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FIȘA MĂSURII 

Denumirea măsurii EXPLOATAȚII AGRICOLE 

Codul măsurii M 3 / 2A 

Tipul măsurii 
 INVESTIȚII 

 SERVICII 

 SPRIJIN FORFETAR 

 

1. DESCRIEREA GENERALĂ A MĂSURII 

1.1. Justificarea alegerii măsurii și corelarea cu analiza SWOT 

Așa cum reiese din analiza SWOT, la nivelul teritoriului LEADER ”POARTA 

TRANSILVANIEI” există o serie de nevoi pentru investiții în active fizice în agricultură și 

prelucrare a produselor alimentare, în scopul de a moderniza și îmbunătăți productivitatea 

și competitivitatea în sectorul agro-alimentar. 

Gradul relativ scăzut de dotare şi tehnologiile depăşite utilizate în majoritatea 

exploatațiilor agricole și a unităţilor de profil din teritoriul LEADER ”POARTA 

TRANSILVANIEI”, se reflectă în nivelul redus al productivităţii muncii din sector şi în 

calitatea poduselor. Prin urmare, se impune introducerea de tehnologii noi, moderne și 

prietenoase cu mediul care să contribuie la creșterea nivelului global de performanță al 

exploatațiilor.  

Măsura va reprezenta o soluție de dezvoltare a exploatațiilor agricole din zona 

montană a teritoriului LEADER ”POARTA TRANSILVANIEI” în vederea diminuarii riscului de 

abandon a terenurilor agricole în această zonă și a altor riscuri economice și sociale care 

pot apărea și conduce, ulterior, la dezechilibre semnificative. Sprijinul poate viza atât 

dotări tehnice privind inventarul agricol și de procesare la nivelul fermei, cât și 

diversificarea activităților din cadrul exploatațiilor și facilitarea accesului la piețele 

locale. 

1.2. Obiectivele de dezvoltare rurală (art. 4, reg. (UE) 1305/2013 la care contribuie: 

(a) – Favorizarea competitivității agriculturii; 

1.3. Obiectivul specific local al măsurii  

OSL 2 – Sprijinirea lanțurilor alimentare integrate 

1.4. Prioritatea prevăzută la art. 5 din Reg. (UE) 1305/2013 

 P2- Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură 

în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovative si a gestionării durabile a 

pădurilor. 

1.5. Corespondența cu obiectivele prevăzute în art. din Titlul III-Reg. (UE) 1305/2013 

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

1.6. Domeniul de intervenție principal la care contribuie 
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Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 2A - Imbunătățirea performanței economice 

a tuturor fermelor şi facilitarea restructurării şi modernizarii fermelor, în special în 

vederea creşterii participării şi orientarii către piaţă, cât şi a diversificării agricole 

1.7. Contribuția la obiectivele transversale ale Reg. (UE) 1305/2013 

Măsura contribuie la obiectivele transversal de: mediu și climă. 

1.8. Complementaritatea cu alte măsuri din SDL 

Măsura M3/2A este complementară cu măsura M1/1A și M2/1A. 

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL 

- 

2. VALOAREA ADĂUGATĂ A MĂSURII 

Valoarea adaugată a măsuri este generată de impactul pe care proiectele finanțate îl 

poate aduce la nivelul teritoriului/comunității, prin contribuția la îndeplinirea 

următoarelor nevoi locale: (03) Restructurarea și modernizarea fermelor mici în ferme 

orientate către piață; (04) Nivel adecvat de capital și tehnologie; (05) Lanțuri alimentare 

integrate; (06) Procesare și marketingul produselor locale, (07) Creșterea și diversificarea 

locurilor de muncă; 

De asemenea, valoarea adăugată  se evidențiază prin criteriile specifice locale de 

selecție. 

Măsura va facilita o mai bună legătură între producătorii primari, procesatori și 

comercianți, ceea ce va asigura o accesibilitate crescută a consumatorilor la produse 

agroalimentare, creșterea competitivității sectorului agro-alimentar. 

Cooperativele au un rol important în mai buna corelare dintre ofertă şi cerinţele de 

piaţă şi în furnizarea unei eficienţe mărite prin marketing comun al produselor produse de 

către membrii acestora, în special în cazul fermelor mici. De aceea, acestea vor fi 

încurajate și prioritizate în a realiza investiții pentru dezvoltare şi în interesul membrilor.  

Promovarea investițiilor în integrarea productiei cu procesarea la nivelul fermei 

(cum ar fi procesarea la nivel de fermă și adăugarea de plus valoare produselor agricole) 

va asigura creșterea viabilității economice a acestora și crearea de venituri adiționale 

pentru fermieri. 

De asemenea există o gamă variată de potențiale resurse de producție a energiei 

regenerabile din agricultură (resturile vegetale rezultate în urma recoltării produselor 

agricole sau deșeurile rezultate din creșterea animalelor), însă nivelul de utilizare și 

valorificare este redus ca urmare a limitărilor tehnologice, a eficienţei economice şi a 

restricţiilor de mediu. Aceste resurse alături de celelalte resurse regenerabile (energia 

solara, eoliana, geotermală etc), pot fi folosite pentru a obține energie regenerabilă care 

să fie utilizată în propriul proces productiv al fermelor sau unităților procesatoare, 

contribuind, în acest fel, la reducerea costurilor cu energia (electricitatea și agentul 

termic) şi pentru a contribui la eforturile de dezvoltare a unei economii cu emisii reduse 

de carbon. 

