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M01/2A Investitii in domeniul agricol 
Tipul măsurii:  

☒INVESTIȚII  

☐SERVICII  

 

1. Descrierea generală a măsurii 

Măsura  Investiții in domeniul agricol  are ca principal scop dezvoltarea durabilă a 

economiei pe teritoriul GAL EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAȚI, prin susținerea șicreșterea 

durabilă a economiei locale prin dezvoltarea infrastructurii tehnologice de bază. 

Așa cum reiese și din analiza diagnostic și SWOT, în ciuda potențialului pe anumite 

domenii ale agriculturii (îndeosebi agricultura și creșterea animalelor), teritoriul are listate 

ca puncte slabe absența dotărilor necesare facilitării obținerii producției primare. Astfel, 

această măsură intervine asupra acestor nevoi, însă într-o manieră care să permită o 

rezolvare cât mai amplă a problemei: lanțurile valorice pentru anumite produse cu 

potențial (cum ar fi carnea și lactatele) nu au doar o etapă lipsă, ci mai multe, deoarece în 

teritoriu nu există decât producția primară. Pentru ca următoarele etape să dea dovadă de 

sustenabilitate, nu este suficientă investirea în colectare sau procesare sau depozitare sau 

distribuție, ci trebuie îmbunătățit și valorificat și potențialul de producție. Prin sprijinirea 

unor acțiuni sincronizate și integrate ale mai multor proiecte din lanțurile valorice, 

acestea se vor dezvolta complet, cu produse a căror valoare adăugată este realizată în 

teritoriu. 

Obiectiv de dezvoltare rurală „Favorizarea competitivitatii agriculturii” din 

Regulamentul nr1305 din 2013, art. 4, lit. (a) 

Obiectivul specific al măsurii este Stimularea dezvoltării mediului economic local  

prin incurajarea si sprijinirea initiațivelor  private  și a modernizării infrastructurii  suport 

a activităților agricole. 

Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 

numărul 2„Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de 

agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a 

gestionării durabile a pădurilor”.  

Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 2A prevăzut la art. 5, al. 3, lit. (a) din 

Reg. (UE) 1305/2013,„Îmbunătățirea performantei economice a tuturor exploatatiilor 

agricole si facilitarea restructurariii si modernizarii exploatatiilor, in special in vederea 

cresterii participarii pe piata si a orientarii spre piata, precum si a diversificarii 

activitatilor agricole” 

Obiective transversale 

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

Inovare  

Măsura contribuie la inovare la nivel local prin finanțarea unorinvestitii care nu 

există în teritoriu sau vin in completarea celor deja existente.Astfel caracterul inovator al 

acestei masuri este dat de posibilitatea de a dezvolta si moderniza activitatea economica 

de baza de la nivelul GAL-ului prin utilizarea de tehnologi la standarde europene si prin 

dezvoltarea de afaceri suport activitatii agricole.  
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Protecția mediului 

Măsura contribuie la acest obiectiv transversal prin sprijinirea noilor tehnologii si 

tehnici care respecta standardele europene in materie si cu un impact negativ cat mai mic 

asupra mediului inconjurator. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SD  

Sinergia cu alte măsuri din SDL. 

  

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Valoarea adăugată a acestei măsuri se resimte direct la nivel economic, deoarece prin 

intermediul ei va crește nivelul și calitatea producției primare si a activitatii agricole in 

general.. Cu cât mai mulți pași din acest lanț valoric, de la materia primă la produsul final 

ce ajunge la consumator, sunt realizați în teritoriu, cu atât o proporție mai mare din 

valoarea finită a produsului este generată în teritoriu. Cu cât lanțul valoric ajunge mai 

aproape de consumator, cu atât valoarea adăugată adusă teritoriului este mai 

mare.Valoarea adaugata este data si de posibilitatea de a dezvolta sectorul agricol local 

dat fiind proponderenta acesteia si principala sursa de venit astfel incat afacerile 

locuitorilor,noi sau deja existente sa devina sustenabile si la standarde europene. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

• Reg. (UE) nr. 1303/;Reg. (UE) nr. 1305/2013 

• Reg. (UE) nr. 1407/2014 ; Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 44/2008 

• Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările 

ulterioare. 

• Legea 566/2004 a cooperației agricole, cu modificările și completările ulterioare 

• Legea 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației 

• Ordonanța Guvernului nr. 37/2005privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor 

şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice. 

• Alte prevederi legale cu impact asupra mentiunilor din prezent masura 

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

    Beneficiari direcți 

Societati comerciale  

Fermieri/Asociatii agricole si structuri asociative cu activitate desfasurata pe 

teritoriul GAL-ului  de minim 6 luni la data depunerii aplicatiei 

Grup de producători/asociatii infiintate la data depunerii cererii de finantare 

Tineri fermieri 

Persoane fizice autorizate cu activitate de minimum 6 luni pe teritoriul GAL-ului. 

