
 

 

 
Denumirea masurii – Codul Masurii / DI: 

 
SOLUTII INOVATIVE PENTRU O AGRICULTURA COMPETITIVA IN MICRO- 

REGIUNEA GAL CRIVATUL DE SUD-EST – M1/2A 

 
Tipul masurii: 

INVESTITII 

SERVICII 

SPRIJIN FORFETAR 

 
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 

contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

 
Avand in vedere analiza diagnostic a teritoriului cat si analiza SWOT, ca urmare a 

sesiunilor de informare si de consultare a potentialilor beneficiari din teritoriul GAL s-a 

observat ca optiunea unanima a populatiei cat si a partenerilor GAL este de a sustine 

activitatile agricole din micro-regiunea GAL si de dezvoltare a exploatatiilor agricole. 

De asemenea, pe intreg teritoriul GAL, se observa lipsa unitatilor de procesare pentru 

lapte si carne cat si lipsa procesarii la nivelul fermelor agricole. Prin urmare, pentru o 

eficientizare mai buna a rezultatelor obtinute din productia de baza a fost introdusa 

prezenta masura de finantare. 

Masura de finantare va avea doua componente, care la randul lor pot fi intercorelate: 

a. Dezvoltarea productiei de baza; 

b. Procesarea produselor de baza. 

Un beneficiar va putea accesa doar o singura componenta sau cele doua componente, in 

cadrul unui singur proiect. 

In cadrul masurii, investitiile realizate vor conduce la imbunatatirea performantelor 

economice a exploatatiilor agricole si a intreprinderilor din mediul rural care practica 

activitati agricole sau conexe, pentru cresterea eficientei sectorului agricol si 

comercializarea produselor de baza. Sprijinul pentru investitii in active fizice, este unul 

dintre instrumentele principale ale politicii de dezvoltare rurala in Uniunea Europeana. 

Masurile privind investitiile fizice sunt extrem de relevante in satisfacerea nevoilor 

fermierilor, prin imbunatatirea competitivitatii aducandu-si contributia la dezvoltarea 

agriculturii durabile. De asemenea, investitiile fizice contribuie la indeplinirea mai multor 

prioritati economice, sociale si de mediu simultan. 

In mod general masura va contribui la reducerea costurilor privind exploatarea productiei 

de baza, dezvoltarea conceptelor de calitate a produselor, majorarea veniturilor si 

crearea locurilor de munca. Ca urmare a achizitiilor de tehnologii si echipamente noi, 

masura de finantare poate contribui la atingerea unor obiective de mediu (utilizarea 

rationala a carburantilor, a ingrasamintelor, a irigatiilor, tratarea si depozitarea 

deseurilor, energia regenerabila) cat si a unor obiective legate de inovare (incurajarea 



 

 

 
fermierilor in utilizarea de tehnologii noi, rotatia eficienta a culturilor, utilizarea 

complexelor chimice cu raspundere, tratarea si depozitarea corespunzatoare a deseurilor 

rezultate din activitatile agricole, etc. 

Cu privire la teritoriul vizat de parteneriatul GAL, majoritatea fermelor agicole sunt mici 

(sub 10 ha) sau medii (pana la 100 ha), care prezinta o productivitate scazuta. Masura va 

contribui la realizarea de investitii care sprijina modernizarea fermelor, cresterea 

eficientei factorilor de productie si a valorii adaugate a produselor comercializate. 

In concluzie, investitiile aduse in cadrul fermelor agricole, adresate nevoilor de 

restructurare, cu privire la dimensiunea economica a fermei cat si la orientarea 

sectoriala, pot contribui la crearea locurilor de munca la nivel local. Astfel, fermierii vor 

avea posibilitatea angajarii membrilor familiei sau a altor persoane aflate in cautarea 

unui loc de munca, din teritoriu. 

Masura va urmari realizarea de investitii in patru domenii prioritare: 

 Imbunatatirea performantelor generale ale fermelor agricole si asigurarea unei 

exploatari sustenabile; 

 Procesarea, marketingul si dezvoltarea produselor aferente Anexei I de la Tratatul 

UE (produsele rezultate pot fi si produse care nu se gasesc in Anexa I); 

 Dezvoltarea infrastructurii legate de exploatatiile agricole (sisteme de irigatii, 

spatii de depozitare, etc.); 

 Imbunatatiri aduse mediului inconjurator. 

Potentialii beneficiari vor trebui sa demonstreze faptul ca ajutorul financiar va fi utilizat 

pentru indeplinirea obiectivelor specifice ale masurii. 

