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Denumirea masurii 7. AGRICULTURA SI INDUSTRIE ALIMENTARA 

Codul masurii 

M 7/2A (DI SDL 4A) 

Tipul masurii Investitii 

1. Descrierea generala a masurii 

1.1 LOGICA INTERVENŢIEI Masura contribuie la crearea infrastructurii necesare pentru 

dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea agriculturii. Masura 

contribuie la realizarea obiectivului local: Modernizarea 

sectorului agricol, prioritatea 4: Cresterea competitivitatii 

exploatatilor agricole si promovarea asocierii in sectorul agro-

alimentar. Masura contribuie la obiectivele transversale 

mediu, clima si inovare. 

1.2  Obiective de dezvoltare 

rurala a Reg(UE) 1305/2013 

Obiectiv 1. Favorizarea competitivitatii agriculturii; 

Obiectiv 2. Asigurarea gestionarii durabile a resurselor 

naturale si combaterea schimbarilor climatice. 

1.3 Obiectivul specific local al 

masurii 

Obiectivul de dezvoltare rurala 2 : Modernizarea sectorului 

agricol 

1.4 Contributie la prioritatea/ 

prioritatile prevazute la art. 5, 

Reg.(UE) nr. 1305/2013 

Prioritatea 2. Creșterea viabilității exploatațiilor și a 

competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate 

regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovative si a 

gestionării durabile a pădurilor; 

P5: Promovarea utilizarii eficiente a resurselor si sprijinirea 

tranzitiei catre o economie cu emisii reduse de carbon si 

rezistenta la schimbarile climatice in sectoarele agricol, 

alimentar si silvic. 

1.5 Contributia la prioritatile SDL 

(locale) 

Prioritatea 4: Cresterea competitivitatii exploatatilor 

agricole si promovarea asocierii in sectorul agro-alimentar. 

1.6 Articolul din Reg. (UE) nr. 

1305/2013 

Articolul 17 - Investiții în active fizice 

lin. (1), lit. a), b) 

1.7 Contributie la domeniile de 

interventie prevazute la art. 5, 

Reg.(UE) nr. 1305/2013 

DI 2A Imbunatatirea performantei economice a tuturor 

exploatatiilor agricole si facilitarea restructurarii si 

modernizarii exploatatiilor, in special in vederea cresterii 

participarii pe piata si a orientarii spre piata, precum si a 

diversificarii activitatilor agricole 

1.8  Contributie la domeniile de 

interventie SDL (locale) 

 Inzestrarea tehnica a fermelor cu echipamente, masini si 

utilaje performante 

1.9 Contributii la obiectivele 

transversale ale  Reg. (UE) nr. 

1305/2013 

Masura contribuie la inovare, protectia mediului si clima. 

1.10 Complementaritate cu alte 

masuri din SDL 
Complementaritate cu M 5 



ASOCIAȚIA GAL SUCEVIȚA-PUTNA 

2 
 

Complementaritatea cu M5 deriva din conditiile de 

eligibilitate: demonstrarea capacitatii de a asigura 

cofinantarea investitiei 

1.11 Sinergia cu alte masuri din 

SDL 
Masura se poate aplica sinergic cu masurile M3,M5, M6 

2. Valoarea adaugata a masurii 

Masura contribuie la: 

- Stimularea agriculturii ca principala activitate economica din teritoriul GAL; 

- Dezvoltarea resurselor umane si utilizarea know-how; 

- Pastrarea si creearea de noi locuri de munca; 

- Incurajarea parteneriatelor prin sustinerea formelor asociative (asociatii de crescatori de 

animale si/ sau cooperative agricole) care isi au sediul in teritoriul GAL. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

•Legislatia nationala cu incidenta in domeniile activitatilor agricole prevazuta in Ghidul 

solicitantului pentru participarea la selectia SDL; 

• Ghidul solicitantului pentru masurile 4.1 si 4.1a din PNDR 2014- 2020; 

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

4. Beneficiari directi / indirecti (grup tinta) 

4.1. Beneficiari directi - Exploatatii agricole cu activitatea in teritoriul GAL din 

categoria microintreprinderilor sau intreprinderilor mici 

definiţi conform Regulamentului (UE) nr. 1307/2013, 

art. 4, ca fiind persoane fizice autorizate conform OUG 

44/2008 cu modificările și completările ulterioare sau 

juridice- Asociatii de crescatori de animale din teritoriul 

GAL; 

- Cooperative agricole din teritoriul GAL; 

-  

4.2. Beneficiari indirecti Persoanele din categoria populatiei active aflate in 

cautarea unui loc de munca; 

Producatorii agricoli individuali din teritoriu. 

