
CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor  
FIȘA MĂSURII Denumirea măsurii – SPRIJIN PENTRU O NOUA ABORDARE DE DEZVOLTARE 
A AGRICULTURII IN TERITORIUL GAL ŢINUTUL VERDE 
CODUL Măsurii -  M1/2A; 
Tipul măsurii:     ▪ INVESTIȚII □ 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  

1.1. Justificarea și corelarea alegerii măsurii cu analiza SWOT. 
Aşa cum rezultă din analiza diagnostic şi SWOT la nivelul Teritoriului GAL Ţinutul Verde 

există nevoia realizării investiţiilor în exploataţiile agricole având drept scop 
modernizarea şi îmbunătăţirea productivităţii şi competitivităţii în sectorul agro-
alimentar, agricultura fiind principala ocupaţie şi sursă de venituri pentru populaţie. 

Majoritatea comunelor din teritoriu reprezintă zone sărace, cu toate că teritoriul 
deţine un important potenţial de creştere insuficient dezvoltat, susţinut de calitatea 
solului favorabil activităţilor agricole (cultură mare, legumicultură, pomi fructiferi, 
apicultură, creşterea animalelor) şi dezvoltării agriculturii competitive. 

Gradul scăzut de dotare şi tehnologiile depăşite, fizic şi moral, utilizate în majoritatea 
exploatațiilor agricole, se reflectă în nivelul redus al productivităţii muncii din sector, în 
calitatea produselor, afectând mediul şi clima. Prin urmare, se impune introducerea de 
tehnologii noi, moderne și prietenoase cu mediul (acoperite de secțiunea privind 
contribuția măsurii la DI menționat mai jos) care să contribuie la creșterea nivelului global 
de performanță al exploatațiilor. Accentul va fi pus, în special, pe exploatațiile de 
dimensiuni medii, cu potențial de creștere pentru a deveni competitive prin investiții. 

Creşterea competitivităţii agriculturii este esenţială pentru îmbunătăţirea performanţei 
în acest sector şi pentru crearea de locuri de muncă in teritoriul GAL Tinutul Verde. 
Pentru accelerarea creșterii economice, care va facilita convergența veniturilor față de 
media UE, este necesară realizarea de investiţii pentru îmbunătăţirea competitivităţii în 
fermele agricole. Daca ne referim la capacitatile de procesare ale productiei vegetale, 
pomicole si productiei zootehnice, teritoriul dispune de un potential mediu si ridicat. 
Legatura masurii cu nevoile: 
Nevoile care pot fi solutionate prin aceasta masura, identificate la nivel de teritoriu şi 
menţionate în Capitolul I din SDL, sunt: N1:Reducerea gradului de sărăcie a populaţiei 
locale şi a creşterii nivelului de trai al acesteia; N3:Creșterea competitivității în 
agricultură; N7:Încurajarea fermelor mici şi medii; N8:Sprijinirea apicultorilor, 
legumicultorilor şi pomicultorilor în promovarea investiţiilor și în integrarea producţiei cu 
procesarea la nivelul fermei; N9:Modernizarea fermelor şi alinierea la standardele de 
funcţionare ale UE (în special pe condiţiile de mediu); N10:Procesarea produselor agricole 
şi crearea lanţurilor scurte de comercializare; N12: Dotarea cu tehnologii, maşini şi utilaje 
performante în agricultură; N25:Încurajarea realizării irigaţiilor la nivel de fermă pentru a 
asigura stabilitatea recoltelor; N26:Conştientizarea populaţiei locale privind importanţa 
mediului și adaptarea la schimbările climatice. 
1.2 Obiective de dezvoltare rurală ale măsuri M1/2A: Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4:  
(a) Favorizarea competitivităţii agriculturii; (b) Asigurarea gestionării durabilă a resurselor 

naturale și combaterea schimbărilor climatice 
1.3 Obiective specifice ale măsurii M1/2A: 
- Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole prin creşterea 

competitivităţii activităţii agricole, a diversificării activităților agricole şi a creșterii 



calităţii produselor obţinute în teritoriul GAL Ţinutul Verde; 
- Încurajarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii în vederea transformării acestora 

