
 

MĂSURA 121 GAL MMTMM 

– MODERNIZAREA EXPLOATAȚIILOR AGRICOLE – 

 

 

 Articole care stau la baza măsuriiArticolul 20 (b) (i) şi 26 din Regulamentul (CE) nr. 

1698/2005, Articolul 17 şi punctul 5.3.1.2.1. din Anexa II a Regulamentului (CE) nr. 1974/2006, 

Articolul 34 şi Anexa VIII, secțiunea II (2) din Tratatul privind aderarea României la Uniunea 

Europeană, 

 Articolul 1 punctul 2 (1) (b, c, e) al Regulamentului  (CE) nr.473/2009 

 Anexa  Regulamentului (CE) nr. 74/2009 

 Articolul 1 punctul (9) Regulamentul (CE) nr. 363/2009 

 

 

Motivația sprijinului 

Datele statistice prezentate în SDL GAL MMTMM pun în evidență faptul că în teritoriul 

GAL MMTMM se regasesc motivele din masura 121 din Axa I PNDR. Astfel, fragmentarea 

excesivă  a  proprietății  în  agricultură,  însoțită  de gradul redus de asociere  sunt mult mai 

pregnante  decât media pe țară, mai ales în zona montană, preponderentă în teritoriul GAL  

MMTMM,  ceea ce a condus, mai pregnant, la apariția  unei dualități, reprezentată pe de o parte 

de numărul mare al exploatațiilor de subzistență şi semi-subzistență, iar pe de altă parte de 

numărul redus al exploatațiilor comerciale, integral intrate pe piață.  

Nivelul tehnic de dotare existent în agricultura din teritoriu GAL MMTMM este 

insuficient, nu este adaptat condițiilor de producție care sunt foarte variate (tip de sol, pantă, climă 

etc.) şi nu este în măsură  să  asigure  efectuarea  lucrărilor  mecanice  în  perioadele  optime  

prevăzute  de tehnologiile de cultură. Mai mult, capitalul fizic încă se caracterizează printr-un 

grad ridicat de uzură, atât fizică cât şi morală. 

Consolidarea exploatațiilor  agricole se va baza în principal pe sprijinirea membrilor unei 

forme asociative recunoscute, a tinerilor fermieri, a exploatațiilor agricole din zone defavorizate şi 

va avea ca efect îmbunătățirea veniturilor exploatațiilor agricole. 

 

 

Obiectivele măsurii 

Obiective generale 

Creşterea competitivității sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a resurselor umane 

şi a factorilor de producție. 

 

 

Obiective specifice 

• Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producției, ajustarea 

profilului, nivelului şi calității producției la cerințele pieței, inclusiv a celei ecologice, precum şi 

producerea  şi utilizarea energiei din surse regenerabile; 

• Adaptarea exploatațiilor la standardele comunitare; 
• Creşterea veniturilor exploatațiilor agricole sprijinite; 
• Sprijinirea  membrilor  grupurilor  de producători  sau  ai altor  forme asociative în vederea 

încurajării fenomenului de asociere. 

 

 

Obiective operaționale 

Promovarea  investițiilor   în  exploatațiile  agricole  din  sectorul  vegetal  şi  de  creştere  

a animalelor  pentru realizarea de construcții noi şi/sau modernizarea construcțiilor agricole 

existente din cadrul acestora şi a utilităților  aferente, achiziționarea  de maşini şi utilaje noi, 

înființarea de plantații etc. 



Domeniul de acțiune 

În cadrul acestei măsuri vor fi sprijinite investițiile orientate spre dotarea cu utilaje şi 

echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum şi investițiile privind 

adaptarea construcțiilor agricole pentru respectarea standardelor comunitare şi creşterea 

competitivității exploatațiilor agricole. 