Beneficiarii sprijinului vor putea solicita rate de sprijin diferite. Tinerii fermieri, 

investitiile asociative, proiectele integrate, investitiile realizate in zone care se confrunta 

cu conditii naturale specifice cat si investitiile aflate in legatura stransa cu Articolele 28 

si 29 pentru agromediu vor beneficia de o intensitate ridicata a sprijinului financiar. 

Deasemenea, vor putea beneficia de intensitati ridicate ale sprijinului financiar, 

solicitantii care proceseaza materia prima independent sau in cadrul unei forme 

asociative. 

In contextul noii programari strategice, pentru perioada 2014-2020, investitiile in active 

fizice reprezinta factorul cheie care va ajuta sectorul agricol sa raspunda urmatoarelor 

provocari vechi si noi: cresterea competitivitatii fermelor la nivel european pentru a 

participa la piata globala, implementarea de actiuni inovatoare, imbunatatirea 

performantelor de mediu si mentinerea si crearea de noi oportunitati de angajare in 

zonele rurale. 

 
Obiectiv de dezvoltare rurală: 1 – Favorizarea competitivitatii agriculturii. 

 
Obiectiv specific al măsurii: A. Utilizarea cat mai eficienta a fondului funciar si a 

efectivului de animale din teritoriul GAL. 

 

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/2013: P2 si P3. 



 

 

 
Măsura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 (pentru măsurile 

care pot fi asimilate unui articol din Titlul III: Sprijinul pentru dezvoltarea rurală al 

Reg. (UE) nr. 1305/2013), se va menționa un singur articol al Regulamentului la care 

contribuie măsura propusă). 

 
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 2A (se menționează doar domeniul 

principal de intervenție al măsurii, unul dintre cele prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/2013). 

 
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: inovare şi 

protecţia mediului. 

Maura SOLUTII INOVATIVE PENTRU O AGRICULTURA COMPETITIVA IN MICRO-REGIUNEA 

GAL CRIVATUL DE SUD-EST – M1/2A contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) 

nr. 1305/2013: inovare şi protecţia mediului, astfel: 

- Obiectiv inovare. Sprijinul pentru realizarea de investiţii în active fizice inovative în 

domeniul producţiei agricole, a procesării şi a infrastructurii agricole va ameliora 

performanţa economică a exploataţiilor și va conduce la obținerea de produse procesate 

cu înaltă valoare adaugata. În agricultură, sprijinul va viza îndeosebi folosirea de soiuri 

de plante mai bine adaptate la secetă, rase de animale mai productive, tehnologii 

eficiente şi moderne, instalaţii inovatoare. În sectorul de procesare al produselor agro- 

alimentare, vor fi încurajate acele tehnologii şi echipamente cu un caracter inovator, 

care vor conduce la utilizarea, la o scară mai largă, a tehnologiilor moderne. 

- Obiectiv protectia mediului. In cadrul acestei măsuri se vor încuraja investițiile ce 

vizează eficientizarea/economisirea consumului de apă, utilizarea energiei regenerabile 

în sectorul agroalimentar, prelucrarea deșeurilor, a reziduurilor precum şi reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac în agricultură. Investițiile în modernizarea 

sistemelor de irigații vor fi realizate în conformitate cu prevederile planurilor de 

management ale bazinelor hidrografice potrivit Directivei Cadru Apă, asigurând 

contorizarea și eficientizarea consumului de apă și energie. Investițiile în industria de 

procesare vor viza reducerea amprentei asupra mediului prin încurajarea de noi metode 

de păstrare a producției agroalimentare, pentru creșterea siguranței alimentare, produse 

adaptate mai bine cerințelor pieței, metode de utilizarea deşeurilor și de epurare a apei 

pentru protejarea mediului si anveloparea clădirilor. 

 
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: 

Masura 1/2A este complemenara cu Masura 2/2A, Masura 3/6A si Masura 5/3A. 

 
Sinergia cu alte măsuri din SDL: 

Masura 1/2A alaturi de Masura 2/2A contribuie la P2. 

Masura 1/2A alaturi de Masura 5/3A contribuie la P3. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Masura aduce o valoare adaugata micro-regiunii prin faptul ca, in teritoriul vizat s-a 

identificat prin SWOT necesitatea dotarii fermelor agricole (vegetale si zootehnice) cu 



 

 

 
tehnologii moderne, conforme cu normele UE. Prin prezenta masura de finantare se 

urmareste sprijinirea proiectelor derulate de formele asociative. Totodata, fondul funciar 

de pe intreg teritoriul GAL are de suferit ca urmare a lipsei irigatiilor din zona. 