3. TRIMITERI LA ALTE ACTE LEGISLATIVE 

 

Regulamentul (UE) Nr. 1303/2013; Regulamentul (UE) Nr. 1307/2013; Recomandarea 

2003/361/CE din 6 mai 2003; Regulamentul (UE) nr. 1242/2008; Legea cooperaţiei agricole 

nr. 566/2004; Legea nr. 1/2005; Ordonanța Guvernului nr. 37/2005; Ordinul nr. 119/2014. 

 

4. BENEFICIARI DIRECȚI/INDIRECȚI (GRUP ȚINTĂ) 

 Fermieri din teritoriul LEADER ”POARTA TRANSILVANIEI”  cu excepția persoanelor 
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fizice neautorizate ;  

 Cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri 

de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare;  

 

5. TIP DE SPRIJIN 

Rambursare costurilor eligibile suportate și plătite efectiv.  

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 R. 1305/2014.  

 

6. TIPURI DE ACȚIUNI ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE 

6.1. Acțiuni eligibile  

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

teritoriu, inclusiv tehnologii eficiente de reducerea emisiilor poluării și respectarea 

standardelor Uniunii și cele pentru depozitarea/gestionarea adecvată a gunoiului 

de grajd;  

 Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor vegetale din 

teritoriu, inclusiv capacități de stocare, condiționare, sortare, ambalare a 

producției vegetale pentru creșterea valorii adăugate a produselor;  

 Investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor fermieri 

în conformitate cu art 17 (5) al Reg. 1305/2013 în care sprijinul poate fi acordat pe 

o perioadă maximă de 24 luni de la momentul instalării și investiții de conformare 

cu noile standarde în cazul modernizării exploatațiilor agricole conform art. 17 (6) 

în care sprijinul poate fi acordat pe o perioadă maximă de 12 luni de la data la 

care noul standard a devenit obligatoriu pentru exploatație;  

 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 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, ca și componentă secundară înt-un proiect de investiții la nivel de fermă;  

 Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția 

biomasei, în cadrul fermei, ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de 

investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu; 

 Investiții în 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), ca şi 

componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va 

fi destinată exclusiv consumului propriu; 

 Investiții în înfințarea și modernizarea fermelor pomicole, inclusiv înfințarea și 

reconversia plantațiilor pomicole și modernizarea parcului de mașini și utilaje 

agricole; 

 Investiții în înfințarea și modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv în creșterea 

suprafețelor ocupate de material săditor; 
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 Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și aciziționare 

de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu art. 45 alin. (2) lit. 

(d) din Regulamentul nr. 1305/2013, cu modificările și completările ulterioare. 

Atenție!  

 Proiectele depuse vor respecta prevederile aplicabile LEADER din HG 226/2015. 

6.2. Acțiuni neeligibile  

 Producția de biocombustibili și peleți;  

 Investiţiile pentru unităţi de ecarisaj;  

 Producţia și comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul naţional 

de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Procesarea produselor pescărești. 

7. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE 

 Investiția trebuie să se realizeze în teritoriul LEADER ”POARTA TRANSILVANIEI”; 

 Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu dimensiunea economică 

prevăzută în PNDR 2014-2020 (exploatațiile agricole cu o dimensiune economică 

sub pragul din PNDR pot accesa sprijinul prin intermediul formelor asociative). 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  

 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile/operațiunile 

eligibile prevăzute prin această măsură;  

 Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole incluse în lista 

cuprinsă în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene în scopul 

obținerii de produse Anexa I și non-Anexa I;  

 Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării 

investiției;  

 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza prezentării 

documentației tehnico-economice;  

 Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în 

vigoare;  

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

dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului;  

 Investiția va respecta prevederile legislației în vigoare din domeniul sănătate 

publică, sanitar-veterinar și siguranță alimentară; 

 Solicitantul va demostra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani 

fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.  

 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%; 
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 Investiția trebuie realizată doar în UAT-urile prezente în anexa din Cadrul 

Național de Implementare aferentă STP și să respecte zonarea speciilor din anexa 

menționată anterior, exceptând cultura de căpșuni în sere si solarii și pepinierele. 