 

 

Scopul sprijinului acordat prin măsură cuprinde: 

a)   Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole; 

b)  Respectarea standardelor comunitare aplicabile tipurilor de investiții prevăzute la capitolul 

Tipuri de investiții”; 

c)   Creşterea calității produselor obținute şi diversificarea producției agricole; 

d)  Promovarea producerii şi utilizării durabile de energie, inclusiv energie din surse regenerabile 

în cadrul fermei; 

e)   Înființarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producție scurt (până la 5 ani) şi 

regenerare pe cale vegetativă (lăstari, drajoni etc.), cum ar fi culturile de plopi, sălcii, salcâmi etc., 

în scopul producerii de energie regenerabilă; 

f)   Creşterea competitivității  produselor agricole prin promovarea procesării inclusiv a 

produselor tradiționale la nivelul fermei şi comercializarea directă a acestora. 

Prevederile acestei măsuri se aplică la nivelul întregului teritoriu GAL MMTMM. 

 

Descrierea tipului de beneficiari 

Beneficiarii măsurii sunt fermieri, conform definiției de la Capitolul 5.2. din PNDR. Sunt 

exceptate de la sprijinul prin acestă măsură organizațiile de producători din sectorul legume şi 

fructe pentru investiții sprijinite prin Pilonul I. 

Persoanele fizice neautorizate încă vor fi acceptate ca beneficiari potențiali dacă se 

angajează 

să se autorizeze până la data încheierii contractului de finanațare. 

Grupurile  de  producători şi cooperativele  pot  fi  beneficiari  ai  măsurii  cu  condiția  

ca investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri. 

Definirea categoriilor de beneficiari în funcție  de baza legală de înființare,  organizare 

şi funcționare se va face în Ghidul Solicitantului. 

Beneficiarii  măsurii a  căror  cerere de  finanțare  a  fost  selectată sunt  eligibili  în  

cadrul schemei de garantare pentru sectorul agricol cu finanțare din PNDR. 

Un beneficiar care a îndeplinit condițiile de eligibilitate şi de selecție prevăzute în această 

fişă 

este considerat că îndeplineşte condițiile prevăzute la art. 51 alin. 3 din Regulamentul (CE) nr. 

1974/2006. 

S-a estimat un numar de 12 beneficiari, din care 6 beneficiari sunt tineri. 

 

 

Condiții minime obligatorii  pentru acordarea sprijinului: 

a)  Proiectul trebuie să respecte conformitatea cu obiectivul general al măsurii şi cu cel puțin 

unul din obiectivele specifice; 

b)  Proiectul  să  fie  în  acord  cu  potențialul   agricol  al  zonei   şi  să  demonstreze 

îmbunătățirea performanței generale a exploatației agricole la data dării în exploatare a 

investiției; 

c) Beneficiarul sau responsabilul legal al proiectului trebuie să dovedească o pregătire 

profesională, în raport cu proiectul; 

d)   Beneficiarul trebuie să prezinte memoriul justificativ sau studiul de fezabilitate; 

e)   Beneficiarul trebuie să declare că asigură cofinanțarea investiției; 

f)   Beneficiarul trebuie să prezinte dovada că a făcut demersurile pentru a obține toate avizele 

şi acordurile conform legislației în vigoare din domeniul: sanitar-veterinar, sanitar, fitosanitar şi 



de mediu, necesare realizării investiției în cadrul proiectului. Pentru toate tipurile de investiții,  

potențialii beneficiari trebuie să obțină  acordul de mediu în conformitate cu legislația națională. 

În anumite situații menționate în legislație, acordul de mediu este însoțit obligatoriu de studiul de 

impact de mediu, aşa cum se prezintă la punctul 5.2. din PNDR. 

 

 

Sectoare prioritare 

În cadrul măsurii, sectoarele prioritare sunt: 

1. Sectorul  de creştere a animalelor: (i) bovine pentru lapte, (ii) porcine (din care 

pentru: 

reproducție, îngrăşare) (iii) ovine şi caprine, (iv) păsări. 

