
Denumirea măsurii Investiții în active fixe 

Codul măsurii Măsura  M7/2A 

Tipul măsurii 

 INVESTIȚII  

 SERVICII  

 SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generală a măsurii 

Obiectivul sprijinului este creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole prin dotarea cu 

utilaje şi echipamente performante a exploatațiilor agricole, precum şi investițiile pentru 

modernizarea fermelor și îmbunătăţirea calității activelor fixe. Totodată în cadrul acestei 

măsuri, se va acorda sprijin pentru procesarea și marketingul produselor agricole. 

Această măsura face parte operațiunilor generatoare de venit. Beneficiarii sprijinului sunt 

agenți economici, asociaţii de crescători de animale sau cooperative care desfăşoară 

activităţi economice generatoare de profit, necesitând sprijin pentru dezvoltare, dar 

asigurând totodată posibilitatea păstrării şi creării de locuri de muncă din teritoriul. 

Scopul sprijinului fiind acordarea unor ajutoare financiare agricultorilor pentru a putea 

investi în achiziția/modernizarea propriilor exploatații agricole, astfel diversificând-se 

economia rurală din teritoriu prin creșterea numărului de activități agricole. De asemenea, 

sprijinul vizează și stimularea dezvoltării capacității structurilor asociative care deservesc o 

populație mai mare decât exploatațiile individuale. 

1.1. Justificare și corelare cu 

analiza SWOT 

În urma analizei SWOT am identificat un potențial agricol 

important al teritoriului acoperit de parteneriat. 

Suprafețele agricole se regăsesc în teritoriu în pondere de 

70% din suprafața totală a teritoriului, 62% din populaţie 

lucrează sau face parte dintr-o gospodărie agricolă, 

suprafețele agricole sunt diversificate, respectiv s-a 

identificat un efectiv de animale însemnat în teritoriu. 

Astfel considerăm aceste aspecte puncte tari ale teritoriului 

în cea ce privește agricultura, însă faptul că majoritatea 

acestor exploatații sunt de dimensiuni mici, nefiind eligibile 

pe nici o măsură din PNDR, dispun de dotări precare, au 

acces redus la piața de desfacere și beneficiază de o 

promovare ineficientă, considerăm că sprijinirea 

investițiilor în dotarea/modernizarea exploatațiilor, 

încurajarea asocierii între fermieri de subzistență și 

sprijinirea procesării la nivelul fermei, reprezintă o reală 

șansă pentru acești fermieri în vederea îmbunătățirii 

performanţelor generale ale exploataţiilor agricole și a 

creşterii valorii adăugate a produselor agricole prin 

procesarea produselor la nivelul fermei şi comercializarea 

directă a acestora în vederea creării și promovării lanțurilor 

alimentare integrate. 

1.2. Obiectiv(e) de 

dezvoltare rurală al Reg. 
a) (a) favorizarea competitivității în agricultură. 



(UE) 1305/2013, art.4 

1.3. Obiectiv(e) specific(e) 

local(e) al(e) măsurii 

 Creșterea competitivității agriculturii 

 Întinerirea generațiilor de fermieri și implicit menținerea 

tineretului în mediul rural; 

1.4. Contribuție la 

prioritatea/prioritățile 

prevăzute la art.5, 

Reg.(UE) nr.1305/2013 

P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității 

tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și 

promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării 

durabile a pădurilor. 

1.5. Corespondență cu 

obiectivele unui articol 

din Titlul III al Reg. (UE) 

nr. 1305/2013  

Măsura corespunde obiectivelor art. 17 - Investiții în active 

fizice din Reg. (UE) nr. 1305/2013 

1.6. Contribuția la domeniile 

de intervenție prevăzute 

la art.5, Reg.(UE) 

nr.1305/2013 

Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 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; 

1.7. Contribuția la 

obiectivele transversale 

ale Reg.(UE) 1305/2013 

Măsura contribuie la toate obiectivele transversale ale Reg. 

(UE) 1305/2013, respectiv climă, mediu și inovare, prin 

această măsură existând posibilitatea de a realiza proiecte 

prin care să fie utilizate resurse regenerabile de producere 

a energiei și care să răspundă cerințelor privind eco-

condiționalitatea și măsurilor de înverzire, conducând la o 

activitate agricolă sustenabilă. Sprijinul vizează, totodată, 

adaptarea fermelor mici la schimbările climatice și 

reducerea vulnerabilității acestora. Nu în ultimul rând, prin 

această măsură se vor facilita procesele inovatoare în 

sectorul agro-alimentar, tinerii fermieri fiind mai deschiși 

să aplice tehnologii şi proceselor noi care deschid noi 

oportunități şi posibilități pentru adoptarea de metode noi 

și utilizarea de tehnologii inovatoare. 

1.8. Complementaritate cu 

alte măsuri din SDL 

Măsura este complementară altor măsuri prin faptul că 

beneficiarii direcți/indirecți vizați prin aceasta sunt incluși 

în categoriile de beneficiari direcți/indirecți (grupurile 

țintă) ai următoarelor măsuri din SDL: 

- M9/1C – Formare si transfer de cunostințe 

- M10/1A - Informare si activităţi demonstrative 

- M6/2B - Instalarea tinerilor fermieri 

- M8/3A - Sprijin pentru înfiinţarea si dezvoltarea 

structurilor asociative 

- M4/6A - Înfiinţarea activităţilor neagricole 

- M5/6A - Dezvoltarea activităţilor neagricole 



1.9. Sinergia cu alte măsuri 

din SDL 

Măsura creează sinergie cu următoarele măsuri din SDL, prin 

contribuția fiecăreia la realizarea priorității 2: 

- M6/2B - Instalarea tinerilor fermieri 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

 Măsura creează și păstrează locuri de muncă în teritoriul vizat – vor fi prioritizate 

proiectele care creează locuri noi de muncă. 

