
Investii în modernizarea sectorului vegetal şi zootehnic, în paralel cu respectarea 

principiilor dezvoltării durabile – CODUL Măsurii – M1/2A 

Tipul măsurii:☒ INVESTIȚII  

                    ☐ SERVICII  

                    ☐ SPRIJIN FORFETAR  

1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a 

contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale 

şi a complementarităţii cu alte măsuri din SDL 

În teritoriul GAL „De la Sâi la Călmăţui”, analiza diagnostic şi analiza SWOT au reliefat 

potenţialul mare de dezvoltare al agriculturii bazat pe suprafaţa agricolă întinsă, proprietatea 

privată a terenurilor agricole şi pe tradiţia de cultivatori de cereale. Agricultura reprezintă o 

ramură importantă a economiei locale, zona GAL prezentând un potenţial ridicat pentru 

următoarele sectoare vegetale: cereale păioase, porumb, floarea soarelui, soia, răpită, sfecla 

de zahăr, mazăre, fasole, lucerna, trifoi, legume, plante medicinale, flori, naut, măzăriche, 

lupin, ricin şi în pentru ulei. (Sursă MADR- AFIR: http://afir.info). Acest lucru este favorizat de 

faptul că suprafaţa agricolă este de 79.565 ha, reprezentând 86,06% din fondul funciar. Din 

această suprafaţă, o parte semnificativă este arabila - 72.378 ha şi solul este foarte fertil.  

De asemenea, creşterea animalelor reprezintă una din activităţile de bază ale 

locuitorilor din teritoriul GAL. Activitatea este favorizată de faptul că 5.908 ha sunt ocupate 

de păşuni. Se cresc în special bovine, ovine, caprine, porcine, însă unul din punctele slabe este 

că nu exista ferme zootehnice moderne. A fost identificată însă necesitatea modernizării 

fermelor şi complexelor zootehnice şi a punctelor de colectare şi prelucrare a produselor.  

La nivelul teritoriului identificăm şi o serie de puncte slabe, cum ar fi: nivelul foarte 

mare de fragmentare din sectorul agricol, cu o pondere foarte mare a fermelor mici (la nivelul 

teritoriului GAL, exista 15.814 exploatații agricole şi în medie revin 5,03 hectare pentru o 

exploatație agricolă), dotarea tehnică redusă şi necorespunzătoare, nivelul scăzut de 

mecanizare şi decalajele tehnologice, tehnologii şi utilaje agricole învechite utilizate de micii 

fermieri se reflectă ȋn nivelul redus al productivităţii muncii şi ȋn calitatea produselor (la nivel 

de exploatație se folosesc în medie 2,18 echipamente/exploatație), numărul mare al ferme de 

subzistență și semi-subzistență şi menține fermele mici și foarte mici, cu un nivel extrem de 

redus al productivității și eficienței economice (fermele mici, sub 10 hectare, reprezintă 98,07% 

din numărul total de ferme; segmentul de ferme medii, între 10 şi 100 de hectare, are o pondere 

de  doar 1,93% ca număr).  

  Datorită acestor puncte slabe, agricultura practicată în regiunea GAL „De la Sâi la 

Călmăţui” a devenit o activitate neatractivă și generatoare de venituri mici și instabile. Reiese 

că absolut necesară o măsură care să sprijine fermierii în tranziţia de la o agricultură de 

subzistenţă la una cel puţin de semisubzistenţă, dar mai ales pe cei cu perspective de 

dezvoltare spre agricultura de tip comercial. Prin intermediul acestei măsuri se urmăreşte 

dezvoltarea economiei teritoriului şi asigurarea de locuri de muncă prin stimularea sectorului 

agricol. 

Măsura M1/2A contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurală ale Reg (UE) nr. 

1305/2013, art. 4: favorizarea competitivităţii agriculturii; asigurarea gestionarii durabile a 

resurselor naturale şi combaterea schimbărilor climatice; obținerea unei dezvoltări teritoriale 



echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de 

muncă. 

Obiective specifice/locale ale măsurii sunt: promovarea investiţiilor în exploataţiile 

agricole din sectorul vegetal şi zootehnic prin introducerea de tehnologii eficiente şi moderne, 

instalaţii inovatoare şi prin acţiuni de ameliorare a impactului asupra mediului a activităţilor 

agricole desfăşurate; sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme 

asociative în vederea încurajării fenomenului de asociere. 

Măsura M1/2A contribuie la prioritatea P2 Creșterea viabilității exploatațiilor și a 

competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor 

agricole inovatoare şi a gestionării durabile a pădurilor, prevăzută în art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/2013. 

  Măsura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) 1305/2013 „Investiţii în active 

fizice”. 