2. Sectorul   vegetal:   (i)  legume,  (ii)  pepiniere  şi  plantații  de  pomi  şi  arbuşti  

fructiferi, căpşunării, (iii) culturi de câmp, (iv) pepiniere şi plantațiile de viŃă de vie pentru vin 

(cu excepŃia restructurării/reconversiei plantațiilor de viŃă de vie) şi struguri de masă, (v) 

culturi de specii forestiere cu ciclu de producție scurt şi regenerare pe cale vegetativă, în scopul 

producerii de energie regenerabilă. 

 

Criterii de selecție: 

• Exploatații agricole care se adaptează la standardele comunitare nou introduse; 
• Exploatații  din  sectoarele prioritare,  în  ordinea  de  priorități  prezentată  mai  sus. 
  Numai proiectele din sectorul vegetal de la prioritățile i, ii şi iv care au investiții în 

sisteme de irigații de minim 20% din valoarea eligibilă a proiectului şi proiectele de la prioritatea 

iii care au investiții în sisteme de irigații de minim 50% din valoarea eligibilă a proiectului vor 

putea primi punctaj suplimentar pentru acest criteriu de selecție  

 Proiectele  din  sectoarele  prioritare  care  vor  realiza  investiții  în  producerea  şi utilizarea 

energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj suplimentar. 

• Exploatații agricole de semisubzistență; 
• Beneficiarul, cu minim 6 luni   înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, trebuie sa fie 
constituit ca formă asociativă, grup de producatori sau este membru al unei forme asociative, 

recunoscute conform legislației naționale în vigoare; 

• Exploatații agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/FEADR pentru aceleaşi 

tip de activitate ; 

• Exploatații vegetale şi de creşterea animalelor în sistem ecologic; 
• Proiectele care au şi investiții pentru procesarea produselor agricole; 
• Exploatații agricole deținute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii 
proiectului; 

• Exploatații agricole aflate în zonele defavorizate. 
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții în sisteme de irigații, energie 

regenerabilă şi procesare în cadrul fermei, se acordă în funcție  de ponderea acestor investiții  

în valoarea totală eligibilă a proiectului. 

Pentru proiectele care prevăd producție în sistem ecologic, punctajul se acordă în funcție 

de ponderea suprafeței/numărului de animale în suprafața totală/numărul total de animale a 

exploatației. Sistemul de selecție este cel prevăzut la subcapitolul 5.2.4 „Procedura de selecție”.  

  Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție mai sus 

menționate la care se adaugă criterii specifice priorităților din GAL MMTMM:  

o Proiectul este complementar altor proiecte finanțate prin PDL GAL MMTMM, PNDR axele I-

III, fonduri UE și alte finanțări (EEA, BM,....);  

o Proiectele cuprind echipamente, măsuri şi/ sau metode de protecţie a mediului; 

o Proiectele se încadrează în obiectivele operaţionale pentru dezvoltarea teritoriului GAL 

MMTMM;  

o Gradul de săracie  al localități în care este exploatația. 

o Proiectele presupun crearea de locuri de muncă pe termen scurt, mediu sau lung la nivelul 

teritoriului 

o Exploatații agricole deținute de tineri. 



Descrierea standardelor 

În cazul introducerii unui standard comunitar nou, se acordă o perioadă de grație de 

maximum 

36 de luni de la data la care standardul devine obligatoriu pentru exploatațiile agricole. „Descrierea 

standardelor comunitare în vigoare” este prezentată în Anexa la fişa măsurii. Tinerilor fermieri 

care beneficiază de sprijinul prevăzut în Regulamentul (CE ) nr. 1698/2005 la articolul 20 lit. (a), 

punctul (ii), li se acordă sprijin pentru investițiile realizate cu scopul respectării standardelor 

comunitare în vigoare, dacă au fost incluse în Planul de afaceri, prevăzut la articolul 22 aliniatul 

(1) litera (c) din Regulamentul menționat. Perioada de grație la sfârşitul căreia trebuie respectate 

standardele comunitare nu poate depăşi 36 de luni de la data instalării tinerilor. 