în exploatații comerciale în teritoriul GAL Ţinutul Verde; 
- Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiţii; 
- Creşterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea lor la nivelul fermei şi 

comercializarea directă în vederea creării și promovării lanțurilor alimentare integrate. 
1.4 Măsura contribuie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) 
nr.1305/2013: P2. Creşterea viabilității exploatațiilor şi a competitivității tuturor 
tipurilor de agricultură în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și 
a gestionării durabile a pădurilor; P3. Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv a 
sectoarelor de prelucrare si comercializare a produselor agricole, a bunastarii animalelor 
si a gestionarii riscurilor in agricultura; P5. Promovarea utilizării eficiente a resurselor şi 
sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii reduse de carbon şi rezistentă la 
schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar şi silvic; 
1.5 Măsura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg.(UE) nr.1305/2013 – Investiţii în 
active fizice alin. (1) lit. a şi b, alin. (2), alin. (3). 
1.6 Măsura contribuie la Domeniul de Intervenţie 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; 
Măsura contribuie în mod secundar la Domeniile de Interventie: 3A) Îmbunătățirea 
competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul 
agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a 
produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de 
aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor 
interprofesionale; 5C) Facilitarea furnizării şi a utilizării surselor regenerabile de energie, 
a sub-produselor, a deşeurilor şi reziduurilor şi a altor materii prime nealimentare, in 
scopul bio-economiei; 
1.7 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 
Mediu și climă - În cadrul acestei măsuri se vor încuraja investițiile ce vizează 
eficientizarea/economisirea consumului de apă, utilizarea energiei regenerabile în 
sectorul agro-alimentar, prelucrarea deșeurilor, a reziduurilor precum şi reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac în agricultură, inclusiv in sectorul 
pomicol. Investițiile în sistemele 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. 
Inovare - Atat in sectorul vegetal cat si in sectorul zootehnic 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 tehnologiilor moderne. 
1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: 
M1/2A este complementară cu măsurile: M2/2A, M3/2B, M4/6A, M5/6A şi M6/1B întrucât 
se adresează celor care au beneficiat de finanțare direct sau indirect (în calitate de 
beneficiar final) pe măsurile M2/2A, M3/2B, M4/6A, M5/6A şi M6/1B din cadrul SDL. 
1.9 Sinergia cu alte măsuri din SDL: 
- Prin SDL se propun 3 masuri distincte ( M1/2A, M2/2A si M3/2B ) care impreuna 
contribuie la realizarea uneia dintre prioritatile strategiei P2; 



- Prin SDL se propun 2 masuri distincte ( M1/2A si M6 /1A ) care impreuna contribuie la 
realizarea uneia dintre prioritatile strategiei P3; 
- Prin SDL se propun 6 masuri distincte ( M1/2A, M2/2A ,M3/2B, M4/6A, M5/6A si M9/6B) 
care impreuna contribuie la realizarea uneia dintre prioritatile strategiei P5. 
2. Valoarea adăugată a măsurii rezultă din: 
- impactul generat de proiectele finanţate prin această măsură la nivelul teritoriului GAL 
care acoperă una dintre cele mai importante nevoi identificată în procesul de consultare a 
actorilor locali şi anume creşterea productivităţii şi competitivităţii în agricultură; 
- caracterul inovativ, ca element principal al abordării LEADER, al proiectelor finanţate 
prin această măsură, dat de criteriile de selecţie, stabilite de către comunitate, în 
concordanţă cu nevoile şi priorităţile specifice teritoriului 
- stimularea agriculturii ca principală activitate economică din teritoriul GAL 
- dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how; 
- 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; 
- susţinerea realizării de investiţii in procesare care asigură dezvoltarea fermei prin 
adăugarea de plus valoare pentru producția agricolă primară. 
3. Trimiteri la alte acte legislative  
Legislație UE:  R (UE) Nr. 1303/2013; 1307/2013; 1242/2008; Recomandarea 2003/361/CE 
din 6 mai 2003; Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02; nr. 2008/C14/02; 
Legislație națională: Legea nr. 566/2004; Legea nr. 1/2005; O.G. nr. 37/2005; Ordinul nr. 
119/2014; Ordinul 10/2008; Ordinul 111/2008; Ordin 57 din 2010;  
Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  
4.1. Beneficiari direcţi 
-  fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate ; 
- cooperative, grupuri de producători din teritoriul GAL Ţinutul Verde; 
-  intreprinderi locale constituite juridic, ce activeaza in domeniul procesarii. 
În categoria beneficiarilor eligibili în cadrul măsurii M1/2A, sunt incluși beneficiarii 
direcți/indirecți menționați în cadrul măsurilor: M2/2A, M3/2B, M4/6A, M5/6A şi M6/1B. 
4.2. Beneficiari indirecţi 
- Persoane fizice aflate în căutarea unui loc de muncă; 
- Populaţia – consumatorii produselor agricole comercializate de fermieri. 
- Producatori agricoli neautorizati juridic din teritoriul GAL. 
5.  Tip de sprijin - Stabilit în conf. cu prevederile art.67 al Reg.(UE)nr. 1303/2013. 
- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv  
- Plăți în avans, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
6.  Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 
6.1.a Actiuni eligibile 
Prin această măsură se vor finanţa exclusiv proiectele de investiţii care vizează: 
- înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacități de 
stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru creșterea valorii 
adăugate a produselor; 
- înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii 
eficiente de reducerea emisiilor poluării și respectarea standardelor UE; 
- procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în vederea 
comercializării (ex: magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare); investițiile de 
procesare 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); 
- înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv 
facilități de stocare a apei la nivel de fermă; 
- producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei, în cadrul 
fermei; 
- acţiuni de promovare a produselor locale (privind calitatea, securitatea, sănătatea şi 
protecţia mediului în procesul de producţie a acestora); 
- instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei 
(din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau forestieră atât 
din ferma proprie cât și din afara fermei), nu este obligatoriu să reprezinte componente 
secundare în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv 
consumului propriu; 
- înființarea şi/sau modernizarea căi acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări; 
- investiții necorporale (conf. art.45 (2) (d) din R (UE) nr. 1305/2013). 
Se vor respecta prevederile HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de 
implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din FEADR 
și de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare. 
6.1.b Cheltuieli eligibile: 
Cheltuielile eligibile vor respecta prevederile art. 45 și 46 din R (UE) nr. 1305/2013 și art. 
13 din R Delegat (UE) nr. 807/2014 și se referă la: 