 

    Beneficiari indirecți 

Detinatorii de terenuri  

Crescatorii de animale 

Apicultori 

Mediul de afaceri local 
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Persoane inactive 

Someri 

Membrii grupuri vulnerabile 

 

5.Tip de sprijin  

Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv; 

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

90% pentru grupurile de producatori/tineri fermieri conform anexei nr II din Reg 1305/2013 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Actiuni eligibile: 

•Cheltuieli generale de proiect ( consultanta, proiectare, management proiect) 

•Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul fermei, 

destinate activității productive, inclusiv căi de acces în fermă, irigații în cadrul fermei și 

racordarea fermei la utilități şi a anexelor aferente activităţii productive desfăşurate, 

dimensionate corelat cu numărul persoanelor ce vor utiliza aceste spaţi 

•Achiziţionarea de maşini/ utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a 

bunului/lor respectiv/e 

•achiziționarea de instalații automate (centrale termice) pentru producerea 

energiei termice și pentru apă caldă menajeră utilizată în procesul de producție 

•modernizarea parcului de mașini agricole prin achiziționarea de utilaje 

performante și eficiente/computerizate și multifuncționale, cu un consum redus de 

combustibil 

•Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe 

•investiții în reabilitarea termică a adăposturilor și a altor clădiri auxiliare din 

fermă 

•investiții în platforme pentru depozitarea gunoiului de grajd și în bazine de 

colectare a purinului 

Investitii in infiintarea, extinderea si/ sau modernizarea fermelor zootehnice, 

inclusiv tehnologii eficiente de reducere a poluarii si respectarea standardelor Uniunii care 

vor deveni obligatorii pentru exploatatii in viitorul apropiat si cele pentru depozitarea/ 

gestionarea adecvata a gunoiului de grajd in zonele unde aceasta cerinta este in curs de 

aplicare. 

• Investitii in infiintarea, extinderea si/ sau modernizarea fermelor vegetale, 

inclusiv capacitati de stocare, conditionare, sortare, ambalare a productiei vegetale 

pentru cresterea valorii adaugate a produselor. 

• Investitii in infiintarea/inlocuirea plantatiilor pentru strugurii de masa si alte 

culturi perene. 

• Investitii in scopul indeplinirii standardelor comunitare in cazul tinerilor fermieri 

in conformitate cu art 17 (5) al Reg. 1305/2013 in care sprijinulpoate fi acordat pe o 

perioada maxima de 24 luni de la momentul instalarii si investitii de conformare cu noi 

standarde in cazul modernizarii exploatatiilor agricole conform art. 17 (6) in care sprijinul 

poate fi acordat pe o perioada maxima de 12 luni de la data la care noul standard a 

devenit obligatoriu pentru exploatatie; 
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• Infiintare si/ sau modernizarea cailor de acces in cadrul fermei, inclusiv utilitati si 

racordari; 

• Investitii in procesarea produselor agricole la nivel de ferma, precum si investitii 

in vederea comercializarii (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare, 

inclusiv autorulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse 

agricole). Investitiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar impreuna cu 

investitiile in modernizarea/dezvoltarea fermei (considerate ca fiind proiecte ce vizeaza 

un lant alimentar integrat si adaugarea de plus valoare la nivel de ferma). 

•achiziționarea de echipamente moderne  

•investiții în reabilitarea și modernizarea adăposturilor de animale în vederea 

respectării standardelor sanitare, sanitar veterinare, de mediu și de bunăstare a 

animalelor 

•investiții în reabilitarea termică a adăposturilor și a altor clădiri auxiliare din 

ferma 

•investitii in infiintarea si/sau modernizarea instalatiilor pentru irigatii in cadrul 

fermei; 

Cheltuieli neeligibile: 

• Achiziţia de clădiri;  

• Construcția și modernizarea locuinței;  

• Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante 

anuale și plantarea acestora din urmă;  

 

7.Conditii de eligibilitate: 

Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili; 

-Are sediul social/punct de lucru pe raza teritoriului GAL  

-nu este inregistrat ca debitor la AFIR 

-nu are contract  reziliat cu AFIR in ultimele 12 luni si/sau 24 luni, dupa caz; 

-nu se afla intr o situatie litigioasa cu AFIR 

-intra in categoria: Persoana fizică autorizată, Întreprindere individuală, 

Întreprindere familială, Societate în nume colectiv, Societate în comandită simplă, 

Societate pe acţiuni ,Societate cu răspundere limitată, Societate comercială cu capital 

privat, Institute de cercetare – dezvoltare,  din domeniul agricol cu personalitate juridică, 

de drept public sau privat, Societate agricolă, Composesorate, obști și alte forme 

asociative de proprietate asupra terenurilor, Societate cooperativă agricolă , Cooperativă, 

fermieri, Grup de producători  

Fiabilitatea investitiiei este demonstrata prin documentatia tehnico-economica 

suport 

8. Criterii de selecție (vor fi definitate in cadrul ghidului aferent masurii) 

• Proiecte depuse de grupuri de producatori/asociatii-20 pct 

• Proiecte care vizeaza cresterea  eficientei energetice cu minim 20% - 10 pct 

• Proiecte care  vizeaza  crearea minimum 2 noi locuri de munca- 25 pct  

• Proiecte care vizeaza cresterea cifrei de afaceri cu minimum 15% -20 pct 

• Proiecte care  vizeaza angajarea  a minimum 1 persoana provenita din grupuri 

vulnerabile -5 pct 
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• Proiecte care vizeaza diversificarea activitatilor agricole- 25  pct 

 

9.Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

Valoarea eligibilă minimă pentru un proiect pe această măsură trebuie să fie 

10.000€.Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate pentru un proiect este de 

65.000€ 

 

10. Indicatori de monitorizare  

Nr minim proiecte finantate: minim 3 

Nr locuri de muncă nou create: minim 6 

Nr de echipamente/utilaje: minim 3 

Nr beneficiari sprijiniti: minim 3 

Nr de beneficiari proveniti din grupuri dezavantaje: minim 1 

 

Precizam ca cele de mai sus reprezinta regulile de baza ale masurii,urmand ca 

in perioada de realizare a ghidului specific sa fie finalizate si detaliate informatiile 

necesare accesarii, implementarii si monitorizarii proiectelor eligibile prin aceasta 

masura. 

 

 


