
FISA MASURII M 2.2 

 

Denumirea masurii: Modernizarea exploatatiilor agricole din teritoriul GAL Tinutul 

Zimbrilor 

 

CODUL Masurii: M 2.2 

Masura / DI: M 2.2 / 2A, 3A, 5A, 5B, 5C   

Tipul masurii:       X INVESTITII  

                           □ SERVICII  

                           □ SPRIJIN FORFETAR  

 

1. Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

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

transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

In cadrul acestei masuri vor fi sprijinite investitiile orientate spre cresterea 

competitivitatii exploatatiilor agricole prin dotarea cu utilaje si echipamente performante 

in raport cu structura agricola actuala, investitiile pentru modernizarea fermelor 

(prioritate va fi acordata asocierilor de ferme cu dimensiunea exploatatiei, mai mare de 

4000 SO),  imbunatatirea calitatii activelor fixe, imbunatatirea competitivitatii 

producatorilor primari printr-o mai buna integrare a acestora in lantul agroalimentar, 

eficientizarea utilizarii apei in agricultura, eficientizarea utilizarii energiei in sectorul 

agroalimentar, facilitarea furnizarii si a utilizarii surselor regenerabile de energie, a 

subproduselor, a deseurilor, a reziduurilor si a altor materii prime nealimentare. 

 

Obiectiv de dezvoltare rurala: Favorizarea competitivitatii agriculturii. 

 

Obiective specifice ale masurii: Imbunatatirea performantelor generale ale exploatatiilor 

agricole din teritoriul GAL Tinutul Zimbrilor, prin cresterea competitivitatii activitatii 

agricole, a diversificarii activitatilor agricole si a cresterii  calitatii produselor obtinute; 

Respectarea standardelor comunitare aplicabile; Cresterea valorii adaugate a produselor 

agricole, prin procesarea produselor la nivelul fermelor din teritoriul GAL Tinutul Zimbrilor 

si prin comercializarea directa a acestora. 

 

Masura contribuie la prioritatea prevazuta la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: P2 — 

Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in 

toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a 

padurilor. 

 

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

 

Masura contribuie la Domeniiile de interventie  

- 2A. Imbunatatirea performantei 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 (Art. 5, al. 2, lit. a din Reg. (UE) nr. 1305/2013) 

- DI 3A Imbunatatirea competitivitatii producatorilor primari printr-o mai buna integrare 

a acestora in lantul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al cresterii 



valorii adaugate a produselor agricole, al promovarii pe pietele locale si in cadrul 

circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor si organizatiilor de producatori si al 

organizatiilor interprofesionale; (Art. 5, al. 3, lit. a din Reg. (UE) nr. 1305/2013) 

- DI 5A Eficientizarea utilizarii apei in agricultura; (Art. 5, al. 5, lit. a din Reg. (UE) nr. 

1305/2013) 

- DI 5B  Eficientizarea utilizarii energiei in sectorul agroalimentar; (Art. 5, al. 5, lit. b din 

Reg. (UE) nr. 1305/2013) 

- DI 5C Facilitarea furnizarii si a utilizarii surselor regenerabile de energie, a 

subproduselor, a deseurilor, a reziduurilor si a altor materii prime nealimentare, in 

scopul bioeconomiei. (Art. 5, al. 5, lit. c din Reg. (UE) nr. 1305/2013) 

Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, 

clima, inovare. 

 

Complementaritatea cu alte masuri din SDL: M1.1 (DI: 1A), M1.2(DI: 1B) 

 

Sinergia cu alte masuri din SDL: M 2.1/2A; M 2.4/2B. 