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 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 

6.1 Cheltuieli eligibile 

- Investiții în înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor zootehnice si vegetale; 
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- Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în vederea 

comercializării. Investitiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar împreună cu 

investitiile în modernizarea/dezvoltarea fermei;  

- Investiții în producerea și 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; 

- Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv 

facilități de stocare a apei la nivel de fermă, cu condiția ca acestea să reprezinte o componentă 

secundară într-un proiect de investiții la nivel de fermă; 

-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, generatoare terestre antigrindină etc) ; 

- înfiinţarea de plantații pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de 

susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină, îngheț, 

caniculă și ploaie; 

- împrejmuirea suprafețelor pe care se realizează investiția, drumuri de exploatare, inclusiv 

utilităţi şi racordări (în cadrul fermei); 

- reconversia plantațiilor existente, inclusiv costurile pentru defrișare, materiale de plantare, 

sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare; 

-construirea, amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, precum și alte 

cheltuieli de marketing, în cadrul unui lanț alimentar integrat; 

-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: Autocisterne;  Autoizoterme;  Autorulotele alimentare;  

Rulotele alimentare; 

-infiinţarea, extinderea și/ sau modernizarea sistemelor de depozitare, condiționare, și ambalare 

şi a unităţilor de procesare la nivelul exploatației, inclusiv unităţi de procesare mobile, 

containere frigorifice refrigerare, containere frigorifice congelare cu camera prerăcire, grup 

containere condiționare, spații de depozitare (fertilizanți, pesticide, ambalaje, inventar mărunt) 

etc.; 

-achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, în scopul 

comercializării produselor în cadrul lanțurilor scurte, respectiv: Autoizoterme (cu frig sau 

fără);Rulote și autorulote alimentare; 

-amenajarea, construcția, dotarea spațiilor de desfacere din cadrul exploatației și alte activități 

de marketing (autorulote, dozatoare (automate) de sucuri naturale şi alte produse din sectorul 

pomicol) 

6.2 Cheltuieli neeligibile  

-Achiziţia de clădiri; Construcția și modernizarea locuinței; Cheltuielile generate de investițiile în 

culturi energetice din specii forestiere cu ciclu scurt de producție;  
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-Cheltuielile cu întretinerea culturilor agricole;  

-Cheltuielile cu achiziția de cap tractor;  

 

-spatiile ce deservesc activitatea generală a exploatației: birouri administrative, săli de ședințe, 

săli de protocol, spații de cazare etc). 

- Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale și 

plantarea acestora din urmă; 

- Cheltuielile finanțate prin PNS (care sunt comune celor două programe PNS și PNDR) solicitate 

de fermierii întreprinderi viticole care produc și/ sau comercializează produse vinicole (inclusiv 

must); 

- Solicitanții care au accesat sprijin prin Programul Național Apicol aprobat, pentru cheltuieli 

eligibile comune celor două programe, vor putea accesa PNDR submăsura 4.1 pentru sectorul 

apicol doar după finalizarea investiției derulate prin PNA; 

- Obţinerea de băuturi alcoolice; 

- Cheltuielile cu întreținerea plantațiilor; 

- Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR 2014-2020 

 

7. Conditii de eligibilitate 

- Crearea a minim un loc de munca prin proiect (cu norma intreaga, pe o perioada de minim 5 ani 

de la finalizarea proiectului); 

-Să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției; 

- Beneficiarul trebuie sa aiba sediul social in teritoriul GAL; 

-Investitia realizata demonstreaza utilitate si creaza plus valoare nu numai pentru exploatatia 

solicitantului ci si pentru UAT-ul de resedinta; 

- 

- În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile eligibile și 

suprafeţele incluse în Anexa din Cadrul Național de Implementare aferentă STP, exceptând 

cultura de căpșuni în sere si solarii si pepinierele. 

- Solicitantul sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 

-Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau incapacitate de plata; 

-Solicitantul se angajeaza sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o perioada de minim 

5 ani de la ultima plata; 

-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; 

-Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin măsură; 
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-Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentatiei tehnico-

economice; 

-Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta 

poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare menționată 

în cap. 8.1; 

-Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu 

depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat; 

-În cazul procesării la nivel de fermă, materia primă procesată va fi produs agricol (conform 

Anexei I la Tratat) şi produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat; 

-În cazul înființării și/sau reconversiei solicitantul trebuie să utilizeze doar material fructifer din 

categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară, excepție făcând speciile nuc și 

alun unde poate fi utilizat și material CAC (conformitas agraria communitatis); 

-Suprafața pomicola înfiinţată/ replantată prevăzută prin proiect trebuie să fie echivalentă cu 

minimum 3.000 euro SO pentru toate speciile şi sistemele de cultură, inclusiv pepiniere; 

-Investițiile în procesarea la nivelul fermei sunt eligibile doar împreună cu investițiile în 

modernizarea/dezvoltarea fermei (dezvoltarea producției agricole primare), ca și componentă 

secundară, în scopul adăugării de plus valoare la nivel de fermă. 

