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FISA MASURII M3/3A – AGRICULTURĂ COMPETITIVA                                       

IN TERITORIUL GAL 

 
Denumirea măsurii: Agricultură competitivă în teritoriul  GAL 

Codul măsurii: M3 / 3A, 

Tipul măsurii:  

X       SERVICII. 

X       INVESTITII.   

 SUMA FORFETARA. 

 

1.Descrierea generală a măsurii 

1.1. Justificare. Corelare cu Analiza SWOT: 

Gradul relativ scăzut de dotare şi tehnologiile depăşite, utilizate în majoritatea 

exploatațiilor agricole și a unităţilor de profil, se reflectă în nivelul redus al productivităţii 

muncii din sector şi în calitatea poduselor. Competitivitatea sectorului agricol este în mare 

măsură afectată de slaba adaptare a infrastructurii existente la noile structuri agricole. 

Există o gamă variată de resurse de energie regenerabilă rezultate din agricultură 

(resturile vegetale rezultate în urma recoltării produselor agricole sau deșeurile rezultate 

din creșterea animalelor), însă nivelul de utilizare și valorificare este redus ca urmare a 

limitărilor tehnologice, a eficienţei economice şi a restricţiilor de mediu. Aceste resurse 

alături de celelalte resurse regenerabile (energia solara, eoliana, geotermală etc), pot 

servi la obținerea de energie regenerabilă pentru a fi utilizată în propriul proces productiv 

al fermelor sau unităților procesatoare, contribuind, în acest fel, la reducerea costurilor cu 

energia (electricitatea și agentul termic). 

 

1.2. Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg(UE) 1305/2013: 

 ART.4(a) - Favorizarea competitivității agriculturii; 

 

1.3.Obiectiv(e) specific(e) local(e) al(e) măsurii: 

 3.  Facilitarea transformarii si modernizarii  fermelor agricole pentru a le face mai 

competitive pe piata si pentru a contribui la cresterea  economica din teritoriu. 

 

1.4. Contribuţie la prioritatea/priorităţile 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; 

          P3. Promovarea    organizării    lanțului    alimentar,    inclusiv procesarea și 

comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în 

agricultură. 

 

1.5. Contibuţia la Priorităţile SDL (locale): 

 P3. Cresterea  competitivitatii exploatatiilor/fermelor agricole prin dezvoltarea 

performantelor agricole.   

Masura contribuie la Dezvoltarea locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, in 

baza analizei nevoilor si prioritatilor locale. 



ASOCIAȚIA “CONSORȚIUL PENTRU DEZVOLTAREA 
MICROREGIUNII VALEA CÎLNĂULUI – BUZĂU” 

Cod fiscal: 24688269  ●  Județul Buzău, Comuna Zărnești 
Tel./Fax: 0238.585.167  ●  E-mail: galvcbz@ymail.com 

Web: www.galvaleacilnaului.ro 

   

 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014 – 2020 

 Asociația “ Consorțiul pentru dezvoltarea Microregiunii Valea Cîlnăului-Buzău” 
 

 

 

1.6. Masura corespunde obiectivelor art. 15 din Reg.(UE) nr.1305/2013: 

 Servicii de consiliere, servicii de gestionare a exploatației și servicii de înlocuire în 

cadrul exploatației. 

 

1.7.Contribuţia la domeniile de intervenţie: 

 DI.3A. Imbunătățirea 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. 

1.8.Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 

 Măsura contribuie la: 

 Inovare – În agricultură, sprijinul va viza îndeosebi folosirea de soiuri de plante mai 

bine adaptate la secetă, rase de animale mai productive, tehnologii eficiente şi moderne, 

instalaţii inovatoare. 

Mediu si clima - În cadrul acestei măsuri se vor încuraja investițiile ce vizează 

eficientizarea/ economisirea consumului de apă, utilizarea energiei regenerabile în 

sectorul agroalimentar, prelucrarea deșeurilor, a reziduurilor precum şi reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac în agricultură. 

 

1.9.Complementaritate cu alte măsuri din SDL: 

 M2. Diversificarea activitatilor economice in spatiul rural. 

 

1.10. Sinergia cu alte măsuri din SDL: 

 M1. Dezvoltarea echilibrata a satelor. 