Măsură contribuie la domeniul de intervenţie principal 2A) Îmbunătățirea performanței 

economice a tuturor fermelor şi facilitarea restructurării şi modernizării fermelor, în special în 

vederea creşterii participării şi orientării către piaţă, cât şi a diversificării agricole, prevăzut 

la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Măsura contribuie la obiectivele transversale legate de inovare, de protecția mediului 

și de atenuarea schimbărilor climatice, ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Sprijinul va viza îndeosebi folosirea de rase de animale mai productive, tehnologii 

eficiente şi moderne şi instalaţii inovatoare. Caracterul inovativ al măsurii reiese din 

posibilitatea finanţării de acţiuni care conduc la îmbunătăţirea eficienței utilizării de 

îngrășăminte, restructurarea și construcția de clădiri pentru creșterea animalelor cu tehnologii 

noi și eficiente pentru a reduce emisiile gazelor cu efect de seră, achiziționarea de mașini 

pentru a reduce eroziunea solului, îmbunatăţirea depozitarea culturilor pentru a îmbunătăți 

calitatea produselor, stabilirea de culturi cu ciclu scurt, reducerea consumului de energie prin 

recondiționarea instalațiilor electrice sau o mai bună izolație a clădirilor, producția de 

bioenergie pentru alte utilizări în afara fermelor, modernizarea și mecanizarea. 

Măsură contribuie la obiectivul  transversal mediu şi atenuarea şi adaptarea la 

schimbările climatice prin finanţarea proiectelor care cuprind acţiuni de ameliorare a 

impactului asupra mediului a activităţilor agricole desfăşurate: reducerea consumului de apă și 

energie electrică și implicit a GES, reducerea consumului de produse petroliere și implicit a 

GES, raţionalizarea și eficientizarea utilizării azotului, îmbunatăţirea eficientei energetice a 

fermelor, reducerea utilizării surselor de energie convenţională și implicit a GES, îmbunatăţirea 

gestionarii surselor de poluare (gestionarea gunoiului de grajd), îmbunatăţirea indicilor de 

confort în adăposturi și reducerea emisiilor de amoniac etc. 

Măsura M1/2A este complementară cu M5/1A deoarece beneficiarii direcţi ai acestei 

măsuri sunt incluşi în categoria de beneficiari indirecţi ai măsurii M5/1A. Baza introducerii şi 

realizării acestei măsuri o constituie Măsura M5/1A, având rolul de pregătire; de fapt Măsura 

M5/1A este precondiţia accesării acestei măsuri. Luând parte la cursurile de formare 

profesională, tinerii fermieri vor acumula cunoştinţe specifice pe care le vor putea utiliza în 

scopul dezvoltării întreprinderii lor. De asemenea, măsura M1/2A este complementară cu 

măsurile M3/2A şi M4/3A, beneficiarii acesteia putând adera la o formă asociativă ce aplică pe 

măsura adresată acestora sau îşi pot certifica produsele accesând măsura de scheme de 



calitate. De asemenea, măsura M1/2A este în sinergie cu măsura M2/2B, ambele contribuind la 

prioritatea P2. 

2.Valoarea adăugată a măsurii se reflectă ȋn stimularea potenţialului resurselor locale, 

ȋn ȋmbunătăţirea performanţelor economice ale exploataţiilor agricole, ȋn crearea de locuri de 

muncă, ȋn ridicarea nivelului de trai al populaţiei, ȋn dezvoltarea şi ameliorarea condiţiilor 

social-economice ale teritoriului GAL „De la Sâi la Călmăţui”, ȋn particular, şi la nivel de 

regiune, ȋn general. Vor fi finanţate cu prioritate proiectele care promovează preluarea de 

metode moderne şi inovative şi acţiuni de atenuare a schimbărilor climatice şi aspecte legate 

de protecţia mediului. 

3.Trimiteri la alte acte legislative: R (UE) Nr. 1303/2013; R (UE) Nr. 1307/2013; 

Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003; R (UE) nr. 1242/2008; Comunicarea Comisiei nr. 

2008/C155/02; Comunicarea Comisiei nr. 2008/C14/02; R (UE) nr. 178/2002; R (UE) nr. 

852/2004; R (UE) nr. 2073/2005; R (UE) nr. 1881/2006; R (UE) nr. 1333/2008; Legea nr. 

566/2004; Legea nr. 1/2005; OG nr. 37/2005; Ordinul nr. 119/2014; Ordinul 10/2008; Ordinul 

111/2008; Ordin 57 din 2010; HG 445/2009.  

4.Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

Beneficiarii direcți ai acestei măsuri sunt fermieri, cu excepția persoanelor fizice 

neautorizate, cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri 

de producători. 

Beneficiarii indirecți sunt persoanele în căutarea unui loc de muncă, consumatorii, 

autoritățile, furnizorii entităţilor care implementează proiecte prin această măsură, etc. 

5.Tip de sprijin: rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv, în 

conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013; 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. 