 Ajută și încurajează formele asociative între fermieri, unirea resurselor proprii pentru 

optimizarea producției agricole și produselor din teritoriu – vor fi prioritizați solicitanții 

care sunt constituiți în formele asociative. 

 Măsura încurajează inovarea prin prioritizarea proiectelor care realizează investiţii în 

active fizice inovative în domeniul producţiei și a procesării agricole 

 Creșterea competitivității agriculturii 

 Întinerirea generațiilor de fermieri și implicit menținerea tineretului în mediul rural; 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

 Regulamentul (UE) nr.1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind 

sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare 

rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1698/2005 al Consiliului. 

 Ordonanța Guvernului nr.37/2005 privind recunoașterea şi funcţionarea grupurilor şi 

organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr.171/2006 privind 

aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.37/2005 privind recunoașterea 

şi funcţionarea grupurilor şi organizațiilor de producători, pentru comercializarea 

produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, 

cu modificările și completările ulterioare.  

 Regulamentul (UE) nr.1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 

17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de 

dezvoltare regională, FSE, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare 

rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor 

dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, FSE, Fondul de 

coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr.1083/2006 al Consiliului. 

 Regulamentul (UE) nr. 807/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 

1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare 

rurală acordat din FEADR și de introducere a unor dispoziții tranzitorii. 

4. Beneficiari direcți/indirecți 

4.1. Beneficiari direcți 

 fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;  

 grupuri de fermieri prin forme asociative (forme 

asociative înființate și finanțate prin măsura M8/3A 

Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri 

asociative din cadrul SDL-ului) 



4.2. Beneficiarii indirecți 
 Populația activă a teritoriului GAL Someș Transilvan care se 

află în căutarea unui loc de muncă. 

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant. 

 Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanții echivalente corespunzătoare 

procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale 

Reg.(UE) nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

6.1. Tipuri de acțiuni eligibile  

 Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv 

tehnologii eficiente de reducerea emisiilor poluării și respectarea standardelor Uniunii care 

vor deveni obligatorii pentru exploatatii în viitorul apropiat, și cele pentru 

depozitarea/gestionarea adecvată a gunoiului de grajd în zonele unde această cerință este 

în curs de aplicare prin achiziția unui abator mobil pentru bovine/ porcine/ ovine/caprine; 

 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 prin achiziționarea unor utilaje agricole moderne 

pentru modernizarea fermelor vegetale 

 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 doar împreună cu investițiile în modernizarea/dezvoltarea 

fermei (considerate ca fiind proiecte ce vizează un lanț alimentar integrat și adăugarea de 

plus valoare la nivel de fermă) prin construirea unei unități de procesare pentru 

fructe/legume, construirea de spatii de depozitare pentru legume/fructe și a unei unități 

de procesare pentru semințe vegetale oleaginoase. 

6.2. Tipuri de acțiuni neeligibile 

 Achiziția 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 lucrările 

aferente înființării acestor culturii);  

 Cheltuielile cu întreținerea culturilor agricole;  

 Cheltuielile cu achiziția de cap tractor.  

 Cheltuielile privind producţia primară și comercializarea produselor vinicole sprijinite prin 

Programul național de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018.  

7. Condiții de eligibilitate 

 Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.  

 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției; 

 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației 



tehnico-economice; 

 Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut în măsură. 

 Investiția să se realizeze în teritoriul acoperit de parteneriatul GAL Someș Transilvan.  

8. Criterii de selecție 

 Proiecte care își propun crearea locurilor de muncă;  

 Principiul sistemului de cultură prioritară locală; 

 Principiul lanțurilor alimentare integrate (investițiile care acoperă lanțul alimentar: 

producţie – condiționare – depozitare - procesare – comercializare);  

 Principiul asocierii (investițiile realizate de forme asociative înființate și finanțate prin 

măsura M8/3A Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative din 

cadrul SDL-ului);  

 Principiul nivelului de calificare (studii superioare în domeniul proiectului; studii medii în 

domeniul proiectului);  

 Principiul vârstei (tinerii sub 40 ani);  

 Principiul reconversiei (investiţii care presupun reconversie) 

 Principiul economisirii apei, pentru proiectele care prevăd investiții de modernizare a 

sistemelor de irigații la nivel de fermă, prin prioritizare a investițiilor care țintesc 

economii mai mari de apă.  

9. Sume aplicabile și rata sprijinului: 

 Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5.000 Euro şi 50.000 Euro. 

 Intensitatea sprijinului va fi de 50%. 

Rata de mai sus poate fi majorată cu 20 puncte procentuale suplimentare, cu condiția ca rata 

maximă a sprijinului combinat să nu depășească 90 %, în cazul: 

- tinerilor fermieri astfel cum sunt definiți la articolul 2 din prezentul regulament sau 

cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori cererii de sprijin; 

- investițiilor colective și al proiectelor integrate, inclusiv al celor legate de o fuziune a 

unor organizații de producători. 

- zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, 

menționate la articolul 32;  

- operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;  

- investițiilor legate de operațiunile prevăzute la articolele 28 și 29 din Reg. (UE) 

1305/2013 

- Prelucrarea și comercializarea produselor enumerate în anexa I la TFUE 

10. Indicatori de monitorizare 

Număr de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți 1 

Numărul locurilor de muncă create 1 

Număr proiecte inovative 1 

Cheltuiala publică totală 50.000 EUR 

 

 



 

 


