
FIȘA MĂSURII 
 
Denumirea măsurii: Dezvoltarea exploataţiilor agricole din teritoriul GAL Mara-Gutâi 
 
CODUL Măsurii - Măsura 1 / 2A 
 
Tipul măsurii:  
x INVESTIȚII  
□ SERVICII  
□ SPRIJIN FORFETAR  
 
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  
 
Teritoriul GAL Mara-Gutâi este o zonă cu identitate proprie, reprezentativă pentru zonele 
montane din ecoregiunea Carpați.  
Teritoriul dispune de resurse valoroase ce conferă potențial de dezvoltare: pajiști naturale 
(HNV) pe o suprafață de 45% din teritoriu și o zestre de 22,000 UVM, zone împădurite 36% 
din teritoriu, floră spontană bogată în specii, fructe de pădure și plante medicinale. 
 
Datorită suprafeţelor reduse de teren arabil, oamenii din aceste zone se axează mai puțin 
pe productia vegetală, prioritară fiind sectorul zootehnic, aflat în creștere. În 2015, 
numărul de animale era: 50232 ovine (42% mai mult ca în 2011), 4019 caprine (61% mai 
mult ca în 2011), 11551 bovine (11% mai mult ca în 2011), 8945 porcine (9% mai mult ca în 
2011), doar cabalinele erau în scădere 1300 de capete (15% mai puține ca în 2011).  
 
Analiza diagnostic realizată pentru teritoriul GAL Mara - Gutâi evidențiază o economie 
rurală predominant tradiţională, organizată în ferme mici, existența unei producții  
insuficient valorificate, lipsa procesării la nivelul fermelor, necesitatea investițiilor pentru 
diversificare și adăugarea de plus valoare produselor agricole, comercializarea si 
facilitarea accesului la piețele locale.  
 
Obiectivul acestei măsuri este de a sprijini dezvoltarea exploatațiilor agricole din teritoriul 
GAL Mara-Gutâi, investiții în active fizice în agricultură și în sectorul de prelucrare a 
produselor alimentare, în scopul de creste productivitatea și competitivitatea în sectorul 
agro-alimentar. 
Prin această măsură se va sprijini modernizarea fermelor, inclusiv tehnologii eficiente de 
reducerea emisiilor și poluării, achiziționarea de utilaje și echipamente.  
Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operaţiunilor generatoare de venit. 
Beneficiarii sprijinului sunt agenţi economici, asociaţii de crescători de animale sau 
cooperative care desfăşoară activităţi economice generatoare de profit, care necesită 
sprijin pentru dezvoltare şi care asigură posibilitatea păstrării şi creării de locuri de 
muncă. 
 
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală: i) Favorizarea competitivității agriculturii;  
 
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:  

 Creşterea competitivităţii si consolidarea exploataţiilor agricole; 
 Modernizarea fermelor; 
 Stimularea şi susținerea asocierii; 
 Sprijin pentru prelucrarea produselor agricole; 

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute 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: 2A) Îmbunătățirea performanței 
economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și 
modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a 
orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole;  
Măsura corespunde şi la DI secundar 3A Îmbunătățirea competitivității 
producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanţul 
agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, creșterea valorii adăugate a 
produselor agricole, promovarea pe piețele locale, a circuitelor scurte de 
aprovizionare, grupurilor de producători și a organizațiilor interprofesionale 
 
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: inovare, 
protecția mediului 

Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele: 
-Măsura vizează încurajarea şi susţinerea întreprinzătorilor din domeniul agricol 
pentru înfiinţarea şi/sau dezvoltarea activităţilor agricole în localitãţile din 
teritoriul GAL.  
-Măsura se adresează acelor activităţi sau operaţiuni agricole deficitare conform 
nevoilor rezultate din analiza diagnostic şi a celei SWOT; 
-Măsura încurajează dezvoltarea economică pentru mai multe UAT-uri din GAL; 
-Măsura încurajează certificarea de produse tradiţionale care promovează 
identitatea teritoriului; 
 
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M2/3A Procesarea şi marketingul produselor 
agricole, M3/3A Cooperare pentru lanţuri scurte şi pieţe locale, M4/1A Sprijin pentru 
înfiinţarea şi dezvoltarea de structuri asociative. 
 
Sinergia cu alte măsuri din SDL:  - 
 
2. Valoarea adăugată a măsurii: 

Măsura contribuie la: 
 Stimularea agriculturii ca importantã activitate economică din teritoriul 

GAL; 
 Dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how; 
 Păstrarea şi crearea de noi locuri de muncă; 
 Încurajarea parteneriatelor prin susţinerea formelor asociative (asociaţii de 

crescători de animale şi/sau cooperative agricole) care îşi au sediul în teritoriul GAL; 
 Creşterea valorii adãugate a produselor şi serviciilor prin aplicarea procesãrii, 

depozitãrii, ambalãrii şi vanzãrii cãtre clienţii finali; 
 Rezolvarea unei nevoi a teritoriului (creşterea competitivitãţii sectorului agricol) 

pentru mai mulţi beneficiari direcţi în acelaşi proiect şi implicit pentru mai mulți 
beneficiari indirecți; 
 
3. Trimiteri la alte acte legislative: 
Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014,  
Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004 cu completările și modificările ulterioare, pentru 
beneficiarii cooperative agricole 



Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu completările și 
modificările ulterioare pentru beneficiarii societăți cooperative agricole 
Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi 
organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, cu 
completările și modificările ulterioare, pentru beneficiarii Grupuri de producători) 
Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind 
mediul de viaţă al populaţiei cu modificările și completările ulterioare, Ordinul 10/2008 
privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte procedura pentru marcarea şi 
certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine 
animală destinate consumului uman cu modificările și completările ulterioare, Ordinul 
111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor 
privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a 
activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare 
de origine animală sau non-animală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, 
depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine non-animală cu 
modificările și completările ulterioare, Ordin 57 din 2010 pentru aprobarea Normei 
sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care 
produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animal cu 
modificările și completările ulterioare 
 
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă): 
 
Beneficiari direcţi:  

 Fermieri care operează agricol/pomicol cu activitatea în teritoriul GAL din 
categoria micro-întreprinderilor sau întreprinderilor mici, cu excepția persoanelor fizice 
neautorizate; 

 Forme asociative; 

 Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004, cu modificările și 
completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele 
propriilor membri care au calitatea de fermieri.  

 Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005 cu 
modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să 
deservească interesele propriilor membri);  

 Grup de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/ 2005 privind 
recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, 
pentru comercializarea produselor agricole, cu completările și modificările 
ulterioare) care deservesc intereselor membrilor care au calitatea de 
fermieri. 

 Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra 
terenurilor (menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului 
de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările 
și completările ulterioare);  

 
 
Beneficiari indirecţi: 

 Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă 
 Producători agricoli individuali din teritoriu  
 Persoane fizice si juridice de pe raza pieței locale, agenți din domeniul turismului şi 

alimentației publice 
 
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 Reg. (UE) nr. 1305/2013 

 
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile: 
Acţiuni eligibile: 

 Modernizarea spaţiilor tehnologice sau de producţie din cadrul exploataţiei 
agricole/pomicole; 

 Achiziţionarea de utilaje agricole pentru modernizarea fermelor; 
 Modernizarea exploataţiilor apicole; 
 Înfiinţare/modernizare de sere/solarii; 
 Investiţii în înființarea şi modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înfiinţarea 

şi reconversia plantaţiilor pomicole;  
 Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv 

tehnologii eficiente de reducerea emisiilor poluării și cele pentru depozitarea/gestionarea 
adecvată a gunoiului de grajd; 

 Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor vegetale/pomicole, 
inclusiv capacități de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale 
pentru creșterea valorii adăugate a produselor; 

 Înființarea 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 (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin 
care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole); investițiile de procesare la 
nivelul fermei vor fi realizate doar împreună cu investițiile în 
înființarea/modernizarea/dezvoltarea fermei (considerate ca fiind proiecte ce vizează un 
lanț alimentar integrat și adăugarea de plus valoare la nivel de fermă); 

 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 (solară, eoliană, cea 
produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, iar energia 
obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu; 

 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; 
 

Acţiuni neeligibile: 
 Achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 
 Achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport persoane; 
 Construcția  sau modernizarea locuinței și sediilor sociale, etc. 

 
7. Condiții de eligibilitate: 

 Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute 

prin măsură;  
 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției; 
 Investiția trebuie să fie în corelare cu Strategia de dezvoltară locală și/sau 

județeană aprobată; 

 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 Anexa I la 
Tratat. 

 Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune 
economică de minim 4.000 SO (valoarea producţiei standard); 



 Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în 
vigoare; 

 Pentru sectorul pomicol, investiția trebuie realizată doar în unitățile 
teritorial administrative prezente în anexa din Cadrul Naţional de Implementare 
aferentă  STP și trebuie să respecte zonarea speciilor din anexa menționată 
anterior, exceptând cultura de căpșuni în sere şi solarii şi pepinierele; 

 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată  în baza 
documentației tehnico-economice; 

 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra 
mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate 
cu legislația în vigoare; 

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

 Proiectul este depus de o formă asociativă; 
 Utilitatea proiectului pentru dezvoltarea activităţii economice proprii, dar şi pentru  

susţinerea celorlalte activităţi agricole din localitate sau localitățile limitrofe; 

       Solicitantul care a inițiat sau a obținut o certificare de produs tradițional; 
       Proiectul prevede un lanț alimentar integrat, respectiv combinarea 

investițiilor în producția agricolă primară cu procesarea și/sau comercializarea 
producției obținute; 

 Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară; 
 Crearea de locuri de muncă; 

 
Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului și vor avea în 
vedere prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013, urmărind să asigure tratamentul 
egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor 
în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.  
 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului: 
Valoarea eligibilă aferentă unui proiect va fi de maxim 79.900 Euro (sumă nerambursabilă). 
În funcţie de alocarea disponibilã pe Mãsurã, suma maximã va fi publicatã în Apelul de 
selecţie proiecte. 
Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile. 
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora în cazul fermelor mici și medii 
(cu dimensiunea până la 250.000 SO), cu 20 puncte procentuale suplimentare, cu condiția 
ca rata sprijinului combinat să nu depășească 90% 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 care implică acordarea de sprijin în cadrul mai multor măsuri; 

• Investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative, 
grupuri de producători sau parteneriate constituite în conformitate cu art. 35 din 
Reg. (UE) nr. 1305/2013); 

• Operațiunilor sprijinite în cadrul parteneriatului european pentru inovare (PEI); 
• Investiții legate de operațiuni prevăzute la art. 28 si art. 29 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; 
 
10. Indicatori de monitorizare: 
Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți 



Număr de locuri de muncă nou create 
Proiectele realizate în parteneriat 
Cheltuieli publice totale 

 


