oportunitate pentru zona, cu 
posibilitatea de a creste numarul exploatatiilor agricole care desfasoara o activitate 
rentabila.  

Posibilitatea de a dezvolta sectorul „produselor traditionale”, ofera producatorilor 
oportunitatea de obtinere a unor venituri mai mari decit veniturile obtinute din simpla 
livrare a materiilor prime catre fabricile de industrie alimentara din zona, aceasta fiind o 
solutie inovativa, in sensul in care aduce o rezolvare noua la probleme existente. 

Prin alocarea unor resurse financiare, exploatatiile agricole de toate tipurile si 
dimensiunile se pot dezvolta. Aceasta dezvoltare poate sa includa atit diversificarea si 
valorificarea superioara a produselor, cit si dezvoltarea unor exploatatii prin randamente 
de productie mari, cu valorificarea superioara a produselor prin asigurarea unor dotari 
materiale specifice scopului urmarit.Se pot realiza activitati pentru imbunatatire bazei 
materiale, extinderea suprafetei cultivate, asigurarea de spatii de depozitare, sortare, 
calibrare, prelucrare, adapost pentru animale, dar si activitati integrate. Prin activitatile 
integrate, produsele agricole obtinute la nivelul fermei pot fi transformate prin 
prelucrarea lor in produse cu valoare adaugata mai mare,care pot fi valorificate direct de 
catre producator, asigurind astfel un lant agro-alimentar scurt de comercializare a lor.  

Se pot folosi si forme asociative care sa faciliteze desfacerea pentru zona, utilizind 
la nivelul lor metode de prospectare a pietei si de orientare catre segmentul de populatie 
interesat, stiind din timp numarul consumatorilor pe care poti conta, in vederea estimarii 
productiei pentru a onora comenzile. Acestea pot constitui actiuni „inovative”.  

Masura vizeaza realizarea „Obiectivului de restructurare si crestere a viabilitatii 
exploatatiilor agricole” (Art.4 din Reg.1305/2013) si obiectivul specific care se desprinde 
din analiza SWOT, de „sustinere a dezvoltarii sectorului agricol, dezvoltarea lantului de 
productie integrat si a  lanturilor agro-alimentare scurte pentru  comercialzare si gasirea 
unor forme asociative pentru valorificarea produselor”. 

Masura priveste prioritatea P2:Cresterea viabilitatii fermelor si a 
competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea 
tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor” (Art.5 din 
Reg.1305/2013). 
Masura contribuie la: 
- Domeniul de interventie 2A – Imbunatatirea performantei economice a tuturor 
exploatatiilor agricole si facilitarea restructurarii si modernizarii exploatatiilor , in 
special in vederea sporirii participarii pe piata si a orientarii spre piata , precum si a 
diversificarii activitatilor agricole. 
inclus in prioritatea P2. 

Masura corespunde obiectivelor Art.17 din Reg.1305/2013 si vizeaza un sprijin 
financiar acordat la nivelul explotatiilor agricole pentru fermieri sau grupuri de fermieri 
(prevedere art.17(2) din Reg.1305/2013); 

Implementarea acestei masuri ce priveste prioritatea P2, contribuie la realizarea 
obiectivelor transversale legate de inovare si protectia mediului prin: 

- imbunatatirea competitivitatii producatorilor primari printr-o mai buna integrare in 
lantul agro-alimentar, realizind produse cu valoare adaugata crescuta, promovarea 
acestor produse pe piete locale si in cadrul circuitelor scurte de aprovizionare; 

- investiţiile în domeniul producţiei agricole vor imbunatati performanţa economico - 
financiara a exploataţiilor, asigurind si aplicarea unor tehnologii ce au in vedere un 
consum redus de resurse si adaptarea tehnologiilor la schimbarile climatice care au 
intervenit.  



- reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si de amoniac din agricultura. 
Aceasta masura este complementara cu Masura M3/3A –„Sprijinirea obtinerii unor 
produse traditionale certificate”,prin accesarea masurii  ”Sprijin pentru 
exploatatiile agricole”de catre beneficiari ai masurii „Sprijinirea obtinerii unor 
produse traditionale certificate”. 
 
