
 

Codul masurii M5/2A 

Denumirea masurii 
Imbuntatirea perfomantei agricole a exploatațiilor agricole de pe 

teritoriul GAL BARGANUL DE SUD EST 

Tipul masurii Investitii  

1.Descrierea generala a masurii 

1.1 Justificare. 

Corelare cu analiza 

SWOT 

- Activitatea care se desfasoara in agricultura, ca orice activitate 

economica, are drept scop satisfacerea nevoilor de hrana a 

populatiei si cresterea economica de ansamblu a ramurilor 

nationale.  

Exploatatiile agricole sunt forme complexe de organizare a 
proprietatii, prin care se pun in valoare pamantul, animalele si 
celelalte mijloace de productie, interconectate intr-un sistem 
unitar, in vederea executarii de lucrari, prestarii de servicii si 
obtinerii eficiente de produse agricole. 
Exploatatiile agricole se diferentiaza in functie de: 
a) natura juridica a acestora;  
b) forma de proprietate;  
c) natura activitații pe care o desfasoara;  
d) marimea economica si dimensiunea acestora:  

- comerciale;  
- familiale. 

Ferma agricola este forma de exploatare a pamantului si/sau a 

altor bunuri rurale de catre o persoana fizica sau juridica ce 

produce pentru piata.  

Schimbari majore in ceea ce priveste exploatatiile agricole (numar, 

structura proprietații, suprafața agricola utilizata, culturile 

agricole, efectivele de animale, randamentele pe hectar, dotarea 

cu tractoare si masini agricole) nu s-au evidentiat nici in perioada 

de preaderare nici in perioada de postaderare, fata de perioada 

anterioara. Totusi se pot remarca schimbari de mici proportii in 

sensul reducerii numarului total de exploatatii agricole, dotarea cu 

masini si utilaje agricole, culturile agricole, efectivele de animale, 

comerțul exterior.     

Toate aceste aspecte au rezultat din analiza diagnostic a teritoriului 

si din analiza SWOT. Caracterul atipic si   inovator a proiectelor este 

acela ca se adreseaza: 

-  numai anumitor categorii de ferme intre 4000-250000 SO 

- Anumitor activitati :sistem zootehnic ( cresterea albinelor / 

puilor) si sistem agricol ( cultura de cereale/ legume 

pomicultura) 

1.2. Obiectivul de Obiectiv 1- favorizarea competitivitatii agriculturii 



dezvoltare rurala al Reg(UE) 

1305/2013 

1.3.Obiectivul specific local 

al masurii 

-modernizarea exploatatiilor agricole 

-Infiintare de exploatatii agricole 

-Creare de locuri de munca 

1.4. Contributie la 

prioritatea/prioritatile 

prevazute la art.5, Reg.(UE) 

nr.1305/2013 

P2. Cresterea viabilitatii exploatatiilor si competivitatii tuturor 

tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea 

tehnologiilor agricole inovative si a gestionarii durabile a padurilor 

 

1.6. Masura corespunde obiectivelor art. ... din Reg.(UE) nr.1305/2013 

     - 17  din Reg ( UE) nr. 1305/2013 : „ Investitii in active fizice” 

1.7 Contributia la domeniile de interventie 

2A Imbunatatirea perfomantei economice a tuturor exploatatiilor agricole si facilitarea 

restructurarii si modernizarii exploatatiilor , in special in vederea cresterii participarii pe piata si a 

orientarii spre piata , precum si a diversificarii activitatilor agricole 

1.8 Contributia la 

obiectivele transversale 

ale Reg.(UE) 1305/2013 

Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovarii prin tipurile 

de investitii care urmeaza a se realiza in vederea modernizarii sau 

infiintarii de ferme numai din domeniile zootehnic ( cresterea 

albinelor / puilor) si agricol ( cultura de cereale/ legume/ 

pomicultura). Obiectivul de mediu – proiectele de pe aceasta 

masura vor fi punctate superior daca vor realiza investitii in 

protectia mediului 

1.9. Complementaritate cu alte masuri din SDL 

Complementaritate cu masurile:  

-M1/6B , deoarece beneficiarii directi ai M1/6B sunt beneficiari indirecti pentru masura M4/ 2B 

M4/2B , deoarece beneficiarii directi ai M5 /2A  pot fi   beneficiari directi pentru masura M4/ 

2B 

Aceasta masura se adreseaza cu prioritate (conform criteriilor de selectie) celor care au 

beneficiat de finantare directa sau indirecta  pe masurile M1/6B, M4/2B 

1.10Sinergia cu alte masuri din SDL 

M 4/ 2 B Sprijin forfetar pentru instalare de tineri fermieri 

2. Valoarea adaugata a masurii 

Masura contribuie la:  

- Dezvoltarea agriculturii prin modernizarea exploatatiilor agricole 

- Cresterea numarului de intreprinderi moderne si competitive, care isi  desfasoara activtatea in 

domeniul agricol 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

• Legislatia nationala si europeana cu privire la agricultura, Codul fiscal, protectia mediului 