         M4. Protectia mediului si accesul populatiei la „energie verde”. 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii: 

         Măsura contribuie la: 

 Stimularea agriculturii ca principală activitate economică din teritoriul GAL 

 Dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how; 

 Păstrarea şi creearea 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. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative: 

• Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor agricole prevăzută în 

Ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia SDL. 

• Ghidul solicitantului pentru măsura 4.1 din PNDR 2014-2020. 

• Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014. 
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4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă): 

4.1. Beneficiari direcţi: 

 ONG-uri, înfiinţate conform OG. 26/2000 cu expertiză în dezvoltare comunitară 

dovedită, implicate în dezvoltarea de asociaţii comunitare/grupuri de producători; 

 Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza legii nr. 566/2004, art.6, lit.e) cu 

modificările şi completările ulterioare) de pe teritoriul GAL, iar investiţiile 

realizate să deservească propriilor membri; 

 Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991 cu modificările şi 

completările ulterioare) de pe teritoriul GAL; 

 Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 cu modificările şi 

completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor 

membri) de pe teritoriul GAL. 

 

4.2. Beneficiarii indirecţi: 

 Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă; 

 Producatori agricoli individuali din teritoriu; 

 

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013): 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant. 

 Proiecte generatoare de venit,cuantumul sprijinului fiind de maxim 90% din 

costurile eligibile ale proiectului. 

Cheltuielile eligibile vor respecta prevederile art. 46 din Reg. (UE) nr.1305/2013 și art. 13 

din Regulamentul Delegat (UE). 

 

6.Tipuri de acţiuni/cheltuieli eligibile şi neeligibile: 

Tipurile de actiuni eligibile/neeligibile, stabilite cu  respectarea prevederilor din 

HG Nr. 226/2015, Regulamentele (UE) Nr.1305/2013, Nr.1303/2013, PNDR – Cap..8.1 si  Fisa 

Tehnica  a Sm 19.2. 

 

6.1. Tipuri de acţiuni/cheltuieli eligibile pentru proiecte de investiţii/servicii: 

 Amenajarea terenului si racordarea la utilitati a fermei. 

 Construirea/modernizarea/dotarea spaţiilor zootehnice; 

 Construirea/modernizarea de spaţii de depozitare/comercializare pentru cereale; 

 Construirea de centre de colectare/comercializare a laptelui; 

 Construirea de spaţii de depozitare/comercializare pentru legume/fructe/miere de 

albine; 

 Infiinţare/modernizare/dotare de sere/solarii; 

 Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile în cadrul 

fermei, ca şi componentă în cadrul unui proiect de investiţii; 

 Investițiile în producerea de energie din surse regenerabile: solară, eoliană, cea 

produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală, din deșeuri/produse 

secundare rezultate din propria activitate agricolă, iar energia obținută va fi 

destinată exclusiv consumului propriu; 

 Modernizarea/dotarea spaţiilor tehnologice sau de producţie din cadrul 

exploataţiei; 

 



ASOCIAȚIA “CONSORȚIUL PENTRU DEZVOLTAREA 
MICROREGIUNII VALEA CÎLNĂULUI – BUZĂU” 

Cod fiscal: 24688269  ●  Județul Buzău, Comuna Zărnești 
Tel./Fax: 0238.585.167  ●  E-mail: galvcbz@ymail.com 

Web: www.galvaleacilnaului.ro 

   

 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014 – 2020 

 Asociația “ Consorțiul pentru dezvoltarea Microregiunii Valea Cîlnăului-Buzău” 
 

 

 

 Achiziţionarea de masini si  utilaje agricole moderne pentru modernizarea fermelor 

vegetale si animaliere; 

 Modernizarea/dotarea camerelor frigorifice pentru produsele agricole; 

 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, respectiv: Autocisterne, 

Autoizoterme, Autorulotele alimentare, Rulotele alimentare, Mijloace de transport 

pentru animale/păsări/albine.  

 Cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv 

onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele 

pentru eliberarea certificatelor, potrivit art.45 din Regulamentul (UE) 

nr.1305/2013, precum şi  

 Cheltuieli privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării 

proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională. 

 Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă respectă 

prevederile art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013 şi îndeplinesc cumulativ 

următoarele condiții: 

 a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, 

acorduri şi autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii 

sau rezultă din cerințele minime impuse de PNDR 2014 - 2020; 

 b) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea 

economică și de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare 

a lucrărilor de intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în 

vigoare; 

 c) sunt necesare în procesul de achiziții publice pentru activitățile eligibile ale 

operațiunii; 

 (d) sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției 

lucrărilor de construcții - montaj. 

 Cheltuielile de consultanţă şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă 

respectă condițiile anterior menționate şi se decontează proporțional cu valoarea 

fiecărei tranşe de plată aferente proiectului. Excepție fac cheltuielile de 

consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare care se pot deconta 

integral în cadrul primei tranşe de plată. 

 Costurile generale ale proiectului trebuie să se încadreze în maximum 10% din 

totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții - montaj și în 

limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții simple. 

6.2. Tipuri de acţiuni/cheltuieli neeligibile pentru proiectele de servicii/investitii: 

 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 pentru culturi energetice din specii forestiere cu ciclu scurt de 

producție; 

 Cheltuielile cu întretinerea culturilor agricole. 

   Nu se acceptă achiziţionarea de masini/ utilaje/ echipamente second hand. 
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7. Condiţii de eligibilitate: 

7.1. Pentru proiectele de servicii/ investiţii : 

 Beneficiarul trebuie să aibă sediul social/punctul de lucru în teritoriul GAL. 

 Proiectul sa se incadreze in actiunile eligibile din fisa masurii  M3 din  SDL. 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Solicitantul trebuie să asigure cofinanțarea investiției; 

 Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică 

de minim 8.000 SO (valoarea producţiei standard); 

 Investiţia realizată demonstrază utilitate şi crează plus valoare nu numai pentru 

pentru exploataţia solicitantului ci şi pentru UAT-ul de reşedinţă. 

 Proiectul sa se incadreze in actiunile eligibile din fisa masurii M3 din SDL. 

 

8. Criterii de selecţie: 

 Solicitantul care va justifica utilitatea proiectului pentru dezvoltarea activităţii 

economice  proprii dar şi pentru  susţinerea celorlalte activităţi agricole din 

comuna sau din comunele limitrofe va primi punctaj suplimentar. 

 Solicitantul care a initiat sau a obtinut o certificare de produs traditional; 

 Suma nerambursabilă acordată va respecta condiţia creerii de noi locuri de muncă 

astfel: 

Pentru 40.000 Euro sprijin nerambursabil = 1 loc de muncă nou creat. 

Pentru 100.000 Euro sprijin nerambursabil şi peste = se vor crea minim 3 locuri de 

muncă. 

Criteriile de departajare pentru proiectele cu punctaj egal sunt in ordine, 

urmatoarele: 

 Tineri sub varsta de 40 ani; 

  Beneficiarul are experienta in implementarea proiectelor finantate din fonduri 

europene. ; 

 Domiciliul solicitantului in UAT unde se realizeaza investitia. 

 Dimensiunea exploatatiei agricole cu S.O. mai mare.  

 

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului: 

9.1. Justificare: 

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 creerii de locuri de 

muncă. 

 

9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului: 

Intensitatatea sprijinului va fi de maxim 90%  pentru  cheltuielile eligibile din cadrul 

proiectului. 

Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5000 Euro şi 100.000 Euro 

pentru achiziţia de utilaje şi echipamente agricole independente; 

Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5000 Euro şi 200.000 Euro 

pentru construirea/modernizarea spaţiilor pentru depozitare cereale, legume/fructe. 
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Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5000 Euro şi 200.000 Euro 

pentru construirea/modernizarea de unităţi de procesare, lapte /carne/ legume/ fructe/ 

cereale, construirea de centre de colectare a laptelui; 

Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul. 

 

10. Indicatori de monitorizare: 

 2A.- Număr de exploataţii/întreprinderi sprijinite. 

 3A.- Numarul de exploatatii agricole care primesc sprijin pentru participarea la 

sisteme de calitate,la pietele locale si la circuitele de aprovizionare scurte, precum 

si la grupuri/organizatii de producatori. 

 1A. – Total cheltuiala publica realizata; 

 6A. – Numarul de locuri de munca create; 

 
 

  

 


