
MĂSURA M7/2A – Înfiinţare, modernizare exploataţii agricole şi unităţi de procesare

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL

Justificarea măsurii şi corelarea cu Analiza SWOT
În cadrul acestei măsuri vor fi sprijinite investiţiile orientate spre dotarea cu utilaje şi
echipamente performante pentru respectarea standardelor comunitare şi creşterea
competitivităţii exploataţiilor agricole, procesarea produselor agroalimentare şi fermele
pomicole. Agricultura are o importanţă deosebită în economia GAL Podişul Mediaşului, în zonă
fiind înfiinţate 27 de firme cu acest domeniu de activitate, cu un număr de 178 de persoane
angajate în sector. Rentabilitatea şi competitivitatea în agricultură rămân încă la un nivel
scăzut, cu toate că în perioada anterioară de implementare a programului LEADER s-au făcut
primii paşi în direcţia creşterii performanţelor economice ale acestui domeniu. 1.623
persoane/agenţi economici au în proprietate exploataţii agricole sub 1 hectar, 2.620 de
proprietari au exploataţii agricole cu mărimi cuprinse între 1-3 hectare, 2.200 proprietari au
exploataţii agricole cu suprafeţe între 3-5 hectare şi 844 de proprietari au exploataţii agricole
de peste 5 hectare. Dimensiunea modestă a exploataţiilor agricole şi dotarea tehnică
necorespunzătoare, dar şi caracteristicile solului (care necesită fertilizări şi lucrări
mecanizate intense) determină o productivitate agricolă scăzută.  În lipsa utilajelor agricole
performante, muncile agricole se fac, în majoritatea lor, cu mijloace tradiţionale puţin
productive. Având în vedere relieful deluros și clima teritoriului, livezile și plantațiile
pomicole sunt foarte productive. În anul 2014 existau 219,5 de hectare de plantații de pomi și
arbuști fructiferi în teritoriu. Recolta se vinde în cea mai mare măsură sub formă de fructe
proaspete, la preț redus. O oportunitate pentru teritoriu va fi procesarea locală a producției,
fiind astfel posibilă adăugarea de plus valoare și profit în sectorul pomicol.
Obiectivul de dezvoltare rurală: i) Favorizarea competitivităţii agriculturii.
Obiectivele specifice ale măsurii:
 Asigurarea unui avantaj competitiv crescut al exploataţiilor agricole sprijinite prin

(re)tehnologizarea acestora;
 Diversificarea producţiei agricole locale şi creşterea puterii economice a fermelor din

teritoriu;
 Creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite;
Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:
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.
Măsura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:

Tipul măsurii:
INVESTIȚII X
SERVICII
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2A) Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea
restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea sporirii participării pe piață
și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole.
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Mediu și Climă – Măsura va include investiţii din categoria celor „prietenoase cu mediul”, fiind
punctate suplimentar cele care au componentă de producere şi utilizare durabilă de energie,
inclusiv energie din surse regenerabile în cadrul fermei.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:
Această măsură este complementară cu următoarele măsuri din strategia de dezvoltare
locală: M1/6A – Sprijinirea microîntreprinderilor start-up; M2/6A - Modernizarea
microîntreprinderilor; M8/3A - Promovare forme asociative;
Măsura este complementară cu M1/6A şi M2/26 datorită faptului că fermierii care sunt
beneficiarii măsurii M7/2A vor fi încurajaţi prin criteriile de selecţie să-şi diversifice
activitatea în domeniul non-agricol. Pe de altă parte toate cele trei măsuri încurajează
spiritul antreprenorial. Măsura este complementară cu M8/6A deoarece beneficiarii direcţi ai
măsurii M7/2A se vor regăsi printre beneficiarii indirecţi ai măsurii M8/6A privind înfiinţarea
unei cooperative.
Sinergia cu alte măsuri din SDL:
Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri contribuie la realizarea priorității de dezvoltare P2,
alături de următoarele măsuri: Masura M6/2B – Sprijinirea tinerilor fermieri și a fermelor mici.

2.  Valoarea adăugată a măsurii
 Diversificarea ofertei de produse agricole din teritoriu;
 Creşterea cantitativă şi calitativă a producţiei agricole locale, cu beneficii în ceea ce

priveşte valorificarea prin vânzare/procesare;
 Creşterea productivităţii muncii şi a puterii economice a exploataţiilor agricole din

teritoriu;
 Valoarea adăugată este evidențiată și prin intermediul condițiilor specifice de eligibilitate

și selecție, stabilite în concordanță cu specificul local (descrise la  pct. 7 și 8 din Fișa
Măsurii).

3. Trimiteri la alte acte legislative
 Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor agricole prevăzută în Ghidul

solicitantului pentru participarea la selecţia SDL si in PNDR; HG 226/2015 cu modificarile
si completarile ulterioare;

 Regulamentele (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 807/2014, UE) nr.
808/2014;

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
 Cooperative, grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare

care deservesc interesele membrilor;
 Microîntreprinderi sau întreprinderi mici;
 Persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, întreprinderi individuale, întreprinderi



familiale.

5. Tip de sprijin
 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv. Plăți în avans, cu condiția

constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare
procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art 63 ale R.
1305/2014.

6. Tipuri da acţiuni eligibile şi neeligibile

Acțiuni eligibile
 Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice/vegetale,

inclusiv capacități de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale;
 Investiții în înființarea și modernizarea fermelor pomicole;
 Investiții în înființarea și modernizarea pepinierelor pomicole;
 Înființare şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi

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

vederea comercializării; investițiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar
împreună cu investițiile în înființarea/modernizarea/dezvoltarea fermei.

 Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei,
inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, cu condiția ca acestea să reprezinte
o componentă secundară înt-un proiect de investiții 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, ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia
obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu;

 Înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare
fixe/mobile, inclusiv investiții privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare);

 Acţiuni de marketing;
 Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de

brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg.
1305/2013;

Acțiuni neeligibile
Achiziţia de clădiri; producerea de biocombustibili și peleți; achiziția de drepturi de producție
agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale și plantarea acestora din urmă;
obţinerea de băuturi alcoolice; investiţiile pentru unităţi de ecarisaj; producţia și
comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul naţional de sprijin al României în
sectorul vitivinicol 2014-2018, cu modificările și completările ulterioare; procesarea
produselor pescărești.

7. Condiţii de eligibilitate
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;



 Investiţia trebuie sa fie realizată pe teritoriul GAL Podişul Mediaşului;
 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute prin

măsură;
 În cazul în care investiţia presupune înfiinţarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor

zootehnice/vegetale dimensiunea economică a fermei trebuie să fie de minimum 8.000 €
SO;

 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației

tehnico-economice;
 Investiția va respecta cerințele privind conformarea cu standarde impuse de legislația

națională și europeană, inclusiv pe cele cu privire la efectele asupra mediului; în cazul în
care aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, investiția va fi precedată de o
evaluare a impactului preconizat asupra mediului;

 Investiția va respecta legislaţia în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-
veterinar și de siguranță alimentară;

 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;
 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%,

 În cazul procesării la nivel de fermă materia primă procesată va fi produs agricol (conform
Anexei I la Tratat) și produsul rezultat va fi doar produs din Anexa I la Tratat.

 În cazul înființării și modernizării fermelor pomicole investiţia trebuie realizată doar în
unitățile teritorial administrative prezente în anexa din Cadrul Național de Implementare
aferentă STP și trebuie să respecte zonarea speciilor din anexa menționată anterior,
exceptând cultura de căpșuni în sere și solarii și pepinierele;

 În cazul investiţiilor în procesarea produselor provenite din sectorul pomicol, investiţia
trebuie facută doar în unitățile teritorial administrative prezente în anexa din Cadrul
Național de Implementare aferentă STP, exceptând procesarea căpșunilor;

 În cazul pepinierelor, solicitantul se angajează că materialul rezultat va fi material
fructifer sau de înmulțire din categoria biologică certificat sau dintr-o categorie
superioară;

 Dimensiunea minimă a suprafeţelor pomicole, inclusiv pepiniere pomicole, deţinute în
proprietate sau folosinţă de o exploataţie agricolă trebuie să fie de minimum 8000 € SO în
cazul investiţiilor simple;

 În cazul investiţiilor în procesarea produselor agricole sprijinul va fi limitat la investiții în
procesarea produselor agricole incluse în lista cuprinsă în Anexa I la Tratatul de Instituire
a Comunităţii Europene în scopul obținerii de produse Anexa I și non-Anexa I;

Alte angajamente:
 În cazul în care investiţia presupune înfiinţarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor

zootehnice/vegetale/pomicole solicitantul nu va reduce dimensiunea economică
prevăzută la depunerea cererii de finanțare a exploatației agricole pe toată perioada de
implementare a proiectului cu mai mult de 15%. Cu toate acestea, dimensiunea



economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim de
8.000 € SO stabilit prin condițiile de eligibilitate.

8. Criterii de selecţie
 Proiecte care conduc la realizarea unui lanț alimentar integrat;
 Solicitanții sunt Grupuri de producători sau cooperative;
 Solicitantul deține calificare/experienţă în raport cu activitatea prevăzută prin proiect;
 Solicitantul a mai implementat cel puţin un proiect cu finanţare UE;
 Principiul soiurilor/raselor autohtone;
 Proiecte care promovează investiții destinate exclusiv produselor ecologice sau care

participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și alimentare recunoscute la
nivel national;

 Proiecte care includ acţiuni pentru promovarea producerii şi utilizării durabile de energie,
inclusiv energie din surse regenerabile în cadrul fermei;

 Crearea de locuri de muncă – constituirea de PFA şi II poate fi luat în considerare la
cuantificarea locurilor de muncă nou create;

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi
50.000 euro/ proiect, valoarea nerambursabilă poate fi majorată la 100.000 euro/proiect
dacă solictantul este o cooperativă sau un grup de producători, constituite în baza
legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor.
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20%, dar rata sprijinului
combinat nu poate depăși 90% în cazul fermelor mici și medii (cu dimensiunea până la
250.000 € SO): Sprijinul se poate majora în cazul:
 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 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);

 Proiectelor integrate;
 Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura

ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013;
 Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri

specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013;
Atenţie: Conform R(UE) nr. 1305/2013, Anexa II majorarea sprijinului nerambursabil cu
20 puncte procentuale nu se aplică investiţiilor în Prelucrarea şi comercializarea
produselor enumerate în anexa 1 la TFUE.
La stabilirea cuantumului sprijinului s-a avut în vedere suma disponibilă pentru toată
strategia de dezvoltare locală şi numărul potenţialilor beneficiari care şi-au exprimat
interesul pentru astfel de proiecte.

10. Indicatori de monitorizare
 Număr de exploataţii agricole/beneficiari sprijiniţi;
 Locuri de muncă create.
 Cheltuiela publica totala.