• Ghidurile solicitantului din PNDR 2014-2020 

• Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2014, 



4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 

4.1. Beneficiari directi 

- Societatile comerciale, II, PFA-urile care au ca domeniu principal 

de activitate , domeniile eligibile finantate precum care sunt 

reprezentate de fermieri  cu varsta sub 40 de ani la momentul 

depunerii cererii de finantare si sa se fi stabilit ca fermier in 

ultimii 5 ani inainte de depunerea cererii de finantare 

4.2. Beneficiarii indirecti 
Beneficiari indirecti- Locuitorii teritoriului GAL , Autoritatile 

locale  

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1305/2013) 

 

Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv 

Plati in avans, cu conditia consitituirii unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente 

corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului, numai in cazul proiectelor de 

investitii 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

6.1 Tipuri de actiuni eligibile 

a.Lucrari de constructii pentru infiintare, modernizare sau reabilitare investitiilor care conduc 

la realizarea activitatilor eligibile  

b.Achizitionarea de bunuri in vederea dotarii obiectivelor eligibile 

c.Achizitionarea de servicii de consultanta, proiectare ,  dirigentie de santier, taxe,  in 

limitele stabilite de lege necesare in elaborarea si implementarea proiectelor declarate 

eligibile si selectate 

d. realizarea de studii si cercetari in vederea realizarii de investitii si obtinerea de acreditari 

e. alte documentatii pentru obtinerea avizelor  

6.2 Actiuni neelgibile 

Cheltuielile neeligibile generale sunt: 

 • cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente ”second hand”;  

• Activitatile care nu fac parte din categoria celor eligibile 

 • cheltuieli efectuate inainte de  semnarea contractului de finantare a proiectului cu 

exceptia: costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 / 2013 care 

pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare; 

 • cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal  

 • cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri 

eligibile;  

 • in cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum 

ar fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si 

cheltuielile de asigurare; 

 • cheltuieli neeligibile in conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 si anume: a. 

dobanzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subventii 

pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare; b. achizitionarea de 

terenuri neconstruite si de terenuri construite; c. taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului 

in care aceasta nu se poate recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA‐ul sau a 



prevederilor specifice pentru instrumente financiare. 

7. Conditii de eligibilitate 

• Proiectul sa se implementeze pe teritoriul  GAL 

• Solicitantul trebuie sa se incadreze intr-o categorie de beneficiari directi 

• Investitiile sa se incadreze in codurile CAEN eligibile , necesare desfasurarii activitatilor din 

domeniile zootehnic ( cresterea albinelor / puilor) si agricol ( cultura de cereale/ legume/ 

pomicultura) 

• Proiectele sa respecte conditiile de mediu 

• Viabilitate economica a societatii ( societatea sa fi obtinut profit in ultimii 3 ani fiscali) 

• Societatile sa nu aiba datorii la bugetul de stat si la bugetul asigurarilor sociale 

 

8.  Criterii de selectie 

Vor fi selectate cu prioritate proiectele care obtin punctaj superior. punctajul se acorda pentru: 

• Relevanta proiectului pentru masura si strategie, abordarea de jos in sus  -20 puncte 

(solicitantul a mai depus un proiect pe o altă măsură din cadrul SDL sau demonstrează faptul că  

este beneficiar direct sau indirect al unei investiții realizate printr-un proiect depus în cadrul 

acestui SDL  ) 

• Proiecte care cuprind activitati care sprijina protectia mediului.  20 puncte 

• Proiecte derulate de femei si tineri -30 puncte 

• Diploma de studii superioare in domeniul de activitate al proiectului- 30 puncte 

 

9. Sume aplicabile si rata sprijinului 

La stabilirea sumei alocate si a cuantumului acesteia  s-a tinut cont de urmatoarele : 

- valoarea maxima nerambursabila a unui proiect va fi de 200.000  euro.  

 - de tipul de proiecte rezultate in urma analizei teritoriului si de specificul acestora 

- puterea economica a beneficiarilor acestei masuri si valoarea adaugata adusa de masura 

teritoriului   

- obiectivul stabilit si prioritate ( prioritatea 3, este considerata prioritate secundara) 

            Valoarea sprijinului 90% din valoarea eligibila a proiectului , pentru beneficiarii care au 

varsta pana in 40 de ani la momentul depunerii cererii de finantare si sa se fi stabilit ca fermier in 

ultimii 5 ani inaintea depunerii cererii de finantare si investitii in zone care se confrunta cu 

constrangeri naturale si cu alte constrangeri specifice, mentionate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013 

            Valoarea sprijinului 70% din valoarea eligibila a proiectului , pentru beneficiarii care au 

varsta pana-n 40 de ani la monentul depunerii cererii de finantare, sa fi stabilit ca fermier in 

ultimii 5 ani inainte depunerii cererii de finantare  

 

     Sume alocate- Pentru aceasta masura se vor aloca 678.962,30   euro         

 

10. Indicatori de monitorizare 



Numarul de exploatatii agricole/ beneficiari sprijiniti- minim 3 

   Locuri de munca nou create- minim 3 

       Indicatori calitativi 

Crearea sau modernizarea de intreprinderi in domeniul agricol 

Stimularea economiei locale prin exploatarea eficienta a capitalului uman 

 
 

 


