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CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor  

FIȘA MĂSURII M1/2A 

 

Denumirea măsurii: „Modernizarea exploatațiilor agricole, procesare și marketing 

local” 

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  

Din analiza teritoriului rezultă că, deși un procent important al populației desfășoară 

activități agricole (peste 33% din locuitori, conform Recensământului agricol din 2010), iar 

suprafețele mari de pășuni și fânețe (61% din total teritoriu) favorizează sectorul de 

creștere a animalelor, agricultura este practicată încă la nivel de subzistență.  

De altfel, analiza SWOT a reliefat ca puncte slabe: numărul redus de unități de 

procesare, raportat la ponderea mare de populație care este angrenată în sectorul agricol; 

baza materială depășită fizic și moral sau insuficientă, ceea ce conduce la costuri mari de 

operare și timp mai mare de realizare a lucrărilor agricole; accesul dificil la creditare. 

La acestea se adaugă și problemele enumerate de fermierii în întâlnirile organizate: 

lipsa piețelor de desfacere sau accesul dificil pentru comercializare, inexistența unor 

depozite autorizate pentru produse lactate, necesitatea înființării unor centre de 

colectare a laptelui sau a unor mici unități de procesare lapte/carne/legume/fructe etc. 

O altă lipsă majoră, enunțată în majoritatea întâlnirilor, este cea a punctelor de 

tăiere/abatoarelor, fapt ce îi pune pe locuitorii teritoriului (majoritatea crescători de 

animale) în dificultate cu privire la respectarea legislației în domeniu.  

În acest context, sprijinul va fi acordat pentru introducerea de tehnologie modernă și 

prietenoasă cu mediul, dar și pentru dezvoltarea activităților de procesare (inclusiv 

procesarea la nivelul fermei), dar și a rețelelor de colectare, recepție, depozitare, 

condiționare sau sortare.  

Obiectiv de dezvoltare rurală 1: favorizarea competitivității agriculturii, din Reg. 

(UE) nr. 1305/2013, art. 4, lit. (a).   

Obiectivul specific al măsurii M1/2A: Dezvoltarea agriculturii prin creșterea 

viabilității exploatațiilor, diversificarea activităților de procesare și marketing  și prin 

valorificarea produselor locale.  

Măsura M1/2A contribuie la Prioritatea 2 “Creșterea viabilității exploatațiilor și a 

competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea 

tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor” și la Prioritatea 3 

“Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 

produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură” 

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

Măsura corespunde obiectivelor art. 17 “Investiții în active fizice” din Reg. (UE) nr. 

1305/2013.  
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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. 

Măsura contribuie în secundar și la Domeniul de Intervenție 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;   

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: inovare;  

mediu și climă.  

Inovare: se vor sprijini investițiile în tehnologii și echipamente cu caracter inovator, 

care vor conduce la creșterea performanței exploatațiilor agricole și la obținerea de 

produse procesate cu înaltă valoare. 

Mediu și climă: proiectele vor avea ca scop diminuarea/limitarea efectelor negative 

asupra mediului. Tipuri de acțiuni (enumerarea nu este limitativă, ci exemplificativă): 

dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă; investiții în 

managementul gunoiului de grajd; utilizarea unor tehnologii și echipamente care să 

asigure un bun management al utilizării îngrășămintelor, precum și aplicarea unor bune 

practici de gestionare a solului.  

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: măsura M1/2A “Modernizarea 

exploatațiilor agricole, procesare și marketing local” este complementară cu măsura 

M2/2B „Tineri fermieri și ferme mici”, cu măsura M3/6A „Diversificarea activităților 

neagricole”, măsura M5/6B „Revitalizarea patrimoniului local, servicii de bază și 

infrastructură la scară mică pentru teritoriul GAL ATBN”  și măsura M7/1B „Consolidarea 

capitalului social”.  

Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura M1/2A „Modernizarea exploatațiilor agricole, 

procesare și marketing local” contribuie împreună cu Măsura M2/2B „Tineri fermieri și 

ferme mici” la îndeplinirea Priorității 2 “Creșterea viabilității exploatațiilor și a 

competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea 

tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor”. 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

În cadrul acestei măsuri vor fi finanțate cu prioritate inițiativele colective, fapt ce va 

crea valoare adăugată printr-un impact crescut datorat unui număr mai mare de 

beneficiari direcți, în timp ce sprijinirea introducerii de procese și tehnologii moderne și 

eficiente va contribui la creșterea viabilității exploatațiilor agricole.   