2. Valoarea adaugata a masurii 
Proiectele care vor da valoare adaugata pentru aceasta masura in cadrul SDL, vizeaza 

urmatoarele tipuri de investitii:  

 Folosirea eficienta a terenului prin sprijinirea cultivării legumelor, florilor in spatii 
protejate (sere si solarii) si asigurarea irigarii acestora;  

 Infiintarea de plantatii de pomi si arbusti fructiferi, utilizind si soiuri autohtone, 
adaptate la conditiile locale, realizind astfel  pastrarea zestrei genetice din zona;  

 Investiții in constructii, echipamente si utilaje necesare valorificarii superioare a 
produselor agricole si privesc colectarea, sortarea, calibrarea, depozitarea, 
condiționarea, ambalarea, prelucrarea si comercializarea lor, cu posibilitatea  
obtinerii de produse şi mărci locale; 

 Stimularea asocierii și a investițiilor care deservesc formele asociative ale 
fermierilor pentru comercializarea produselor; 

 Investiții pentru asigurarea spatiilor de depozitare a gunoiului de grajdi la nivelul 
fermei, pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de sera și a amoniacului; 

 Investiţii care vor contribui la promovarea lanţurilor agro- alimentare scurte, prin 
amenajarea spatiilor comerciale proprii pentru desfacerea produselor ;  

3. Trimiteri la alte acte legislative: 
Hotarirea nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a 

masurilor programului national de dezvoltare rurala cofinantate din Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurala si de la bugetul de stat, art.3-15 si art.24(4). 

Ordinul comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale , ministrului sanatatii 
si presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor 
nr.724/1082/360/2013 privind atestarea produselor traditionale , cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

Ordinul comun al viceprim-ministrului, ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale , 
ministrului sanatatii si presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor 
nr. 394/290/89/2014, privind atestarea produselor alimentare obtinute conform  retetelor 
consacrate romanesti. 
4. Beneficiarii eligibili 

In conformitate cu prevederile art.17(2) din Reg.1305/2013, beneficiarii eligibili in 
cadrul acestei masuri sunt fermierii si grupurile de fermieri. Nu se accepta ca si beneficiari 
ai acestei masuri persoanele fizice neautorizate. 
5.Tipul de sprijin 
 Tipul de sprijin s-a stabilt in baza prevederile Art. 67 (1)(a) din Reg. nr. 1303/2013, 
sub forma rambursarii „costurilor eligibile suportate si platite efectiv” . 
 Cu toate că aceasta măsură privește obiective care se pot încadra în prevederile 
art.17 (1)(a) din reg.1305/2013, nu poate fi considerată o măsură care se regasește în 
Anexa 2 a Reg (UE) 1305/2013. Se va aplica intensitatea sprijinului menționată în fișa 
măsurii LEADER din PNDR 2014-2020, unde se precizează:  
rata sprijinului nerambursabil este de maximum 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără 
a depăși 40.000 euro, indiferent de tipul investiției;  
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu câte 20 puncte procentuale 
suplimentare dar rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul:  
• Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 
29(Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013;  

 Investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative, 
grupuri de producători sau parteneriate sprijinite prin intermediul 



M16/parteneriatelor constituite în conformitate cu art. 35 din Reg. (UE) nr. 
1305/2013);  

• Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta de până la 40 de ani, la data 
depunerii Cererii de Finanțare (așa cum sunt definiți la art. 2 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 
sau cei care sau stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu 
anexa II a R 1305);  
• Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;  
• Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri 
specifice, menționate la art. 32 Reg. (UE) nr. 1305/2013;   
-Pentru investițiile neproductive legate de îndeplinirea obiectivelor din domeniul 
agromediului și al climei, intensitatea sprijinului este de până la 100%, fără a depăși 
40.000 euro/proiect.; 
Alocarea financiară pentru această măsura este de 280.000 euro, la nivelul teritoriului 
GAL. 
6.Tipurile de actiuni (cheltuieli) eligibile si neeligibile 
Actiuni/cheltuieli eligibile 

Actiunile eligibile vor respecta prevederile art.69(3) Reg.1303/2013, art. 45 din 
Reg.1305/2013 , art. 13 din Reg. Delegat (UE) nr. 807/2014, prevederile din PNDR – 
Cap.8.1, fisa tehnica a Sub-masurii 19.2 si HG 226/2015 si privesc: 

 Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea constructiilor exploatatiilor 
agricole; 

 Realizarea de capacități de depozitare, condiționare, sortare, ambalare si 
procesare a produselor si dotarea lor cu: 
-  echipamente pentru conditionarea, sortarea, stocarea, racirea si ambalarea 
produselor;  
- dotari specifice pentru procesarea produselor primare (lapte, carne, legume, 
fructe, etc.). 

