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RĂSPUNSURI 

1. Ghidul M2.2 – considera eligibila 
Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de: 
maşini/ utilaje şi echipamente noi, în limita 
valorii de piaţă a bunului respectiv; (ex.: 
tractoare, remorci agricole/ tehnologice, 
inclusiv remorcile speciale pentru 
transportul animalelor vii/ păsări/ albine, 
combine, utilaje agricole pentru efectuarea 
lucrărilor solului, înființarea și întreținerea 
culturilor, instalații de evacuare și 
gestionare a dejecțiilor din zootehnie, 
echipamente aferente bucătăriilor 
furajere, inventarul apicol, etc) 
Ce cuprinde  , inventarul apicol? 

Inventarul apicol este reprezentat de stupi si alte constructii 
apicole (cabane, camere de extractie, corturi apicole) precum 
si de totalitatea uneltelor folosite de apicultor în efectuarea 
diverselor lucrari din stupina (controlul familiilor de albine, 
extragerea si conditionarea mierii, cresterea si transportul 
matcilor etc.), deci totalitatea constructiilor, uneltelor si 
obiectelor aflate în dotarea unei exploatatii apicole. 

2. Dacă Achizitionarea liniei de imbuteliere 
miere este eligibilă? 

Da. Achiziționarea unei linii de îmbuteliere miere este 
ELIGIBILĂ.  Îmbutelierea mierii se considera o activitate de 
prelucrare. 

3. Dacă abatorizarea este considerată o 
activitate de condiționare sau de 
prelucrare? 

Procesarea (prelucrarea) produselor agricole, conform 
definiţiei din R(UE) 651/2014 ”înseamnă orice operațiune 
efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un 
produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților 
desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea 
pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru 
prima vânzare; 
 
Activitatile din abator vor fi tratate  drept condiționare, in 
cadrul productiei agricole primare 

4. Dacă intensitatea sprijinului se poate 
majora cu 20% pentru TINERI fară calificări 
profesionale adecvate? 

Nu. 

Intensitatea sprijinului public pentru proiectele aferente 
art. 17, alin. (1) lit. a) este de 50%. 
Aceasta poate fi majorată cu 20 de puncte procentuale 
suplimentare în cazul tinerilor fermieri, cu vârsta până la 
40 de ani, inclusiv,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) si care 
dețin competențele și calificările profesionale adecvate. 
  
Prin competențele și calificările profesionale adecvate se 
înţelege absolvirea a minimum 8 clase plus calificare în 
domeniul agricol/agroalimentar/veterinar/economie 
agrară/mecanică agricolă, după caz, în conformitate cu 
obiectivele vizate prin proiect demonstrată 
prin diploma/certificat de calificare ce atestă formarea 



profesională/certificat de competențe emis de un centru 
de evaluare si certificare a competentelor profesionale 
obtinute pe alte căi decât cele formale, care trebuie să fie 
autorizat de Autoritatea Natională pentru Calificări care 
conferă un nivel minim de calificare în domeniu 
agricol/agroalimentar/veterinar/mecanică agricolă. 
Verificarea se va face cu documente justificative depuse la 
cererea de finanțare. 
 Mai este necesar ca tânărul fermier să se fi stabilit pentru 
prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei 
exploatații în ultimii cinci ani anteriori cererii de sprijin, 
respectiv. 
     Din punct de vedere al varstei, se incadreaza in definitia 
tanarului fermier sef de exploatatie, inclusiv tanarul 
fermier care depune o cerere de finantare cu o zi inainte 
de împlinirea vârstei de 41 de ani. 
 

 


