
 
Denumirea masurii Modernizarea exploatatiilor agricole 
Codul masurii 2.1 
Tipul masurii x INVESTITII  SERVICII  SPRIJIN 

FORFETAR 
1. DESCRIEREA GENERALA A MASURII 
Justificare. Corelare cu 
analiza SWOT 

Activitatea agricola este reprezentativa pentru teritoriu GAL 
si are o contributie majora la dezvoltarea economica. 
Investitiile ce vizeaza imbunătăţirea performanţelor generale 
ale exploataţiilor agricole contribuie la creşterea 
competitivităţii activităţii agricole şi implicit a 
creșterii calităţii produselor obţinute. Investitiile in 
agricultura sunt oportune si necesare pentru dezvoltarea 
economica a teritoriului GAL. 

Obiective de dezvoltare 
rurala al Reg(UE) 
nr.1305/2013 

i) Favorizarea competitivitatii agriculturii 

Obiective specifice ale 
masurii 

• Diversificarea economiei rurale, dezvoltarea economica a 
zonelor rurale si eradicarea saraciei; 

• Cresterea competitivitatii exploatatiilor agricole;  
• Imbunatatirea calitatii activelor fixe; 
• Crearea si mentinerea de locuri de munca; 

Contributie prioritatea/ 
prioritatile prevazute la 
art.5, Reg (UE) 

P2: Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii 
tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea 
tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a 
padurilor 

Corespondenta obiective 
din Reg(UE) 
nr.1305/2013 

Masura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg (UE) 
nr.1305/2013 

Contributie domeniu de 
interventie 

2A) Imbunatatirea performantei economice a tuturor 
exploatatiilor, in special in vederea cresterii participarii pe 
piata si a orientarii spre piata, precum si a diversificarii 
activitatilor agricole 

Contributie la 
obiectivele transversale 
ale Reg(UE) nr 1305/2013 

Inovare – investitiile realizate au in vedere echipamente 
tehnologice de ultima generatie care vor asigura dezvoltarea 
la un nivel competitiv a agriculturii 
Protectia mediului – investitii in echipamente noi, cu un nivel 
de poluare redus, care corespund cerintelor de protectie a 
mediului; promovarea agriculturii ecologice in scopul 
protectiei mediului si calitatii produselor agricole; 

Complementaritate cu 
alte masuri din SDL 

Masura 2.1 este complementara cu masurile 3.2, 6.2, 3.1. 
Beneficiarii comuni ai acestor masuri sunt persoanele din 
categoria populatiei active aflate in cautarea unui loc de 
munca, someri, producatorii agricoli, administratia publica, 
comunitatea locala 



Sinergia cu alte masuri 
din SDL 

- 

2. VALOAREA ADAUGATA A MASURII 
Masura contribuie la: 
• Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole prin creşterea 

competitivităţii activităţii agricole şi creșterii calităţii produselor obţinute;  
• Creşterea valorii adăugate a produselor agricole prin sustinerea agriculturii ecologice; 
• Dezvoltarea resurselor umane si utilizarea de know-how; 
• Crearea si mentinerea de locuri de munca; 
3. TRIMITERI LA ALTE ACTE LEGISLATIVE 
Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor agricole prevăzută în Ghidul 
solicitantului pentru participarea la selecţia SDL,  
PNDR 2014-2020, Fişa Măsurii 4 din PNDR 2014-2020 
Ghidurile solicitantului pentru măsura 4.1 din PNDR 2014-2020 
Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2013, Reg. (UE) nr. 
215/2014, Acord de parteneriat Romania 2014RO16M8PA001.1.2/2014 
OUG 66/2011, OUG 49/2015, OG 26/2000, HG 1185/2014, HG 226/2015 
4. BENEFICIARI DIRECTI/INDIRECTI (GRUP TINTA) 