      • Investitii privind dechiderea unor puncte de valorificare a produselor 
primare/procesate in spatii de comercializare ( rulote alimentare, dozator, etc.); 
 •Dotarea centrelor de colectare a lapteului, la nivelul formelor asociative de 
fermieri; 

 Dotarea cu echipamente, mașini și utilaje agricole pentru toate tipurile de culturi 
de cimp, plantatii de pomi, arbusti fructiferi si vita de vie; 

 Investitii in realizarea de sere si solarii; 

 Infiintarea plantatiilor de pomi fructiferi si vita de vie; 

 Achizitia mijloacelor de transport specializate in vederea valorificarii produselor; 

 Achizitia de animale de reproductie; 

 Investitii in tehnologii eficiente pentru reducerea emisiilor poluante, realizarea  
spatiilor pentru depozitarea /gestionarea adecvată a gunoiului de grajd/realizarea 
standardelor de crestere a animalelor; 

Actiuni/cheltuieli neeligibile 
Conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR, nu sunteligibile: 
      •   achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

 cheltuieli efectuate înainte de  semnarea contractului de finanțare a proiectului; 

 achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane; 

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

 cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: 
a.   dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub 
forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele 
de garantare;  
b.   achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite, cu excepția celor 
prevazute la  art.19 din Reg. 1305/2015; 



c.   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; 

• 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. 

 7.  Condiții de eligibilitate 
Specifice 
- Solicitantul trebuie să se încadreze in categoria beneficiarilor eligibili ai masurii; 
- Solicitantul deţine o exploataţie agricolă;  
- Prin proiectul propus solicitantul trebuie sa demonstreze ca vor creste performatele 
economice ale exploatatiilor agricole prin faptul ca veniturile obtinute dupa 
implementarea proiectului vor fi mai mari cu 10% decit in etapa initiala. 
- În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, prin proiect vor fi 
prevazute în mod obligatoriu investitii care privesc amenajări pentru depozitarea gunoiului 
de grajd, conform normelor de mediu. 
- Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei exploatatii care are punctul de lucru pe 
teritoriul GAL; 
- Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute prin 
masura, cu respectarea rezonabilitatii costurilor; 
- Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului în 
conformitate cu legislația în vigoare; 
- Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme situată pe teritoriul GAL, cu o 
dimensiune economică de minim 4.000 SO (valoarea producției standard), în conformitate 
cu analiza SWOT a SDL; 

La aceste conditii de eligibilitate specifice se adauga conditiile generale de 
eligibilitate aplicabile tuturor masurilor in conformitate cu regulamentele europene si 
prevederile din HG 226/2015.  
8. Criterii de selectie 

La stabilirea criteriilor de selectie s-au avut in vedere prevederile Art. 49 al 
Reg.(UE) nr. 1305/2013, urmărind asigurarea tratamentul egal al solicitanților, o mai bună 
utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora in conformitate cu prioritățile 
stabilite in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala. 

Criteriile de selectie stabilite in cadrul acestei masuri, privesc: 
- se acorda punctaj solicitantul care poate să demonstreze că se creaza valoarea adăugată 
prin investițiile propuse (realizează un lanț agro-alimentar scurt de 
comercializare/investițiile solicitate îmbracă forma unui proiect integrat); 
- se acordă punctaj dacă investițiile propuse vizează realizarea de produse autohtone; 
- se acordă punctaj daca prin proiect se propune participarea în cadrul formelor asociative 
la comercializarea produselor; 
- se acordă punctaj dacă se propun soluții noi pentru comercializare; 
- se acordă punctaj beneficiarilor eligibili care au un nivel de calificare în domeniul agricol 
(sudii agricole medii/superioare); 
 -se acordă punctaj dacă se propune inființarea de plantații de pomi fructiferi sau  vegetal 
din soiuri autohtone; 
-se acordă punctaj dacă se propune achiziționarea raselor de animale autohtone. 
-se acordă punctaj pentru dimensiunea exploatației 
9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului 
 Tipul de sprijin s-a stabilt in baza prevederile Art. 67 (1)(a) din Reg. nr. 1303/2013, 
sub forma rambursarii „costurilor eligibile suportate si platite efectiv” . 
 Rata sprijinului nerambursabil este de maximum 50% din totalul cheltuielilor 
eligibile, fără a depăși 40.000 euro, indiferent de tipul investiției;  
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu câte 20 puncte procentuale 
suplimentare dar rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul:  



• Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 
29(Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013;  

 Investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative, 
grupuri de producători sau parteneriate sprijinite prin intermediul 
M16/parteneriatelor constituite în conformitate cu art. 35 din Reg. (UE) nr. 
1305/2013);  

• Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta de până la 40 de ani, la data 
depunerii Cererii de Finanțare (așa cum sunt definiți la art. 2 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 
sau cei care sau stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu 
anexa II a R 1305);  
• Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;  
• Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri 
specifice, menționate la art. 32 Reg. (UE) nr. 1305/2013;   
-Pentru investițiile neproductive legate de îndeplinirea obiectivelor din domeniul 
agromediului și al climei, intensitatea sprijinului este de până la 100%, fără a depăși 
40.000 euro/proiect.; 
Alocarea financiară pentru această măsura este de 280.000 euro, la nivelul teritoriului 
GAL. 
10. Indicatori de monitorizare 
“Numarul de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti”. 
Acest indicator priveste un numar de 10 exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti. 

 