 

 

Descrierea cerințelor şi obiectivelor cu privire la  îmbunătățirea performanței 

generale a exploatațiilor agricole 

Sprijinul este acordat pentru investiții corporale şi necorporale care conduc la 

îmbunătățirea performanței generale a unei exploatații agricole şi care îndeplinesc atât standardele 

naționale cât şi pe cele comunitare. 

Planul de afaceri reprezintă partea economică a memoriului justificativ în cazul 

achizițiilor simple, sau a studiului de fezabilitate în cazul obiectivelor de investiții care au şi 

construcții, iar beneficiarul unui proiect de investiții trebuie să demonstreze îmbunătățirea  

performanței generale a exploatației agricole prin îndeplinirea unuia sau mai multor obiective de 

ordin tehnic, economico-financiar şi de mediu, conform următoarei liste indicative: 

 

Obiective 
tehnice economico-financiare de mediu 

-  achiziția   de  tractoare,  

combine, maşini,   utilaje,   

echipamente   etc, care determină 

creşterea productivității  muncii, 

îmbunătățirea calității produselor 

agricole, introducerea de 

tehnologii performante, 

îmbunătățirea condițiilor de 

lucru; 

- construirea şi/sau modernizarea 

clădirilor  operaționale  care 

conduc la asigurarea 

conformității cu standardele 

comunitare; 

- diversificarea producției în 

funcție de cerințele pieței, 

realizarea de noi produse şi 

introducerea de noi tehnologii . 

- reducerea costurilor de 

producție şi creşterea 

rentabilității economice a 

exploatației agricole; 

-  creşterea  valorii  adăugate  

brute (VAB ) a exploatației 

agricole. 

- creşterea viabilității 

economice. 

-    reducerea    emisiilor 

dăunătoare  cu  efect   de seră 

şi o mai bună gestionare a 

deşeurilor rezultate   din   

activitatea de producție; 

- reducerea emisiilor de 

amoniac (şi a altor gaze), în 

special în exploatațiile de 

creştere a animalelor prin 

respectarea standardelor sanitar- 

veterinare, de igienă şi de 

bunăstare a animalelor; 

- asigurarea respectării 

cerințelor fitosanitare, ecologice 

etc.; 

- creşterea gradului de utilizare 

a surselor de energie   

regenerabilă şi îmbunătățirea 

eficacității folosirii acestora. 

Obiectivele de ordin tehnic şi de mediu sunt prezentate în studiul de fezabilitate sau, după 

caz, în memoriul justificativ, iar obiectivele economico-financiare sunt prezentate în planul de 

afaceri. În Ghidul solicitantului se vor detalia cerințele privind criteriile tehnice, economico- 

financiare şi de mediu pe baza cărora se evaluează îmbunătățirea performanței generale a 

exploatației solicitantului. Indicatorii stabiliți pentru evaluarea performanței vor fi detaliați în 

Ghidul solicitantului. 

Beneficiarii măsuri 121 pot accesa, utilizând acelaşi plan de afaceri elaborat pentru 

accesarea Măsurilor 112 "Instalarea tinerilor fermieri"  

Procedura administrativă a Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit va 



garanta faptul  că  un  plan  de  afaceri  nu  este  finanțat   de  două  ori  prin  măsuri  diferite  

(121 “Modernizarea exploatațiilor agricole” şi 143 “Furnizarea de servicii de consiliere şi 

consultanță pentru agricultori”), dar şi faptul că un potențial beneficiar nu poate obține finanțarea 

a două planuri de afaceri diferite pentru aceeaşi investiție,  unul în cadrul măsurii 121 şi altul în 

cadrul măsurii 143. 

 

 

Tipuri de investiții - (corporale/necorporale) şi cheltuieli eligibile. 

