
FIȘA MĂSURII 04 – ”Investiții în active fizice” 

 

Denumirea măsurii Investiții în active fizice 

Codul măsurii M 04/2A 

Tipul măsurii INVESTIȚII 

1. Descrierea generală a măsurii 

 

1.1 Justificare și corelare cu 

analiza SWOT 

 

Conform  analizelor diagnostic şi SWOT, agricultura este 

sectorul economic cu cea mai mare ocupare a forţei de 

muncă din teritoriul GAL-ul şi în acelaşi timp produce şi cea 

mai mare parte a veniturilor. Prin această măsură se vizează 

acordarea sprijinului pentru exploatațiile agricole cu o 

dimensiune economică minimă de 8.000 SO (valoare 

producție standard) potențial viabile pentru investiții, fiind 

prioritizate formele asociative ale fermierilor, care dețin 

exploații de dimensiuni micii și/sau medii, în cooperative sau 

grupurilor de producători cu scopul stimulării comasării și 

consolidării exploatațiilor de mici dimensiuni din teritoriul 

GAL Poarta Apusenilor. În acest fel, se va stimula 

restructurarea exploatațiilor si cresterea competitivității 

sectorului agricol. Sprijinul va fi direcționat în principal 

către sectoarele identificate în cadrul analizei SWOT ca 

sectoarele prioritare în teritoriu  și anume bovine, ovine și 

porcine, precum și  legumicultura, cartofii și cerealele. În 

mod special, sprijinul are în vedere creșterea productivității 

și a rentabilității muncii în sectorul agricol din teitoriu, prin 

crearea unor unități de procesare și depozitare a produselor 

agricole locale, inclusiv promovarea lanţurilor scurte de 

aprovizionare, acțiuni ce vor avea ca efect direct crearea de 

locuri de muncă contribuind astfel la promovarea ocupării 

forţei de muncă. 

1.2 Obiectiv(e) de dezvoltare 

rurală 

 

Această măsură contribuie la obiectivul de dezvoltare rurală 

– Favorizarea competitivității agriculturii, în conformitate cu  

art. 4 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

1.3 Obiective specifice ale 

măsurii 

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri duce la 

îndeplinirea OS 2 definit în cadrul SDL - Creșterea viabilității 

și a performanțelor economice a exploatațiilor agricole din 

teritoriu prin investiții în active fixe. 

1.4 Măsura contribuie la 

prioritatea/prioritățile 

prevăzute la art. 5, Reg. (UE) 

nr. 1305/2013 (contribuția la 

prioritatea din SDL) 

Măsura contribuie în principal la prioritatea 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. 



În cadrul SDL a GAL Poarta Apusenilor, această măsură 

contribuie la prioritatea P1 Dezvoltarea sustenabilă și 

adaptarea sectorului agricol la cerințele pieței. 

1.5 Măsura corespunde 

obiectivelor art._ din Reg. 

(UE) nr. 1305/2013 

Investițiile în dotarea și modernizarea exploatațiilor agricole 

se încadrează în prevederile art.17 din Reg. (UE) nr. 

1305/2013 - Investiții în active fizice.  

1.6 Domeniul de intervenție 

la care contribuie măsura 

Măsura contribuie majoritar la domeniul de intervenție DI 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. 

De asemenea activitățile sprijinite în cadrul acesei măsuri 

contribuie secundar la domeniile: 

 DI 3A Îmbunătățirea competitivității producătorilor 

primari printr‐o mai bună  integrare a acestora în 

lanţul agroalimentar; 

 DI 5D Reducerea emisiilor de GES şi de amoniac din 

agricultură. 

1.7 Măsura contribuie la 

obiectivele transversale ale 

Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Mediu și climă 

În cadrul acestei măsuri se vor încuraja investițiile care 

vizează regucerea GES, încurajarea de noi metode de 

păstrare a producției agroalimentare, pentru creșterea 

siguranței alimentare, produse adaptate mai bine cerințelor 

pieței, metode de utilizare a deşeurilor și de epurare a apei 

pentru protejarea mediului, anveloparea clădirilor. 