3. Trimiteri la alte acte legislative  

Legislație europeană: 

- Reg. (UE) nr. 1303/2013; Reg. (UE) nr. 807/2014; Reg. (UE) nr. 808/2014; Reg. (UE) 

852/2004; Reg. (UE) nr. 853/2004; Reg. (UE) nr. 854/2004; Reg. (UE) nr. 882/2004; 

Legislație națională: 

- Legea cooperației agricole nr. 566/2004; Legea nr. 1/2005; OG nr. 37/2005; Ordin 

nr. 119/2014; HG 226/2015; OUG 44/2008; Legea nr. 31/1990; Legea 346/2004; 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiari direcți vor fi: 
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 Fermieri sau grupuri de fermieri (asociații, cooperative, grupuri de producători, 

societăți comerciale, întreprinderi individuale, persoane fizice autorizate etc.)  

 Întreprinderi/entități publice/proprietari de terenuri care activează în domeniul 

procesării/marketingului sau dezvoltării de produse incluse în Anexa I la TFUE; 

Atenție! Nu sunt eligibile persoanele fizice neautorizate. 

Beneficiari indirecți ai acestei măsuri vor fi: comunitățile locale, persoanele aflate în 

căutarea unui loc de muncă, producători locali din teritoriu, consumatorii finali care 

achiziționează produsele din teritoriul GAL ATBN. 

5. Tip de sprijin  

 Rambursarea 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 Reg. (UE) nr. 1305/2013.  

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R (CE) nr. 1407/2013 cu privire 

la sprijinul de minimis, se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani și nu va depăşi 

200.000 euro/beneficiar (întreprindere unică) pe 3 ani fiscali. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

6.1 Acțiuni eligibile 

a)  Modernizarea exploatațiilor agricole: 

 Modernizare și mecanizare – investiții în active fizice cu scopul reducerii costurilor 

directe de producție și creșterii productivității muncii în agricultura la scară mică; 

 Producție de bioenergie pentru utilizare în fermă; 

 Reducerea consumului de energie prin modernizarea instalațiilor electrice sau printr-

o mai bună izolare a clădirilor; 

 Înființarea sau modernizarea structurilor de depozitare a gunoiului de grajd; 

 Înființarea și/sau modernizarea căilor de acces în cadrul exploatației, inclusiv 

utilități și racordări; 

 Construcția sau modernizarea de clădiri (creșterea animalelor) cu tehnologii 

moderne; 

 Achiziția de mașini/utilaje și echipamente noi;  

 Achiziția de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci și 

semiremorci specializate în scopul comercializării produselor agricole (în cadrul unui 

lanț integrat); 

 Îmbunătățirea procesului de depozitare a culturilor (de ex. clădiri specializate 

pentru depozitare și manipulare, care asigura ventilare, izolare și refrigerare); 

 Investiții pentru conformarea la standardele Uniunii Europene, care vor deveni 

obligatorii pentru exploatație în viitorul apropiat; 

 Procesarea produselor agricole la nivel de fermă (doar împreună cu acțiuni de 

înființare/modernizare/dezvoltare a fermei – lanț alimentar integrat). 

 Irigații; 

b) Investiții în procesare/marketing/dezvoltare: 

 Introducerea de noi tehnologii și proceduri pentru a dezvolta produse noi sau de o 

calitate superioară și a deschide accesul spre noi piețe, mai ales în contextul 

lanțurilor scurte; 

 Crearea și/sau modernizarea de noi rețele locale de colectare, de capacități de 

recepție, depozitare, climatizare, sortare și ambalare; 

 Instalații de tratare a apelor uzate (în procesare și marketing); 
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 Organizarea și implementarea de sisteme de calitate și siguranța a alimentelor, dacă 

au legătură cu investițiile tangibile din proiect; 

 Investiții pentru conformarea la standardele Uniunii Europene, care vor deveni 

obligatorii pentru exploatație în viitorul apropiat; 

 Procesare biomasă agricolă pentru obținerea de energie regenerabilă de alți actori 

decât exploatațiile agricole. 

