
STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

LOCALA 

GAL PE MURES SI PE 

TARNAVE 

  

 

1 

 

 

Versiunea 2 

Denumirea măsurii – „PRIMUL UTILAJ AGRICOL” – Sprijin pentru dezvoltarea 

fermelor mici 

 CODUL Măsurii - Măsura M 19.6/ 2A   

Tipul măsurii:  

□ INVESTIȚII  

□ SERVICII  

X□ 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  

 

 

Exploatatiile agricole din sectorul vegetal si al cresterii animalelor reprezinta o prioritate 

importanta pentru GAL, de aceea o masura de sprijin pentru acestea este absolut 

necesara. Exploatatiile agricole au mare nevoie de sprijin financiar in vederea optimizarii 

productiei si indeplinirii standardelor UE. 

În cadrul acestei masuri vor fi sprijinite investitiile orientate spre dotarea cu utilaje si 

echipamente performante noi în raport cu structura agricola actuala.  

Datorita capacitatii reduse de cofinantare a fermierilor acestia au apelat la utilaje vechi, 

second-hand, neperformante si poluante. 

Masura propusa va stimula fermierii pentru achizitia de utilaje si echipamente noi. 

Fermele mici sunt definite ca fiind exploatații agricole cu o dimensiune economică 

între 8.000 –11.999 € SO. 

 

 Obiectiv(e) de dezvoltare rurală: a)favorizarea competititvitatii agriculturii 

c) obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, 

inclusiv crearea si intretinerea de locuri de munca.  

Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii : 

19 Imbunatatirea managementului si performantelor exploatatiilor agricole; 

20 Sprijinirea exploatatiilor agricole mici; 

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

P2  Creşterea viabilității exploatațiilor şi a competitivității tuturor tipurilor de agricultură 

în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile 

a pădurilor; 

Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 Dezvoltarea 

exploatatiilor si intreprinderilor ; 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție : 
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3A Îmbunătăţirea performanţei economice a tuturor exploataţiilor agricole şi facilitarea 

restructurării şi modernizării exploataţiilor, în special în vederea sporirii participării pe 

piaţă, precum şi a diversificării activităţilor agricole; 

6A Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderimici şi a 

creării de locuri de muncă. 

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

Inovare. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Masura este complementara cu masura 19.4 

si masura 19.5. 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele: 

Măsura vizează încurajarea şi susţinerea întreprinzătorilor din domeniul agricol pentru 

înfiinţarea şi/sau dezvoltarea activităţilor agricole în comunele din teritoriul GAL. Măsura 

se adresează acelor activităţi sau operaţiuni agricole deficitare conform nevoilor 

rezultate din analiza diagnostic şi a celei SWOT; 

Masura faciliteaza inoirea dotarilor si utilajelor in cadrul fermelor mici. 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

R (CE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații agricole; 

Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-întreprinderilor şi a 

întreprinderilor mici şi mijlocii; 

Lege Nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și 

mijlocii cu modificările  şi completările ulterioare; 

Ordonanță de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale cu 

modificările și completările ulterioare. 

Ordin nr. 22/2011 al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind reorganizarea 

Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, în vederea accesării 

măsurilor reglementate de Politica Agricolă Comună; 

Ordonanță de urgență nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea 

fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor. 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

 

Beneficiari directi: ferme mici au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o 

exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică conform definiției relevante cu 

excepția persoanelor fizice neautorizate 

Beneficiari indirecti:  

 populația locală 

 fermieri 

 

5. Tip de sprijin  

 

In conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013.  

• Sprijinul public nerambursabil este de 15.000 de euro pentru o exploatație agricolă. 
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Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub formă de primă în două 

tranșe, astfel: 

  75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanţare; 

  25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a 

planului de afaceri, fără a depăși trei ani de la semnarea deciziei de finanțare. 

În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi 

recuperate  proporțional cu obiectivele nerealizate. 

 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Actiuni eligibile: 

Achizitia de utilaje sau echipamente noi, care deservesc in mod direct activitatea de baza 

a fermei; 

 

Cheltuieli neeligibile: 

 cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

 cheltuieli efectuate înainte de semnarea Contractului de Finanțare a proiectului cu 

excepţia:costurilor generale definite la art. 45, alin. 2 litera c) a R (UE) nr. 

1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea Cererii de Finanțare; 

 cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru 

transport persoane; 

 cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri 

eligibile; 

 în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, 

cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile 

generale și cheltuielile de asigurare; 

 cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin. (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și 

anume: 

a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 

subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; 

b. achiziţionarea de terenuri neconstruite și de terenuri construite; 

c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera 

în temeiullegislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru 

instrumente financiare. 

 

7. Condiții de eligibilitate  

 

 Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Solicitantul va face dovada ca nu a mai achizitionat acelasi tip de utilaj/ echipament 

nou  in ultimii 5 ani; 

 Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 

8.000 - 11.999 € SO (valoarea producției standard); 

 Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 

4.000 - 11.999 € SO (valoarea producției standard); 
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 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată; 

 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă 

de minim 5 ani, de la ultima plată; 

 Proiectul să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 

 Proiectul trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare a GAL Pe Mures si pe 

Tarnave ; 

 Investitiile trebuie  să se realizeze în teritoriul GAL;  

 

8. Criterii de selecție  

 

 Nivelului de calificare în domeniul agricol (în funcție de nivelul de educație și/sau 

calificare în domeniul agricol);  

 Sectorului prioritar care vizează sectorul zootehnic ( ovine si caprine, bovine, porcine) 

și vegetal (legumicultura, cultura mare, pomicultura și producția de semințe); 

 Gradul de dotari cu utilaje/ echipamente a fermei; 

 Tineri fermieri; 

 Locuri de munca propuse in proiect; 

 Dotari cu utilaje/ echipamente cu emisii reduse de carbon; 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

• Sprijinul public nerambursabil 100%, in valoare  de 15.000 de euro pentru o exploatație 

agricolă. 

 

10. Indicatori de monitorizare  

 

Număr de ferme mici sprijinite; 

Numar de locuri de munca infiintate; 

 

 

 
 

 

 

 