Inovare 

Sprijinul pentru realizarea de investiţii în active fizice 

performante  în domeniul producţiei agricole, a procesării şi 

a infrastructurii agricole, va ameliora performanţa 

economică a exploataţiilor, inclusiv pomicole și va conduce 

la obținerea de produse procesate cu înaltă valoare. 

1.8 Complementaritatea cu 

alte măsuri din SDL 

Măsura este complementară cu patru dintre măsurile 

propuse în cadrul SDL, astfel că femierii, beneficiarii direcți 

ai acestei măsuri pot fi atât beneficiari direcți cât și indirecți 

în cadrul măsurilor: M1/1C – Formare/Inovare, M3/3A care 

oferă sprijin pentru aplicarea schemelor de calitate,  a 

măsurii M9/3A prin care se sprijină înființarea formelor 

asociative a fermierilor și de asemenea în cadrul M10/3A, 

prin care se încurajază cooperarea la nivel local. În cadrul 

măsurii M4/2A se încurajează asocierea fermierilor prin 

acordarea de punctaj suplimentar solicitanților care aplică 

prin intermediul formei asociative, astfel că măsura  



analizată se adresează și celor care au beneficiat de 

finanțare direct pe măsura M9/3A din cadrul aceleiași SDL. 

Fermierii care participă la cursurile de formare finanțate 

prin măsura M01/1C, pot obține punctaj suplimentar pentru 

selecția proiectelor pe criteriul nivelului de cunoștințe al 

mangerului exploatației dacă aplică aferent măsurii M4/2A. 

De asemenea, prin intermediul măsurii M10/3A beneficiarii 

pot solicita sprijin pentru achiziția de utilaje pentru 

producția primară și echipamente pentru procesarea 

produselor agricole, acestea fiind cheltuieli aferente măsurii 

M4/2A din cadrul SDL.  

1.9 Sinergia cu alte măsuri 

din SDL 

Măsura M4/2A nu este sinergică cu nici o altă măsură de 

sprijin propusă în cadrul SDL fiind singura care contribuie 

principal la prioritatea P2 - Creșterea viabilității fermelor și 

a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate 

regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a 

gestionării durabile a pădurilor. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Investițiile care pot fi realizate în cadrul acestei măsuri adaugă plus valoare activității 

agricole din teritoriul GAL,  prin înnoirea tehnologiilor utilizate la nivelul fermelor care vor 

duce la creșterea productivității și eficienței muncii. Utilizarea acestor tehnologii moderne, 

vor avea efect pozitiv și asupra aspectelor legate de mediu, prin reducerea consumului de 

combustibil și implicit a poluării. Sprijinul acordat pentru înființarea sau dotarea spațiilor de 

procesare a materiei prime vor duce la îmbunătățirea veniturilor fermeirilor prin adăugarea 

de plus valoare produselor finite. 

În urma realizării acestor tipuri de investiții, se creează condițiile favorabile pentru 

ameliorarea nivelului global de performanță și de durabilitate al exploatațiiilor agricole, 

conducând la creșterea nivelului de trai pe teritoriul GAL-ului Poarta Apusenilor.   

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislație UE 

Regulament (UE) nr. 1303/2013, Regulament (UE) nr. 1307/2013, Recomand. 2003/361/CE 
din 6 mai 2003, Regulament (UE) nr. 1242/2008, Comunicarea CE nr. 2008/C155/02, 
Comunicarea CE nr. 2008/C14/02, Planurile de management ale bazinelor râurilor 
Legislație națională 
Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, 
Legea nr. 566/2004 - Legea cooperaţiei agricole, Legea nr. 1/2005 privind organizarea si 
functionarea cooperatiei, OG nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi 
organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, Ordinul 
nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata 
al populatiei, 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, 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 



nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi 
comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, Ordin 57/2010 pentru 
aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a 
unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de 
origine animală, OUG  nr. 66/ 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 
naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare. 