In numar de noua U.A.T-uri membre GAL sunt introduse in lista zonelor defavorizate cu 

constrangeri semnificative. 

Măsura contribuie la: 

 stimularea agriculturii ca principală activitate economică din teritoriul GAL; 

 dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how; 

 creearea 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 

• Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor agricole prevăzută în 

Ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia SDL. 

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

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

Beneficiari direcţi: 

 Beneficiari care au accesat Masura 2/2A ”Dezvoltarea fermelor mici si foarte mici” 

pentru infiintarea de noi exploatatii agricole / instalarea pentru prima data ca sefi 

ai exploatatiilor agricole, Masura 3/6A ”Cresterea atractivitatii zonelor rurale prin 

diversificarea activitatilor non-agricole” pentru infiintarea unei activitati non- 

agricole noi, si/sau Masura 5/3A ”Forme asociative locale” pentru infiintarea unei 

forme asociative noi, atat ca membru al asociatiei cat si ca entitate formata. 

In acest mod Masura 1/2A este complementara cu Masura 2/2A, Masura 3/6A si 

Masura 5/3A. 

 Exploataţiile agricole cu activitatea în teritoriul GAL din categoria micro- 

intreprinderilor sau întreprinderilor mici, conform definiţiilor şi condiţiilor de 

eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului la Sm.4.1 si Sm.4.2 din PNDR 2014- 

2020; 

 Unităţile de procesare din categoria întreprinderilor mici sau micro-întreprinderi 

din teritoriul GAL; 

 Asociaţiile de crescători de animale si cooperativele agricole din teritoriul GAL; 

Beneficiari indirecti: 

 Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă; 

5. Tip de sprijin 

Se va stabili în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013. 

• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv. 

• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 

echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate 

cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, în cazul proiectelor de investiții. 

6.A. Tipuri de acțiuni eligibile 

Prin această măsură se vor finanţa proiectele de investiţii propuse în urma acţiunilor de 



 

 

 
consultare/animare realizate în teritoriul GAL, cat si alte tipuri de investitii care se pot 

dovedi ca fiind necesare in teritoriul GAL. Investitiile realizate prin intermediul acestei 

masuri pot fi in active tangibile si/sau intangibile, si vor urmari domeniile: 

 Imbunatatirea performantelor generale ale fermelor agricole si asigurarea unei 

exploatari sustenabile; 

 Procesarea, marketingul si dezvoltarea produselor aferente Anexei I de la Tratatul 

UE (produsele rezultate pot fi si produse care nu se gasesc in Anexa I); 

 Dezvoltarea infrastructurii legate de exploatatiile agricole (sisteme de irigatii, 

spatii de depozitare, asigurarea accesului utilajelor agricole, asigurarea 

utilitatilor, etc.); 

 Imbunatatiri aduse mediului inconjurator. 

O antentie sporita va fi acordata crearii de conditii artificiale in vederea consolidarii unei 

piete competitive si asigurarea accesului neingradit a tuturor potentialilor beneficiari. 

 
Tipuri de investitii in exploatatii agricole (aferenta componentei ”a”): 

 Modernizarea spaţiilor tehnologice sau de producţie din cadrul exploataţiei; 

 Achiziţionarea de utilaje agricole moderne pentru modernizarea fermelor agricole 

si pentru reducerea eroziunii solului; 

 Investitii pentru utilizarea rezonabila a ingrasamintelor si a celorlalte input-uri 

(reducerea numarului de echipamente, a numarului de ore de folosinte, precizie 

ridicata, etc.); 

 Modernizarea/realizarea de sisteme de irigatii; 

 Construirea/modernizarea spaţiilor zootehnice; 

 Infiintarea sau modernizarea locatiilor pentru depozitarea gunoiului menajer; 

 Construirea/modernizarea de spaţii de depozitare pentru cereale cu tehnologii noi 

si eficiente in vederea reducerii emisiilor de sera, depozitare specializata, 

asigurarea unei bune ventilatii, izolare, etc; 

 Construirea de centre de colectare a laptelui; 

 Construirea de spaţii de depozitare pentru legume/fructe; 

 Infiinţare/modernizare de sere/solarii pentru legume cat si achizitia de 

echipamente pentru cultura si ingrijirea legumelor; 

 
Tipuri de investitii in unitati de productie/procesare/conditionare (aferenta componentei 

”b”): 

 Echipamente și utilaje pentru procesarea materiilor prime in vederea dezvoltarii 

de produse calitative noi, lansarii pe piata in mod special pentru realizarea 

lanturilor scurte de comercializare; 

 Crearea sau modernizarea spatiilor locale in vederea crearii de retele, 

receptionare a marfurilor, depozitare, conditionare, sortare si ambalare; 

 Lucrari de constructii specifice (depozit, hala, siloz pentru cereale, etc.) 