-Investiția va respecta legislația în vigoare din domeniul : sănătății publice, sanitar-veterinar și 

de siguranță alimentară; 

-Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole realizate de 

tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă se vor realiza în 

termen de maxim 24 de luni de la data instalării (conform art 17, alin. 5 din R(UE) nr. 

1305/2013) 

- Investițiile necesare adaptării la noi cerinţe impuse fermierilor de legislaţia europeană se vor 

realiza în termen de 12 luni de la data la care aceste cerinţe au devenit obligatorii pentru 

exploataţia agricolă (conform art. 17, alin.6 din R(UE) nr. 1305/2013)   

- 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%.-In cadrul unei sesiuni de 

depuneri, beneficiarul poate depune în cadrul aceleiași măsuri, un singur proiect. 

Conditiile de eligibilitate specifice masurii se completeaza cu:Respectarea conditiilor generale 

de eligibilitate, in concordanta cu: Art. 65 din Reg. (UE) nr. 1303/2013; Art. 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; Hotărârea Guvernului nr. 226 

din 2 aprilie 2015 ; aspectele privind demarcarea și complementaritatea operațiunilor; 

Conditiile de eligibilitate vor fi detaliate in Ghidul Solicitantului. 

8. Criterii de selectie 

 - Solicitantul care a initiat sau a obtinut o certificare de produs traditional;  

- Suma nerambursabila acordata va respecta conditia crearii de noi locuri de munca astfel:  

Pentru 40.000 Euro sprijin nerambursabil se va crea minim 1 loc de munca , cu norma intreaga, 

pe o perioada de minim 5 ani de la finalizarea proiectului; 

P 

- Prioritizarea exploatatiilor de dimensiuni mici si medii; 
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- Punctarea nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei agricole. 

 

Criteriile de selectie si Punctajul aferent vor fi detaliate in Ghidul Solicitantului si vor avea in 

vedere prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013, urmand sa asigure tratamentul egal al 

solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare si directionarea masurilor in 

conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala. 

9. Sume aplicabile si rata sprijinului 

9.1. Justificare 

Proiectele din cadrul acestei masuri sunt din categoria operatiunilor generatoare de venit. 

Beneficiarii sprijinului sunt agenti economici, asociatii de crescatori de animale sau cooperative 

care desfasoara activitati economice generatoare de profit care necesita sprijin pentru dezvoltare 

si care asigura prosibilitatea pastrarii si crearii de locuri de munca. 

9.2.Sume aplicabile si rata sprijinului 

Rata sprijinului nerambursabil este de maximum 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va 

depăși 78.486,08 euro / proiect, 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:  

a)Investițiile 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); 

b) Investiţiile realizate de tinerii fermieri, cu vârsta de până la 40 de ani, la data depunerii cererii 

de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al Reg. (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). 

c) Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura 

ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013; 

d) Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, 

menționate la art. 32 Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Valoarea sprijinului nerambursabil/proiect poate fi cuprinsa intre minim 5000 Euro si maxim 

78.486,08 .  

 

10.Indicatori de monitorizare 

Numar de proiecte care integreaza  probleme de mediu si clima - 2 

Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți - 2 

Numar de proiecte  inovative - 2 

 

Indicatori specifici LEADER 

Cheltuiala publică totală – 156.972,16 euro Numărul de locuri de muncă create - 2 (cu norma 

intreaga pentru o perioada de 5 ani) 

11.Caracterul inovativ al masurii deriva din urmatoarele: 
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- Masura vizeaza incurajarea si sustinerea intreprinzatorilor din domeniul agricol pentru 

infiintarea si/sau dezvoltarea activitatilor agricole in comunele din teritoriul GAL; 

- Masura se adreseaza acelor activitati sau operatiuni agricole deficitare conform nevoilor 

rezultate din analiza diagnostic si a celei SWOT; 

- - Masura incurajeaza certificarea de produse traditionale care promoveaza identitatea        

teritoriului; 

- 

12. Contributia la obiectivele transversale mediu si clima 

Investitiile ce urmeaza a fi realizate sunt prietenoase cu mediul, fara a afecta factorii aer, apa 

sol, biodiversitatea si ecosistemul in care urmeaza a fi implementate. Toate resursele utilizate in 

implementarea proiectelor, inclusiv subprodusele, deseurile si reziduurile, vor fi gestionate cu 

eficienta sporita, iar in cadrul proiectelor vor fi utilizate resurse energetice regenerabile si 

tehnologii care vor utiliza energia regenerabila. 

 