 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; 

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

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

 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; 

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

 Achiziţionarea materialelor scrise de promovare a produselor locale privind 
calitatea, securitatea, sănătatea şi protecţia mediului în procesul de producţie a 
acestora: banner, broşuri, pliante, anunţuri/comunicate presă scrisă şi on-line, 
inscripţionarea ambalajelor; 

Suplimentar, în cazul sprijinului acordat prin instrument financiar, cheltuielile eligibile 
pot include: 

 fondul de rulment auxiliar, ȋn cazul ȋn care este justificat corespunzător şi nu 
depăşeşte 30% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente investiției 
sprijinite prin instrumentul financiar; 

 TVA, în condițiile prevăzute la art. 37 (11) din Reg. (UE) nr. 1303/2013; 
Cheltuielile eligibile generale sunt prevăzute în capitolul 8.1 din PNDR. 
Cheltuielile vor fi eligibile începând cu momentul apariției de noi standard aplicabile 
exploatațiilor agricole. 
6.2.a Actiuni neeligibile 
- Achiziţia de clădiri şi construcția și modernizarea locuinței; 
-investiții în achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 
-  investiții efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului, 
-investiții în achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi de persoane,  



-investiții ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile. 
Sunt neeligibile toate tipurile de operațiuni care nu sunt în concordanță cu regulile 
generale din Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală – 
LEADER și obiectivele și prioritățile stabilite în SDL. Se vor respecta cel puțin următoarele: 
art.65 şi 69(3) din Reg.(UE) nr. 1303/2013; art.45 din Reg.(UE) nr. 1305/2013; art.13 din 
Reg.(UE) nr.807/2014; prevederile din PNDR – cap. 8.1 și fișa tehnică a sub-măsurii 19.2. 
6.2.b Cheltuieli neeligibile 

 Achiziţia de clădiri, cu excepția cazului în care sprijinul este acordat exclusiv prin 
instrument financiar, conform art. 4(1) al Reg. (UE) nr. 480/2014; 

 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, cu excepția sprijinului acordat 
pentru finanțarea fondului de rulment prin instrument financiar în limita a 30% din 
totalul cheltuielilor eligibile pentru investiții sprijinite prin IF; 

Cheltuielile neeligibile generale sunt prevăzute în capitolul 8.1 din PNDR. 
Sunt neeligibile toate tipurile de operațiuni care nu sunt în concordanță cu regulile 
generale din Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală – 
LEADER și obiectivele și prioritățile stabilite în SDL. Se vor respecta cel puțin următoarele: 
art.65 şi 69(3) din Reg.(UE) nr. 1303/2013; art.45 din Reg.(UE) nr. 1305/2013; art.13 din 
Reg.(UE) nr.807/2014; prevederile din PNDR – cap. 8.1 și fișa tehnică a sub-măsurii 19.2. 
 