   În cadrul acestei măsuri, sprijinul va fi acordat investițiilor  corporale şi necorporale, 

după 

cum urmează: 

i. Construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producția  agricolă la nivel de 

fermă, incluzând investițiile pentru respectarea standardelor comunitare şi pe cele pentru protecția 

mediului şi depozitarea îngrăşămintelor; 

ii. Construirea şi/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul 

agricol, inclusiv utilități şi racorduri identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau 

memoriul justificativ; 

iii. Construirea  şi/sau  modernizarea  fermelor  de  taurine  pentru  producția  de  lapte,  ca  de 

exemplu:  echipamente pentru producerea de furaje, instalații de muls, linii tehnologice de 

prelucrare şi ambalare a produselor, dotări tehnice în scopul asigurării controlului calității la 

nivel de fermă, etc.; 

iv. Construirea şi/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice şi instalațiilor  de 

irigat, asigurarea utilităților în vederea respectării condițiilor de mediu; 

v.  Achiziționarea sau achiziționarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, 

utilaje,   instalații,   echipamente   şi  accesorii,   echipamente  şi  software  specializate, 

identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ; 

vi. Achiziționarea sau achiziționarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare 

activității de producție,  identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul 

justificativ; 

vii. Înlocuirea plantațiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârşitul ciclului biologic de 

producție (minim 40 ani) şi care nu sunt incluse în sistemul de restructurare/reconversie al 

plantațiilor de viță-de-vie sprijinit prin FEGA în cadrul OCP vin şi înființarea plantațiilor pentru 

struguri de masă; 

viii. Înființarea plantațiilor de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni; 

ix.  Înființarea pepinierelor de viță de vie, pomi fructiferi şi arbuşti, alți arbori; 

x.  Investiții pentru producerea şi utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în cadrul 

fermei; 

xi.  Investiții pentru înființarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producție scurt şi 

regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă; 

xii.  Investiții în apicultură, cu excepția celor realizate prin Programul Național Apicol; 

xiii. Investiții pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzând echipamente 

pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, răcire etc.; 

xiv. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 

1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecți,  ingineri şi consultanți,  studii de fezabilitate, taxe  

pentru eliberararea certificatelor, avizelor şi autorizațiilor necesare implementării proiectelor, aşa 

cum sunt ele menționate în legislația națională, achiziționarea de patente şi licențe (maxim 8% din 

valoarea totală eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede şi construcții şi maxim 3% în cazul 

în care proiectul nu prevede realizarea construcțiilor); 

xv.  Investiții necesare adaptării exploatațiilor pentru agricultura ecologică; 

xvi. Investițiile necesare realizării conformității cu standardele comunitare. 

 

Investițiile şi costurile neeligibile sunt: 

i.   Construcția sau modernizarea locuinței; 

ii.   Achiziționarea de bunuri second-hand; 



iii.   Achiziția  de drepturi de producție  agricolă,  de animale,  plante anuale şi plantarea  lor, 

conform art. 55, pct.2 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1974/2006; 

iv.   Achiziționarea de teren; 

v.   TVA, cu excepŃia  TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod real şi definitiv 

suportat de către beneficiari, alții decât persoanele neimpozabile, conform art. 71 (3), lit. a din 

Regulamentul (CE) nr. 1698/2005; 

vi.   Costuri operaționale, inclusiv costuri de întreținere şi chirie; 

vii.  Comisioane bancare, costurile garanțiilor şi cheltuieli similare; 

viii.  Contribuția în natură; 

ix.  Costuri de schimb  valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate 

contului euro APDRP; 

x.   Costurile  aferente  unui  contract  de  leasing:  taxa  de  management,  dobânzi,  prima  de 

asigurare etc.; 

xi.   Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepția studiilor tehnice, a planurilor 

de afaceri şi a studiilor de fezabilitate; 

xii.  Costuri aferente Planului de afaceri sprijinit prin măsura 143 „Furnizarea de servicii de 

consiliere şi consultanță pentru agricultori”; 

xiii.   Costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalații şi echipamente; 

xiv.   Achiziția de mijloace de transport pentru uz personal şi transport persoane; 

xv.   Investiții   privind  operațiunile   de  simplă   înlocuire  în  conformitate  cu  art.   55  din 

Regulamentul (CE) nr. 1974/2006; 

xvi.   Investiții în sectorul de piscicultură şi acvacultură; 

xvii.  Investiții în exploatații de creştere a animalelor de blană; 

xviii.  Investiții pentru producerea pomilor de Crăciun; 

xix.   Investițiile  realizate  în  cadrul  schemelor  de  sprijin  în  conformitate  cu  art.  2(2)  din 

Regulamentul (CE) nr. 1974/ 2006. 