 

2. Valoarea adaugata a masurii  

 

Masura M 2.2 asigura dotarea necesara in scopul adaptarii la standarde ridicate, a 

eficientizarii costurilor si cresterii veniturilor exploatatiilor agricole din teritoriul GAL 

Tinutul Zimbrilor. De asemenea, prin aceasta masura se ofera acces la inovare, dezvoltare 

economica cu implicare in imbunatatirea calitatii vietii, crearea si pastrarea locurilor de 

munca, incurajarea populatiei sa ramana in mediul rural sau sa se intoarca din strainatate 

si sa dezvolte o afacere în zona rurala. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

 

 R (UE) Nr. 1303/2013; 

 R (UE) Nr. 1307/2013; 

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

 R (UE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatatii 

agricole; 

 Legea cooperatiei agricole nr. 566/2004 cu completarile si modificarile ulterioare, 

pentru beneficiarii cooperative agricole; 

 Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionareacooperatiei, cu completarile si 

modificarile ulterioare, pentru beneficiarii societati cooperative agricole; 

 Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor 

siorganizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, 

cu completarile si modificarile ulterioare, pentru beneficiarii Grupuri de producatori); 

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

autorizare sanitara veterinara a unitatilor care produc, proceseaza, depoziteaza, 

transportasi/sau distribuie produse de origine animal cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

 

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)  

 



Beneficiari directi pot fi:  

 fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate, cu activitate pe teritoriul GAL 

Tinutul Zimbrilor; 

 cooperative (cooperativele agricole si societatile cooperative agricole), grupuri de 

producatori, constituite in baza legislatiei nationale in vigoare, care deservesc 

interesele membrilor, cu activitate pe teritoriul GAL Tinutul Zimbrilor. 

 parteneriatele constituite în baza art. 35 Reg. UE 1305/2013, cu activitate pe teritoriul 

GAL Tinutul Zimbrilor.  

Beneficiari indirecti: 

 Persoanele din categoria populatiei active aflate in cautarea unui loc de munca din 

teritoriul GAL Tinutul Zimbrilor; 

 Producatori agricoli individuali din teritoriul GAL Tinutul Zimbrilor. 

 

5. Tip de sprijin  

 

 Rambursare a costurilor eligibile suportate si platite efectiv. 

 Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii 

echivalente corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului, in 

conformitate cu art. 45 (4) si art 63 ale R. 1305/2014. 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile  

 

Actiuni eligibile: 

Sunt eligibile toate tipurile de operatiuni care sunt in concordanta cu regulile generale din 

Regulamentele Europene, prioritatile stabilite pentru dezvoltarea locala – LEADER si 

obiectivele si prioritatile stabilite in Strategia de Dezvoltare Locala.  

Prin aceasta masura se vor finanta exclusiv proiectele de investitii propuse in urma 

actiunilor de consultare/animare realizate in teritoriul GALTinutul Zimbrilor: 

 Modernizarea spatiilor tehnologice sau de productie din cadrul exploatatiei; 

 Achizitionarea de utilaje agricole moderne pentru modernizarea fermelor vegetale; 

 Modernizarea exploatatiilor apicole; 

 Construirea/modernizarea spatiilor zootehnice; 

 Construirea/modernizarea de spatii de depozitare pentru cereale; 

 Construirea de centre de colectare a laptelui; 

 Achizitia de masini de transport frigorifice pentru carne/lapte; 

 Achizitia unui abator mobil pentru bovine/porcine/ovine/caprine; 

 Construirea de unitati de procesare pentru lapte/carne/legume/fructe/cereale; 

 Modernizarea unitatilor de procesare carne/lapte; 

 Construirea de spatii de depozitare pentru legume/fructe; 

 Modernizare de sere/solarii pentru legume. 

 Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă precum și investiții în 

vederea comercializării (propriilor produse agricole catre consumatorul final 

 Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul 

fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă,  

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

biomasei, (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, 

geotermală) în cadrul fermei, 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) 

 Investițiile necesare adaptării la standardele UE 

 Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de 
brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu art 45 (2) (d) din Reg. 
1305/2013; Investiții în producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, 
eoliană, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul 
unității procesatoare exclusiv pentru consumul propriu și investiții pentru 
îmbunătățirea eficienţei energetice, ca și operaţiuni din cadrul unui proiect mai mare 
de investiţii;  

  

Actiuni neeligibile: 

Nu se accepta achizitionarea de utilaje sau echipamente second hand. 

