
 

 

Denumirea măsurii „Modernizarea exploatatiilor agricole” 

Codul măsurii M1/2A 

Tipul măsurii Investiţii 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 

transversale, a complementaritatii si sinergiei cu alte masuri din SDL 

1.1 Justificare si corelare cu analiza SWOT a masurii 

Agricultura este în prezent principala ocupaţie şi sursă de venituri pentru populaţia din 

teritoriul Valea Prutului. Sectorul agricol este destul de slab dezvoltat, caracterizat prin 

agricultură de subzistenţă şi semi-subzistenţă. Performanta sectorului agricol este scazuta 

ca urmare a unei dotări tehnice uzată moral si fizic, a lipsei pietelor pentru valorificarea 

produselor agricole si a industriei alimentare care să sprijine restructurarea şi 

modernizarea exploatatiilor agricole. 

Majoritatea exploatatiilor de mici dimensiuni folosesc utilaje şi tehnologii învechite, 

realizand astfel performante scazute. Lipsa posibilitatilor de sustinere a cofinantatii unui 

proiect cu finantare nerambursabila, dimensiunea redusa a exploatatiilor si dotarea cu 

utilaje si echipamente neperformante reprezinta o imagine reprezentativa a agriculturii 

practicate in satele din Valea Prutului. 

Potentialul agricol oferit de suprafetele ocupate cu pasuni, fanete reprezinta o 

oportunitate pentru dezvoltarea, de catre tinerii fermieri, de exploatatii zootehnice si 

apicole, acestia fiind totodata interesati si de asociere pentru promovarea si 

comercializare in comun a produselor obtinute. Existenta unui numar mare de exploatatii 

neperformante, neviabile economic, de mici dimensiuni, determina o plafonare a 

sectorului agricol. Pentru principalele culturi, producţia agricola are o productivitate 

scazută, fapt determinat de dotarea tehnica deficitară, si tehnologii invechite. Ponderea 

semnificativă a producţiei agricole o au culturile cerealiere şi cele legumicole. Producţiile 

medii realizate la principalele culturi sunt inferioare celor naţionale din cauza 

performantelor scazute a utilajelor si tehnologiilor utilizate in agricultura. Exploatarea 

terenului agricol de către societăţi comerciale în mod comasat şi cu respectarea 

tehnologiilor de producţie poate face ca handicapul deficitului de precipitaţii sau de 

calitate/bonitate a terenului agricol să fie depăşite. Raportul dintre numarul de animale si 

suprafata agricola este favorabil dezvoltarii activitatii de crestere a animalelor specifice 

zonei. Gradul relativ scazut de dotare tehnica se reflecta in nivelul redus al productivitatii 

muncii, in calitatea scazuta a produselor agricole, in competitivitatea scazuta a 

exploatatiilor agricole. Se impune introducerea de tehnologii noi, moderne si prietenoase 

cu mediul care sa contribuie la cresterea nivelului global de performanta al exploatatiilor. 

Accentul va fi pus, in special, pe exploatatiile de dimensiuni mici si medii, cu potential de 

crestere a competitivitatii. Sprijinul poate viza atat dotari tehnice privind inventarul 

agricol cat si investitii destinate trecerii la utilizarea surselor de energie regenerabila 

pentru activitatile productive in vederea reducerii costurilor cu energia (electricitatea si 

energia termica). Se vor incuraja investitiile menite sa reduca amprenta GES a utilajelor 

folosite in agricultura, utilizarea unor tehnologii si echipamente care sa asigure un bun 

management al utilizarii ingrasamintelor, precum si aplicarea unor bune practici de 

gestionare a solului. 

Legatura masurii cu nevoile 

Masura propusa va contribui la solutionarea urmatoarelor nevoi:  

N1. Sustinerea intineririi generatiilor de fermieri activi pentru accelerarea dezvoltarii si 



 

 

modernizarii sectorului agricol; 

N3. Stimularea cooperarii producatorilor agricoli pentru valorificarea superioară a 

produselor agricole; 

N4. Diversificarea activitatilor economice, reducerea saraciei si crearea locurilor de 

munca; 

N7. Protejarea mediului si stimularea producerii si utilizarii energiei din surse 

regenerabile. 

1.2 Obiective de dezvoltare rurală: 

Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4:  

(i) Favorizarea competitivităţii agriculturii; 

1.3 Obiectivele  specifice ale măsurii M1/2A: 

a) Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole prin creşterea 

competitivităţii activităţii agricole, a diversificării activităților agricole şi creșterea 

calităţii produselor obţinute; 

b) Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în 

exploatații comerciale; 

c) Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiţii; 

d) Incurajarea investitiilor pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile. 

1.4  Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013 

Masura contribuie la prioritatile: 

P1. Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în 

zonele rurale; 

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; 

P5. Promovarea utilizării eficiente a resurselor şi sprijinirea tranziţiei către o economie cu 

emisii reduse de carbon şi rezistentă la schimbările climatice în sectoarele agricol, 

alimentar şi silvic; 

P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în 

zonele rurale. 

1.5 Masura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg.(UE) nr.1305/2013; 

1.6 Masura contribuie la Domeniul de Interventie 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 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 

Măsura contribuie la urmatoarele obiective transversale: mediu si clima, inovare. 

1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: 

Complementaritatea interventiei propuse in SDL prin M1/2A poate fi realizata cu alte 

măsuri prevăzute în SDL, astfel beneficiarii acestei măsuri pot fi solicitanţi/persoane din 

grupul tinta pentru alte măsuri.  

Măsura M1/2A este complementara cu masurile M2/3A, M3/3A si M4/6A.  