 

 

Tipul sprijinului - Sprijin public nerambursabil. 

Beneficiarii acestei măsuri pot solicita Agenției de plăți plata unui avans în cuantum de 

până la 50% din ajutorul public pentru investiții, conform articolului 56 din Regulamentul (CE) 

nr. 1974/2006 privind regulile de aplicare ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1698/2005 

privind acordarea sprijinului pentru dezvoltare rurală din FEADR, iar plata este condiționată de 

constituirea unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente, corespunzătoare unui procent de 

110% din valoarea avansului. Garanția depusă se eliberează numai în cazul în care Agenția  de 

plăți stabileşte că suma cheltuielilor efectuate care corespund sprijinului public pentru investiții 

a depăşit valoarea avansului. 

Potențialii beneficiari ai acestei măsuri au la dispoziție facilitățile financiare conform 

pachetului de acte normative pentru creditarea şi garantarea investițiilor, care este în vigoare până 

în anul 2009, în special pentru asigurarea cofinanțării proiectelor realizate din fondul 

SAPARD, intitulat Programul „Fermierul”, care a constituit principalul instrument pentru 

creşterea absorbției fondurilor de pre-aderare. 

Verificarea respectării intensității maxime a ajutorului se va face înaintea semnării 

contractului de finanțare. 

 

 

Volumul sprijinului 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi următoarea: 

 Pentru sectoarele la care valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu va depăşi 

2.000.000 

Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% şi nu va depăşi 800.000 Euro. Pentru aceste 

sectoare sprijinul nerambursabil se va putea majora cu: 

• 10% pentru investițiile realizate de tinerii agricultori, cu vârsta sub 40 de ani, la data 

depunerii cererii de finanțare; 



• 10% pentru investițiile realizate de agricultorii din zonele prevăzute la art. 36 litera (a), 

punctele (i), (ii), (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005; 

• 10%  pentru  investițiile  având  drept  scop  implementarea  noilor  provocări  prin 
următoarele  tipuri  de  operațiuni:  „îmbunătățirea  eficienței  utilizării  şi  depozitării 

îngrăşământelor cu azotat”, „instalații pentru tratamentul apelor reziduale în exploatații agricole şi 

în cadrul proceselor de prelucrare şi comercializare”. Această majorare se aplică exclusiv la 

partea din proiect destinată investițiilor în aceste două tipuri de operațiuni; 

• 25% numai pentru anul 2010, pentru investițiile  având drept scop implementarea 
Directivei Consiliului 91/676/CEE din 12 decembrie 1981 privind protecția  apelor împotriva 

poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, pe baza Corrigendei la Regulamentul (CE) nr. 

1463/2006 care amendează Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 şi prevede un astfel de sprijin pe o 

perioadă de 4 ani începând cu 01.01. 2007. 

  Pentru proiectele care includ şi investiții pentru producerea şi utilizarea energiei 

regenerabile valoarea  maximă  eligibilă  va  putea  creşte peste 2.000.000  euro,  dar  nu  va  

putea  depăşi 3.000.000 Euro. 

  Creşterea plafonului peste 2.000.000 euro se acordă proporțional cu ponderea investițiilor 

pentru producerea şi utilizarea energiei regenerabile în valoarea totală eligibilă a proiectului. 

Ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% şi nu va depăşi 1.200.000 Euro pentru 

proiectele care includ şi investiții pentru producerea şi utilizarea energiei regenerabile. 