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

Tipuri de acţiuni eligibile aferente acestei măsuri sunt următoarele: 

- Înfiinţarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacități de stocare, 

condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru creșterea valorii adăugate a 

produselor, incluzând investiţiile pentru respectarea standardelor comunitare şi pe cele pentru 

protecţia mediului şi depozitarea îngrăşămintelor; 

- Construirea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice: echipamente pentru producerea de 

furaje, instalaţii de muls, linii tehnologice de prelucrare şi ambalare a produselor, dotări 

tehnice în scopul asigurării controlului calităţii la nivel de fermă, inclusiv tehnologii eficiente 

de reducerea emisiilor poluării și respectarea standardelor și cele pentru depozitarea/ 

gestionarea adecvată a gunoiului de grajd; 

- Construirea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări;  

- Construirea şi/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice şi instalaţiilor de irigat 

ale acestora, asigurarea utilităţilor în vederea respectării condiţiilor de mediu; 

- Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, 

utilaje, instalaţii, echipamente şi accesorii, echipamente şi software specializate; 

- Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în vederea 

comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi 



comercializate exclusiv propriile produse agricole); Investițiile de procesare la nivelul fermei 

vor fi realizate ca o componentă secundară a proiectului, 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); 

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

inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă,;  

- Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile în cadrul fermei, , iar 

energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu;  

- Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de 

brevete, licențe, drepturi de autor, mărci etc. 

Tipuri de acţiuni neeligibile aferente acestei măsuri sunt următoarele: 

- 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;  

- investițiile în culturi energetice din specii forestiere cu ciclu scurt de producție, întreţinerea 

culturilor agricole. 

7.Condiţii de eligibilitate 

Beneficiarii acestei măsuri trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate: 

- Solicitantul nu a mai depus acelasi proiect in cadrul aceleiasi masuri din PNDR; 

- Solicitantul respectă prevederile art. 6, litera b) din H.G. nr. 226/2015 privind stabilirea 

cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală 

cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu 

modificările și completările ulterioare;  

- Solicitantul nu are în implementare proiecte în cadrul uneia dintre măsurile 141, 112, 411-

141, 411-112, aferente PNDR 2007 – 2013, pe submăsura 6.1 sau 6.3;  

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

- Solicitantul are sediul social sau punctul de lucru pe teritoriul GAL; 

- Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 

4.000 SO; 

- Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute prin măsură;  

- Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;  

- Solicitantul trebuie să demonstreze viabilitatea economică a investiției 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 din PNDR; 

- 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%; 

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

de siguranță alimentară;  

- 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) și produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat; 

- Investiția, respectiv toate cheltuielile proiectului trebuie să se realize pe teritoriul GAL; în 

cazul în care proiectul este amplasat atât pe teritoriul GAL, cât și în zona adiacentă acestuia, 

finanțarea proiectului este eligibilă cu condiția ca solicitantul să aibă sediu sau punct de lucru 

pe teritoriul acoperit de GAL, investiția să se realizeze pe teritoriul GAL și ponderea cea mai 

mare a exploatației agricole (suprafața agricolă/numărul de animale) să se afle pe teritoriul 

GAL; 

- Beneficiarii se angajeaza sa participe in calitate de cursanti la cursurile realizate in cadrul 

masurii M5/1A; 

- Proiectul trebuie sa creeze cel putin 1 loc de munca;  

- Solicitantul nu a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a 

obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.  

8.Criterii de selecţie 

- principiul potențialului agricol al zonei ȋn care urmează să se realizeze investiţia; 

- principiul păstrării şi dezvoltării soiurilor şi raselor autohtone; 

- proiecte promovate de către asociaţii de agricultori şi cooperative; 

- principiul asocierii fermierilor în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători; 

- principiul vârstei (tinerii sub 40 ani); 

-  principiul dimensiunii explotatiei; 

- proiecte care promovează o filieră integrată de producţie (care au o valoare adăugată mare); 

- proiecte ce promovează acţiuni inovative (introducerea de noi tehnologii sau noi activităţi); 

- proiecte ce promovează acţiuni de atenuare a schimbărilor climatice şi aspecte legate de 

protecţia mediului; 

- numarul de locuri de munca create prin proiect;  

- alte criterii ȋn acord cu specificul teritoriului. 

9.Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil este de maxim 200.000 de euro. 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de 50% şi poate ajunge până la 90%, 

ȋn cazul: 

- Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de 

finanţare 

- Investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative și grupuri 

de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare) 

- Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI 

- Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice 

10.Indicatori de monitorizare 

-număr de exploataţii agricole/beneficiari sprijiniţi: 2 

-număr de locuri de muncă create: 4 

-număr de exploataţii care promovează tehnologii/procese inovative: 1 

-număr de exploataţii care promovează tehnologii prietenoase cu mediu: 2 

 