 

7. Conditii de eligibilitate  

 

 Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 

 Investitia trebuie sa se realizeze in cadrul unei ferme cu o dimensiune economica de 

minimum 4000 SO; 

 Investitia va respecta legislatia in vigoare din domeniul: sanatatii publice, sanitar-

veterinar si de siguranta alimentara; 

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

nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;  

 Solicitantul trebuie sa aiba sediul social/punct de lucru in teritoriul GAL Tinutul 

Zimbrilor; 

  Prin investitia propusa solicitantul demonstreaza că sunt indeplinite conditiile 

privind efectul stimulativ; 

 Solicitantul demonstreaza că prin proiectul depus, funcție de sprijinul nerambursabil 

acordat, va respecta conditia crearii de noi locuri de munca astfel: 

Pentru 40.000 Euro sprijin nerambursabil si peste = minim 1 loc de munca nou creat; 

Pentru 80.000 euro sprijin nerambursabil si peste = minim 2 locuri de munca nou 

create; 

Pentru 100.000 Euro sprijin nerambursabil si peste = minim 3 locuri de munca nou 

create. 

  

 

8. Criterii de selectie  

Criteriile de selectie ce se vor aplica la selectia proiectelor depuse pe aceasta masura vor fi: 

 Dimensiunea exploatatiei, care vizeaza exploatatiile de dimensiuni mai mari de 4000 

SO; 

 Potentialul agricol al zonei, care vizeaza zonele cu potential determinate in baza 

studiilor de specialitate; 

 Asocierea fermierilor, care detin exploatatii de dimensiuni mai mari de 4000 SO, in 

cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producatori constituite in baza legislatiei 

nationale in vigoare sau parteneriate constituite în baza art. 35 Reg. UE 1305/2013 cu 



prioritate data acelora ai caror membri sunt majoritari in teritoriul GAL Tinutul 

Zimbrilor;  

 Nivelul de calificare in domeniul agricol al managerului exploatatiei agricole; 

 Principiul economiei de apa pentru proiectele care prevad investitii de modernizare a 

sistemelor de irigatii la nivel de ferma,  

 Solicitantul va justifica utilitatea proiectului pentru dezvoltarea activitatii economice 

proprii, dar si pentru  sustinerea celorlalte activitati agricole din Unitatile 

Administrativ Teritoriale care fac parte din GAL sau din cele limitrofe; 

 Solicitantul care a initiat sau a obtinut o certificare de produs traditional; 

 Numărul de locuri de muncă nou create 

 Principiul promovării identității regionale.  

 

Criteriile de selectie vor asigura dezvoltarea echilibrata a agriculturii din teritoriul GAL 

Tinutul Zimbrilor - ponderea criteriilor de selectie realizandu-se in functie de SDL si 

analiza SWOT. 

 

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului  

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

depăși 200.000 euro, indiferent de tipul investiției.Pentru proiectele care se încadrează în 

prevederile art. 17, alin. (1) lit. a), intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea 

majora cu cate 20 de puncte procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu 

poate depasi 90% — in cazul fermelor cu dimensiunea pana la 250.000 SO, respectiv 70% — 

in cazul fermelor avand intre 250.000 si 500.000 SO, in cazul: 

 Investitiilor realizate de tinerii fermieri, cu varsta sub 40 de ani, la data depunerii 

cererii de finantare (asa cum sunt definiti la art. 2 al Reg. (UE) nr. 1305/2013, sau cei 

care s-au stabilit in cei cinci ani anteriori solicitarii sprijinului, in conformitate cu 

anexa II a Reg. 1305); 

 Proiectelor integrate care conduc la crearea unui lanț scurt (producție, procesare, 

comercializare);  

 Investitiilor legate de operatiunile prevazute la art. 28 (Agromediu) si/sau art. 29 

(Agricultura ecologica) din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

 Investitiilor in zone care se confrunta cu constrangeri naturale si cu alte constrangeri 

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

 Investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative, grupuri 
de producători, parteneriate constituite în baza art. 35 Reg. UE 1305/2013) 
 

 

10. Indicatori de monitorizare  

 Numărul de exploatații agricole / beneficiari sprijiniți: 1  

 Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului: 1 

 Numărul de locuri de munca create: 1 