6.2 Acțiuni neeligibile 

Nu se acceptă achiziţionarea de utilaje sau echipamente second-hand; 

Sunt eligibile toate tipurile de operațiuni care sunt în concordanță cu regulile generale 

din Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală – LEADER și 

obiectivele și prioritățile stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală.  

Pentru a stabili tipurile de acțiuni eligibile și neeligibile, trebuie să se țină cont de 

următoarele: 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 

Ghidul Solicitantului; prevederile din PNDR – cap. 8.1 și fișa tehnică a sub-măsurii 19.2; 

aspectele privind demarcarea și complementaritatea operațiunilor; respectarea regulilor 

schemei de ajutor de minimis (dacă este cazul).  

Se vor respecta prevederile aplicabile LEADER din Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 

aprilie 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.  

7. Condiții de eligibilitate  

 Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  

 Solicitantul să aibă sediul/filială/sucursală/punct de lucru în teritoriul GAL;  

 Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de 

minim 8.000 SO (valoarea producţiei standard); 

 Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în SDL GAL Asociația 

Transilvană Brașov Nord; 

 Nu este permisă dubla finanţare a aceleaşi activităţi/investiţii din alte fonduri 

comunitare sau naţionale; 

 Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi autorizaţiile necesare investiţiei; 

 Proiectul trebuie să demonstreze oportunitatea şi necesitatea socio-economică a 

investiţiei;  

 Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activităţi 

sprijinite prin măsură;  

 Toate cheltuielile aferente implementării proiectelor trebuie să fie efectuate pe 

teritoriul GAL ATBN; 

 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; 

 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 necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole 

realizate de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație 
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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);  

 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; 

 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; 

 Pentru sectorul pomicol sunt eligibile doar speciile și suprafețele incluse în Anexa din 

Cadrul Național de Implementare aferentă STP, exceptând cultura de căpșuni în sere 

și solarii și pepinierele.  

8. Criterii de selecție  

- Se vor prioritiza proiectele colective (depuse de forme asociative); 

- Se vor prioritiza proiectele care propun lanțuri alimentare integrate (colectare, 

procesare, depozitare, comercializare); 

- Se vor prioritiza proiectele prin care se creează locuri de muncă; 

- Se vor prioritiza proiectele prin care se urmărește menținerea raselor/soiurilor 

autohtone; 

- Se vor prioritiza proiectele depuse de solicitanți care au inițiat demersurile sau au 

obținut o certificare de produs tradițional/produse alimentare obținute conform unei 

rețete consacrate românești; 

Notă: Modalitatea de punctare a fiecărui criteriu de selecție va fi detaliată în Ghidul 

Solicitantului pentru această Măsură, în apelurile de selecție aferente fiecărei sesiuni de 

depunere de proiecte și în fișa de evaluare aferentă măsurii și vor respecta prevederile 

art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, 

o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu 

prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

Intensitatea sprijinului va fi de 50% și se va putea majora cu 20% cu condiția ca rata 

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

Pentru investiții de modernizare a exploatațiilor agricole: 

- tineri fermieri; 

- investiții colective și proiecte integrate, inclusiv cele legate de o fuziune a unor 

organizații de producători; 

- zone care se confruntă cu constrângeri specifice, menționate la art. 32 din Reg. UE 

1305/2013; 

- operațiuni sprijinite în cadrul PEI; 

- investiții legate de art. 28 și 29 din Reg. UE 1305/2013 (agro-mediu și climă, 

agricultură ecologică); 

Pentru investiții în procesare/marketing/dezvoltare produse: operațiuni sprijinite în 

cadrul PEI; proiecte depuse de fuziuni ale unor organizații de producători. 

Sprijinul nerambursabil va fi de maxim 75.000 de euro/proiecte individuale și 

150.000 de euro pentru proiecte depuse de forme asociative (minim 5 membri). 

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 5.000 de euro. 

10. Indicatori de monitorizare  

Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți: 2; 

Locuri de muncă create: 1; 

Cheltuielile publice totale: 200.000 de euro. 