4. Beneficiari eligibili 

 Fermieri, persoane juridice, indiferent de forma de organizare; 

 Forme asociative ale fermierilor (constituite în baza legislației naționale în vigoare). 

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 

Cheltuieli eligibile 

 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; 

 Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/utilaje şi echipamente noi; 

 Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, 

inclusiv remorci și semiremorci specilizate în scopul comercializării produselor agricole 

în cadrul unui lanț alimentar integrat; 

 Cheltuieli determinate de conformarea cu standardele comunitare în cazul tinerilor 

fermieri și investiții determinate de conformare cu noile standarde; 

 Înființarea, extinderea  și/sau modernizarea  și dotarea unităților de procesare, inclusiv 

investiții privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare) și crearea unui lanț 

alimentar integrat; 

 Înființarea, extinderea  și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, 

depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare; 

 Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii  și conformarea cu noile standarde impuse de 

legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro‐alimentare; 

 Producerea  și utilizarea energiei din surse regenerabile  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;  

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

de autor, mărci. 

 

Cheltuieli neeligibile specifice: 

 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; 



 Cheltuielile generate de investițiile în culturi energetice din specii forestiere cu ciclu 

scurt de producție (inclusiv cheltuielile cu achiziționarea materialului săditor și lucrarile 

aferente înființării acestor culturii); 

 Cheltuielile cu întreținerea culturilor agricole. 

7. Condiții de eligibilitate 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Implementarea proiectului se va face intr-unul sau mai multe dintre UAT-urile din 

teritoriul acoperit de GAL Poarta Apusenilor; 

 Investiția pentru modernizarea/dotarea exploatațiilor agricole trebuie să se realizeze în 

cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 8.000 € SO; 

 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute prin 

măsură; 

 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentatiei 

tehnico-economice; 

 Investiția trebuie să fie în conformitate cu planurile de gestionare a bazinelor hidrografice 

din cadrul Directivei cadru Apă pentru suprafeţele vizate şi cu programul relevant de 

măsuri și să prevadă contorizarea apei, (dacă este cazul); 

 Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole realizate 

de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă se vor 

realiza în termen de maxim 24 de luni de la data instalării (conform art 17, alin. 5 din 

R(UE) nr.1305/2013); 

 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%. 

 
Alte angajamente: 

• Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevazută 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 selecție 

1. Principiul sectorului prioritar precum sectorul zootehnic (bovine, ovine și suine) și  vegetal 

(legumicultură, cartofi și cereale); 

2. Principiul asocierii fermierilor;  

3. Principiul asigurării sustenabilității investiției prin contribuția cu aport propriu;   

4. Principiul impactului privind crearea și menținerea de locuri de muncă în teritoriul GAL-

ului; 

5. Principiul nivelului de calificare al managerului exploataţiei agricole/întreprinderii. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși 50.000 

euro/proiect.  Conform Anexei II din Reg. (UE) nr. 1305/2013, intensitatea de se poate 

majora cu 20 de puncte procentuale, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90%  în 

cazul: 



 tinerilor fermieri, definiți conform art. 2 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-

au stabilit în cei 5 ani anteriori cererii de sprijin; 

 zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specific 

menționate la art. 32 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

 investițiile colective și al proiectelor integrate, inclusiv al celor legate de o fuziune a 

unor organizații de producători; 

 operațiunilor sprijinite în cadrul PEI; 

  investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (agromediu) și art. 29 

(agricultură ecologică) din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

10.  Indicatori de monitorizare 

Domeniul de intervenție (DI) Indicator de monitorizare Rezultat 

2A 
Numărul de exploatații agricole/ 

beneficiari sprijiniți 
4 

IS Locuri de muncă create 4 

 