Se acceptă finanțarea altor specii (achiziția de material săditor), care nu sunt 

cuprinse în Anexă, în baza unei analize locale a unui institut certificat, care să 

ateste potențialul speciei respective într-o anumită zonă; 

 În cazul înființării și/sau reconversiei solicitantul trebuie să utilizeze doar 

material fructifer din categoria biologică certificat (cu excepția nucului și alunului) 

sau dintr-o categorie superioară; 

 În cazul pepinierelor solicitantul se angajează că materialul rezultat va fi material 

fructifer sau de înmulțire din categoria biologică certificat (cu excepția nucului și 

alunului)  sau dintr-o categorie superioară; 

 Exploatatia trebuie să respecte dimensiunile economice viabile: 

o în cazul investiţiilor simple (care nu presupun reconversie şi/sau înfiinţare 

plantaţii pomicole sau producerea de material de înmulțire și/sau material de 

plantare fructifer), dimensiunea minimă a suprafeţelor pomicole, inclusiv 

pepiniere pomicole, deţinute în proprietate sau folosinţă de o exploataţie 

agricolă trebuie să fie de minimum 4.000 euro SO; 

o în cazul investiţiilor care presupun reconversie/ înfiinţare plantaţii pomicole/ 

producerea de material de înmulțire/ material de plantare fructifer 

dimensiunea economică a exploataţiei agricole trebuie să fie de min 4000 € SO; 

 Suprafața înființată/replantată prevăzută prin proiect trebuie să fie echivalentă 

cu minimum 3000 euro SO pentru toate speciile şi sistemele de cultură, inclusiv 

pepinierele; 

 Contribuția în natură este eligibilă doar cu respectarea condițiilor din art 69 (1) R 

1303/2013; 

 Investițiile în procesarea la nivelul fermei sunt eligibile doar împreună cu 

investiții în modernizarea/dezvoltarea fermei (dezvoltarea producției agricole 

primare), ca și componentă secundară, în scopul adăugării de plus valoare la nivel 

de fermă; 

 Investițiile în producerea energiei din surse regenerabile în cadrul fermei sunt 

eligibile, cu condiția ca energia obținută să fie destinată exclusiv consumului 

propriu al fermei; 

8. CRITERII DE SELECȚIE 

8.1. Criterii specifice local 

 Se va acorda prioritate solicitanților care au participat sau se angajează să 

participe la acțiunile măsurilor M1/1A și/sau M2/1A. 

8.2. Criterii specifice măsurii 

 Se va acorda prioritate creării lanțurilor alimentare integrate, respectiv 

integrarea sistemelor de colectare, procesare și comercializare;  

 Se va acorda prioritate produselor cu înaltă valoare adăugată; 

 Se va acorda prioritate cooperativelor;  

 Se va acorda prioritate raselor/soiurilor autohtone;  

 Se va acorda prioritate investițiilor ce vizează eficientizarea/economisirea 

consumului de apă, utilizarea energiei regenerabile în sectorul agroalimentar, 

prelucrarea deșeurilor, a reziduurilor precum şi reducerea emisiilor de gaze cu 

efect de seră şi de amoniac în agricultură 
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9. SUME (APLICABILE) ȘI RATA SPRIJINULUI 

I. În cazul fermelor cu dimensiunea economică până la 500.000 euro SO 

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și 

nu va depăşi 25.000 euro (în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple/proiectelor 

care prevăd construcții- montaj) sau 50.000 euro (în cazul proiectelor care prevăd crearea 

de lanțuri alimentare integrate la nivelul exploatatiei agricole). 

 

         II.  În cazul fermelor cu dimensiunea economică peste 500.000 euro SO 

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 30% din totalul cheltuielilor eligibile și 

nu va depăşi 25.000 euro (în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple/proiectelor 

care prevăd construcții- montaj) sau 50.000 euro (în cazul proiectelor care prevăd crearea 

de lanțuri alimentare integrate la nivelul exploatatiei agricole). 

 

III. În cazul cooperativelor, grupurilor de producători și parteneriatelor sprijinite 

prin intermediul M16/parteneriatelor constituite în conformitate cu art. 35 din Reg. 

(UE) nr. 1305/2013)– 50% intensitate sprijin fără a depăși maximum 100.000 euro 

indiferent de tipul investiției;  

 

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale 

suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90%, pentru fermele cu 

dimensiunea până la 250.000 SO, 70% pentru fermele cu dimensiunea între 250.000 și 

500.000 SO, respectiv 30% pentru fermele cu dimensiunea peste 500.000 SO, în cazul:  

 Investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative, 

grupuri de producători(cooperative, grupuri de producători sau parteneriate 

sprijinite prin intermediul M16/parteneriatelor constituite în conformitate cu art. 

35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013); 

 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, în conformitate cu 

anexa II a R 1305); 

 Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;  

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

(Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013; 

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

specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013;  

În cazul proiectelor care includ activităţi de procesare la nivelul fermei, ratele 

sprijinului aplicabile acţiunilor privind procesarea şi comercializarea produselor 

enumerate în Anexa I la Tratatul de Functionare a Uniunii Europene (TFEU) vor respecta 

intensităţile ajutorului aplicabile specificate în Anexa II la Reg. 1305/2013. 

La stabilirea cuantumului și intensității sprijinului s-au avut în vedere: alocarea 

financiară pe măsură, numărul de posibili beneficiari, obiectivele și prioritățile SDL, 

interesul colectiv, importanța strategică, accesul public la rezultatele proiectului și 

caracteristicile inovatoare ale proiectului la nivel local. 

Intensitatea a fost stabilită în limita maximă prevăzută de Reg. (UE) 1305/2013 

 

10.  INDICATORI DE MONITORIZARE 
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Cheltuială publică totală 

 

Locuri de muncă create 

 

Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți 
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