           Beneficiari 
directi 

a) fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate; 
b) cooperative (cooperativele agricole și societățile 

cooperative agricole), grupuri de producători, constituite 
în baza legislației naționale în vigoare care deservesc 
interesele membrilor; 

c) Asociații agricole, asocieri ale fermierilor 

Beneficiari indirecti 
Persoanele din categoria populatiei active aflate in cautarea 
unui loc de munca, someri, administratia publica, comunitatea 
locala 

5. TIP DE SPRIJIN (conform art. 67 din Reg (UE) nr. 1303/2013) 
• Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant; 
• Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau echivalente 

corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu 
art.45(4) si art.63 ale Reg (UE) nr.1305/2013; 

6. TIPURI DE ACTIUNI ELIGIBILE SI NEELIGIBILE 
Ø Investiții în înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv 

tehnologii eficiente de reducere a poluării și respectarea standardelor Uniunii care vor 
deveni obligatorii pentru exploataţii în viitorul apropiat, și cele pentru depozitarea/ 
gestionarea adecvată a gunoiului de grajd în zonele unde această cerință este în curs 
de aplicare; 

Ø Investiții în înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv 
capacități de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru 
creșterea valorii adăugate a produselor; 

Ø Înființare şi/ sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi 
racordări; 

Ø Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în 
vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare, 
inclusiv autorulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile 



produse agricole). Investitiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar 
împreună cu investitiile în înființarea/modernizarea/dezvoltarea fermei (considerate 
ca fiind proiecte ce vizează un lanț alimentar integrat și adăugarea de plus valoare la 
nivel de fermă).  

Ø Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția 
biomasei (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) 
în cadrul fermei, ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar 
energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu; 

Ø Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de 
brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu art 45 (2) (d) din Reg. 
1305/ 2013; 

 
Cheltuieli eligibile: 

 Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul fermei, 
destinate activității productive, inclusiv căi de acces în fermă, irigații în cadrul 
fermei și racordarea fermei  la utilități şi a anexelor aferente activităţii productive 
desfăşurate, dimensionate corelat cu numărul persoanelor ce vor utiliza aceste 
spaţii; 

 Amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, precum și alte 
cheltuieli de marketing, în cadrul unui lanț alimentar integrat; 
În cadrul cheltuielilor de marketing sunt eligibile doar etichetarea (crearea 
conceptului care intra pe cheltuiala necorporala)şi doar în limita a 5% din valoarea 
eligibilă a proiectului fără a depăşi 1.000  euro; 

 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; Este 
considerata cheltuiala eligibila doar leasingul financiar; 

 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, respectiv: 

o Autocisterne, 
o Autoizoterme, 
o Autorulotele alimentare, 
o Rulotele alimentare. 

 Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, 
drepturi de autor, mărci. 

 
Cheltuieli neeligibile 

 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;  

 cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 
și anume: o 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 și construite  
- taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate 
recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul și 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. CONDITII DE ELIGIBILITATE 
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
• Investitia trebuie sa se realizeze in teritoriul GAL; 
• Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de 

minimum 8.000 SO situata pe teritoriul GAL; 
• Investiția trebuie să se încadreze în acțiunile eligibile prevăzute; 
•  Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției; 
8. CRITERII DE SELECTIE 

Principalele criterii de selectie generale: 
• Principiul dimensiunii exploatației care vizează exploatațiile de dimensiuni mici și 

medii; 

• Principiul asocierii fermierilor, care dețin exploatații de dimensiuni micii și/sau 
medii, în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători constituite în baza 
legislației naționale în vigoare; 

• Principiul sectorului prioritar 

• Principiul potențialului agricol al zonei 

• Principiul raselor/soiurilor autohtone 

• Principiul numărului de locuri de muncă nou create 
9. SUME (APLICABILE) SI RATA SPRIJINULUI 
Valoarea sprijinului nerambursabil va fi de 90% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu 
mai mult de 50.000 Euro. Pentru formele asociative valoarea nerambursabila va fi de 
maxim 80.000 Euro. 
10. INDICATORI DE MONITORIZARE 
Numarul de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti 

 
 
 
	

	