7.  Condiții de eligibilitate 
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
- Solicitantul trebuie să aibă sediul social/punct de lucru în teritoriul GAL; 
- Investiţia trebuie să se realizeze în teritoriul GAL, în cadrul unei ferme cu o dimensiune 
economică de minim  4.000 SO (valoarea producţiei standard) ) şi ponderea cea mai mare 
a exploataţiei agricole (suprafaţa agricolă/numărul de animale) să se afle pe teritoriul 
GAL; 
- Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției; 
- Viabilitatea economică a investiției, demonstrată în documentatia tehnico-economică; 
- Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului, dacă 
aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, conform legislației în vigoare; 
- Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică, 
prin utilizarea biomasei, trebuie să respecte prevederile art. 13 (d) din R.807/2014, prin 
demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10%; 
- Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) 
nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat; 
- Sprijinul pentru procesare, va fi limitat la produsele agricole incluse in lista din Anexa I 
la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene; 
- Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Investiția va respecta legislaţia în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-
veterinar și de siguranță alimentară; 
- 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 selecție: principiul sectorului prioritar: zootehnic (apicol, ovine, bovine, 
caprine), legumicultura, pomicultura; principiul locurilor de munca create; principiul 
dimensiunii fermelor agricole; principiul eficientizării consumului de energie prin 



utilizarea energiei din surse regenerabile; principiul economiei de apă; principiul realizării 
lanţurilor alimentare integrate; principiul asocierii fermierilor; caracterul inovativ al 
proiectului; prioritizarea proiectelor care isi propun acţiuni de promovare (sub aspectul 
calităţii, securităţii, sănătăţii şi protecţiei mediului în procesul de producţie a acestora). 
Se vor prioritiza proiectele  ai căror beneficiari direcți/indirecți, au beneficiat de 
finanțare direct sau indirect (în calitate de beneficiar final) în cadrul măsurilor: M2/2A, 
M3/2B, M4/6A, M5/6A şi M6/1B  din cadrul SDL GAL Ținutul Verde. 
Principiile de selecţie vor fi detaliate suplimentar în Ghidul măsurii. 
9.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
9.1. Justificare 
Având în vedere specificul agricol al zonei, numărul mare de exploatatii agricole 
înregistrate la nivelul teritoriului, gradul scăzut de dotare şi tehnologiile depăşite precum 
şi lipsa fondurilor necesare asigurarii cofinantarii reieşite din analiza diagnostic, 
intensitatea sprijinului a fost stabilită la limita maximă admisă de R(UE) nr. 1305/2013 
pentru a facilita accesul unui număr cât mai mare de beneficiari la acest sprijin. 
Sprijinul va prioritiza fermele cu dimensiuni cuprinse intre 4.000 SO si 100.000 SO şi nu 
exclude fermele medii si mari, acestea având posibilitatea realizării unor proiecte de 
anvergura mai mare, fapt ce conduce la atingerea obiectivelor specifice acestei masuri. 
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/creării de locuri de muncă. 
9.2.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Rata maxima a sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor 
eligibile si nu va depasi 200.000 euro/proiect. Intensitatea sprijinului nerambursabil se va 
putea majora cu 20% pentru fiecare criteriu indeplinit, dar rata maxima a sprijinului 
combinat nu poate depasi 90%, in cazul: 
a) Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii 
cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-
au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, conform anexa II a R(UE) 1305); 
b) Investitiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor; 
c) Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI; 
d) Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 și 29 din R(UE) nr. 1305/2013; 
e) Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri 
specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013; 

Rata maxima a sprijinului nerambursabil combinat nu poate depasi 70% in cazul 
exploatatiilor cu dimensiunea economica mai mare de 500.000 SO. Se vor aplica regulile 
de ajutor de stat, dacă va fi cazul. 

10. Indicatori de monitorizare 
Număr de exploataţii agricole / beneficiari sprijiniti – 2  
Număr de locuri de muncă create – 1  