Valoarea maximă eligibilă va fi de 4.000.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil 

va fi de 40% şi nu va depăşi 1.600.000 Euro pentru proiectele care aparțin unei forme asociative 

şi care deservesc membrii acesteia. 

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri pentru operațiunile prevăzute la art. 36 din 

Tratatul de Instituire a Comunității Europene nu poate fi cumulat cu niciun alt ajutor de stat în 

înțelesul art. 87 (1) din Tratat, sau cu altă contribuție  a statului membru, dacă o astfel de 

cumulare ar conduce la depăşirea intensității maxime a sprijinului stipulată de Regulamentul (CE) 

nr. 1698/2005. 

Verificarea  respectării  intensității   maxime  a   ajutorului  se  va  face  înaintea  

semnării contractului de finanțare de către Agenția de plăți. 

Sprijinul public (comunitar şi naţional) acordat în cadrul acestei măsuri pentru 

implementarea SDL GAL MMTMM este acordat după cum urmează: 

- valoarea maxima eligibilă a unui proiect nu va depăşi 400.000 Euro, sprijinul 

nerambursabil maxim va fi de 40 000 Euro, ponderea sprijinului va fi de maxim 40%, care se va 

putea majora conform criteriilor general valabile măsurii 121. 

 

 

FINANŢARE : 

Ajutorul public mediu (FEADR + contribuţie publică naţională): 60% 

(EURO) 

Nr. de proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu 

Estimarea 

costului total 

pe măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională 

Contribuţia 

privată 

4 41.000 164.000 78.720 19.680 65.600 

Acorduri tranzitorii - Nu este cazul. 

Complementaritatea cu primul pilon 

Criteriile  şi  regulile  administrative  elaborate  vor  avea  în  vedere  ca  activitățile   

care beneficiază în mod excepțional de sprijin pentru dezvoltarea rurală să nu fie sprijinite ca 

investiții  prin alte instrumente conform Planurilor de sprijin prevăzute în art. 2, alin. 2 şi 

Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr.1974/2006. Liniile de demarcare pentru evitarea dublei 

finanțări  sunt prezentate la punctul 5.2.5 din PNDR. 

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri poate fi completat în mod direct cu sprijinul 

acordat prin măsurile 111 "Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştințe” şi 143 

"Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanță pentru agricultori”. 



De asemenea, sprijinul acordat prin măsură este complementar acțiunilor prevăzute în 

cadrul altor măsuri din Axa I (123 "Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi 

forestiere”, 142  "Înființarea  grupurilor  de  producători", 125  "Îmbunătățirea  şi  dezvoltarea 

infrastructurii   legate   de  dezvoltarea   şi  adaptarea    agriculturii   şi  silviculturii”,   112 

"Instalarea  tinerilor  fermieri”,  141 „Sprijinirea  fermelor  agricole  de semi-subzistență”), Axa 

II, Axa III  şi Axa IV LEADER. Sprijinul acordat acestei măsuri este complementar acțiunilor 

finanțate prin alte fonduri europene: 

-    Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR); 

-    Fondul de Coeziune (FC); 

-    Fondul Social European (FSE). 

Corelarea măsurii cu alte măsuri din FEADR şi alte fonduri va avea un efect pozitiv 

atât asupra  modernizării  sectorului  productiv,  cât  şi  asupra  filierelor  de  comercializare  a 

produselor agricole şi a protecției mediului înconjurător. 
 

INDICATORI 

 

Indicatori de rezultat Tinta 

 

 
Număr de exploatații  care primesc sprijin pentru investiții, din care: 

• deținute de tineri 
• sunt în ferme de semisubzistență, 

• deținute de membri în asociații sau grupuri de producție; 
• planul de afaceri propune măsuri de protecție a mediului și achiziția 

 de echipamente ecologice 

4 

3 

3 

3 

3 

Volumul total al investițiilor (Euro) 

 

164.000 

  

 

 

 

 

  