1.9 Sinergia cu alte măsuri din SDL: 

Prioritatea P2 este indeplinita exclusiv prin intermediul masurii M1/2A. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Valoarea adaugata a masurii deriva din urmatoarele: 

- creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole prin dotarea cu utilaje şi echipamente 



 

 

performante în raport cu dotarea agricolă actuală; 

- cresterea productiei /ha datorita introducerii in uz a unor utilaje performante; 

- păstrarea şi crearea de noi locuri de muncă; 

- reducerea emisiilor de bioxid de carbon in atmosfera; 

- cresterea valorii adaugate a produselor agricole rezultate in urma utilizarii utilajelor 

/echipamentelor achizitionate prin intermediul acestei masuri, ca urmare a cresterii 

competitivitatii exploatatiilor; 

- dezvoltarea resurselor umane si utilizarea de know-how in teritoriul GAL; 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislație UE: 

Reg.(UE)Nr.1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind FEDR, FSE, FC, FEADR și 

FEPAM, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind FEDR, FSE, FC și FEPAM și 

de abrogare a R (UE) nr. 1083/2006 al Consiliului; 

Reg.(UE)Nr.1307/2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate 

fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Reg. 

(UE) nr.637/2008 al Consiliului și a R (UE) nr.73/2009 al Consiliului; 

Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-întreprinderilor şi a 

întreprinderilor mici şi mijlocii; 

Legislație națională: 

Legea cooperaţiei agricole nr.566/2004 cu completările și modificările ulterioare, pentru 

beneficiarii cooperative agricole, 

Legea nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu completările și 

modificările ulterioare, pentru beneficiarii societăți cooperative agricole, 

Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind 

mediul de viaţă al populaţiei cu modificările și completările ulterioare, 

Ordin 57 din 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de 

autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, 

transportă şi/sau distribuie produse de origine animal cu modificările și completările 

ulterioare. 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi 

- “fermieri” definiti conform HG nr. 226/2015 din teritoriul Valea Prutului; 

- cooperative agricole si asociatii de crescatori de animale din teritoriul Valea Prutului; 

4.2. Beneficiarii indirecţi 

Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă; 

Producatori agricoli individuali din teritoriu. 

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 garanţii 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 acţiuni eligibile şi neeligibile 

Prin această măsură se vor finanţa exclusiv proiectele de investiţii de pe teritoriul GAL-

ului, propuse în urma acţiunilor de consultare/animare realizate pentru elaborarea SDL: 

(a)construcția, achiziția, inclusiv prin leasing, sau renovarea de bunuri imobile; 

(b)achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi pentru 

dezvoltarea exploatatiilor agricole, inclusiv pentru producerea energiei din surse 



 

 

regenerabile, în limita valorii pe piață a activului; 

(c)costurile generale ocazionate de cheltuielile menționate la literele (a) și (b), precum 

onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind 

durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studii de fezabilitate. Studiile de fezabilitate 

rămân cheltuieli eligibile chiar și în cazul în care, pe baza rezultatelor acestora, nu se 

efectuează cheltuieli în temeiul literelor (a) și (b); 

(d)următoarele investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și 

achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci; 

Actiuni neeligibile: 

• achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, de animale și de plante 

anuale, precum și plantarea acestora din urmă; 

• alte actiuni neeligibile prevazute de Reg. 1303/2013, Reg. 1305/2013, Reg. 807/2014 

Nu se acceptă achiziţionarea de utilaje sau echipamente second hand. 

7. Condiţii de eligibilitate 

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

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

minim 8.000 SO (valoarea producţiei standard); 

• Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției; 

• 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; 

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

veterinar și de siguranță alimentară; 

• 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%; 

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

depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat; 

• Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare; 

• Solicitantul va demostra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu 

depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat. 

8. Criterii de selecţie 

1. Numar de locuri de munca create.  

2. Vor fi sprijiniti cu prioritate tinerii fermieri în vârstă de până la 40 ani împliniţi în anul 

depunerii proiectului de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al Reg.(UE) nr. 

1305/2013). 

3. Complementaritate cu alte masuri din SDL. 

4. Proiectul presupune şi investitii in producerea si utilizarea energiei din surse 

regenerabile. 

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 

9.1. Justificare 

Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operaţiunilor generatoare de venit. 

Beneficiarii sprijinului sunt agenţi economici, asociaţii de crescători de animale sau 

cooperative care desfăşoară activităţi agricole generatoare de profit care necesită sprijin 



 

 

pentru dezvoltare şi care asigură posibilitatea păstrării şi creerii de locuri de muncă. In 

stabilirea intensitatii sprijinului acordat in cadrul acestei masuri, s-au avut in vedere 

urmatoarele elemente: numarul mare de exploatatii agricole de semi-subzistenta si 

subzistenta slab dezvoltate, necompetitive si fara posibilitati proprii de modernizare dar si 

lipsa fondurilor necesare asigurarii cofinantarii (conform Analizei diagnostic din Cap.I, 

teritoriul LEADER Valea Prutului este o zonă săracă, 10 din 11 UAT avand IDUL mai mic de 

55.  

9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului: 

Rata maxima a sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor 

eligibile in limita sumelor alocate apelului de selectie. 

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20% pentru fiecare criteriu de 

selecţie indeplinit, dar rata maxima a sprijinului combinat nu poate depasi 90%, in cazul: 

a) 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 Reg.(UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au 

stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II) 

b) Investitiilor colective (realizate de asociaţii/cooperative); 

c) Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI; 

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

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

Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul. 

10. Indicatori de monitorizare 

Cheltuieli publice totale; 

Număr de exploataţii agricole / beneficiari sprijiniti; 

Suprafata totala sau UVM in cauza; 

Locuri de muncă create. 

 