 Construirea de unităţi de procesare pentru lapte/carne/legume/fructe/cereale; 

 Echipamente si utilaje pentru depozitarea materiilor prime; 



 

 

 
 Achiziţia de maşini de transport frigorifice pentru carne/lapte; 

 Achiziţia unui abator mobil pentru bovine/porcine/ovine/caprine; 

 Achiziţia de maşini de transport frigorifice pentru carne/lapte; 

 Modernizarea unităţilor de procesare carne/lapte; 

 Alte activitati/investitii indentificate ca fiind necesare pentru valorizarea 

productiei obtinute de membrii formei asociative, etc. 

 
6.B. Tipuri de acțiuni neeligibile 

 Achiziţia de clădiri; 

 Construcția și modernizarea locuinței; 

 Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante 

anuale și plantarea acestora din urmă; 

 Cheltuielile generate de investițiile în culturi energetice din specii forestiere cu 

ciclu scurt de producție (inclusiv cheltuielile cu achiziționarea materialului săditor 

și lucrarile aferente înființării acestor culturii); 

 Cheltuielile cu întreținerea culturilor agricole. 

 Cheltuielile neeligibile generale sunt prevăzute în capitolul 8.1. din PNDR 2014- 

2020. 

 
Tipurile de actiuni au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr. 226/2015, 

Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a 

Sm 19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 

295/2016. 

7. Condiții de eligibilitate 

In vederea asigurarii unei competitii corecte in vederea selectarii proiectelor cu 

importanta deosebita pentru micro-regiunea GAL se va tine cont de urmatoarele: 

 Asigurarea unui nivel corespunzator de cunostinte si deprinderi cat si practicarea unor 

actiuni inovative care sunt transferate catre fermieri; 

 Incurajarea cooperarii dintre producatori in vederea realizarii unor investitii cat mai 

eficiente si cat mai profitabile (ex. folosinta in comun a echipamentelor achizitionate, 

a infrastructurii, etc.); 

 Asigurarea sprijinului financiar acolo unde se demonstreaza ca utilizarea acestuia 

poate contribui la crearea de noi locuri de munca (atat cu norma partiala cat si 

intreaga). 

Alte posibile conditii: 

 Beneficiarul trebuie să aibă sediul social, puncte de lucru si sa realizeze investitia în 

teritoriul GAL; 

 Investiţiile în centre de colectare a laptelui se pot realiza pe teritoriul mai multor 

UAT din teritoriul GAL. 

8. Criterii de selecție 

 Solicitantul va justifica, in cadrul studiului de fezabilitate, utilitatea proiectului 

pentru dezvoltarea activităţii economice proprii (prin cresterea capacitatilor de 



 

 

 
productie, achizitii de echipamente tehnologice, cresterea eficientei exploatatiei 

agricole, etc.) 

 Se va acorda o atentie deosebita, prin punctarea suplimentara, urmatoarelor tipuri 

de proiecte: ferme mici care comaseaza terenuri, investitii in vederea protectiei 

terenurilor degradate, investitii in instalatiile de irigat, investitii colective sau 

independente in infrastructura ecologica de colectare a deseurilor si a gunoiului de 

grajd, investitii in unitatile de procesare a legumelor/fructelor si in unitatile de 

colectare si/sau procesare a laptelui si a carnii. 

 Solicitantul/Beneficiarul finantarii nerambursabile are obligatia sa fie inscris intr-o 

forma de asociere, conform legislatiei in vigoare, sau sa isi preia angajamentul ca se 

va inscrie pana la finalizarea implementarii proiectului. 

 Numar de noi locuri de muncă create. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

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. 

Intensitatatea sprijinului va fi de pana la 90% pentru cheltuielile eligibile din proiect.  

 

Termenul maxim de finalizare a proiectelor va fi data de 31.12.2023, termenul 

limită de depunere al ultimei cereri de plată de către beneficiari va fi 30.09.2023 

 

Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5.000 Euro şi 130.000 Euro. 

Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul. 

10. Indicatori de monitorizare 

Număr de exploataţii/întreprinderi sprijinite - 3 

Număr de locuri de muncă nou create prin implementarea proiectului - 3 

 


