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Fişa Măsurii 121

Obiective generale

Obiectivele operationale ale acestei masuri vizeaza
Promovarea investitiilor in exploatatiile agricole din sectorul vegetal si de crestere a
animalelor pentru realizarea de constructii noi si/sau modernizarea constructiilor agricole
existente din cadrul acestora si a utilitatilor aferente, achizitionarea de masini si utilaje noi,
infiintarea de plantatii, etc.

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii:

Prin intermediul acestei masuri se urmareste indeplinirea obiectivelor prioritatii nr. 1 stabilita
in cadrul Planului de dezvoltare al GAL-ului, si anume „cresterea competitivitatii
microintreprinderilor si dezvoltarea sectorului turistic” prin introducerea de tehnologii si
procedee noi, diversificarea productiei, sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai
altor forme asociative in vederea incurajarii fenomenului de asociere.

Beneficiari:

Tipuri de beneficiari

Publici : Nu este cazul

Privaţi : Persoană fizică autorizată

Persoana fizica neautorizata cu angajamentul autorizarii pana la semnarea
contractului de finantare

Întreprinderi individuale

Societate în nume colectiv

Societate pe acţiuni

Societate cu răspundere limitată

Societate agricolă

Grup de producători

Evaluarea numărului : 5 proiecte
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Precizari privind acţiuni eligibile

Tipuri de acţiuni eligibile

- Construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel
de fermă, incluzând investiţiile pentru respectarea standardelor comunitare şi pe cele
pentru protecţia mediului şi depozitarea îngrăşămintelor;

- Construirea şi/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din
domeniul agricol

- Construirea şi/sau modernizarea fermelor de taurine pentru producţia de lapte, ca de
exemplu:  echipamente pentru producerea de furaje, instalaţii de muls, linii
tehnologice de prelucrare şi ambalare a produselor, dotări tehnice în scopul asigurării
controlului calităţii la nivel de fermă

- Construirea şi/sau modernizarea serelor
- Înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni
- Investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzând

echipamente pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, răcire .
- achiziţia de tractoare, combine, maşini, utilaje, echipamente etc, care determină

creşterea productivităţii muncii, îmbunătăţirea calităţii produselor agricole,
introducerea de tehnologii performante, îmbunătăţirea condiţiilor de lucru;

Finanţare :
Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională): 40 %
Nr. de
proiecte
prevăzute

Cost total
mediu

Estimarea
costului total
mediu

Contribuţia
FEADR –
măsură

Contribuţie
publică
naţională

Contribuţie
privată

5 50.000 250.000 80.000 20.000 150.000
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Criterii de selectie locala:

Sector Vegetal

Nr.crt. Criterii de selecţtie Punctaj
1 Exploatatii agricole de semisubzistenta

Sunt exploatatiile care produc , in principal, pentru
consumul propriu, dar care comercializeaza si o
parte din productia realizata.

Dimensiunea economica a plantatiilor de semi-
subzistenta poate varia intre 2 si 8 UDE.

Calculul aferent UDE, se va prezenta in cererea de
finantare bazate pe informatiile din Studiul de
fezabilitate/Memoriul justificativ. Elementele de
calcul sunt prezentate in Ghidul solicitantului.

Categoriile de solicitanti care pot primi punctaj la
acest criteriu de selectie sunt:

- Persoana fizica;

- Persoana fizica autorizata infiintata in baza OUG
nr.44/16 aprilie 2008 cu modificarile si completarile
ulterioare;- Intreprindere individuala infiintata in
baza OUG nr.44/16 aprilie 2008 cu modificarile si
completarile ulterioare;

20

2 Exploataţii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin
SAPARD/FEADR pentru acelaşi tip de activitate

20

3 Exploatatii agricole detinute de fermieri cu varsta
sub 40 ani, la data depunerii proiectului

Categoriile de solicitanti carora li se poate acorda
punctaj la acest criteriu de selectie sunt
urmatoarele:

-persoana fizica autorizata (constituita conform
OUG nr.44/16 aprilie 2008 cu modificarile si
completarile ulterioare);

-intreprindere individuala (constituita conform
OUG nr.44/16 aprilie 2008 cu modificarile si
completarile ulterioare);

-asociat unic persoana fizica (conform doc.10) al

5
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unei societati cu raspundere limitata infiintate in
conformitate cu Legea nr.31/1990, cu modificarile
si completarile ulterioare);

-persoana fizica, care se angajeaza sa se
constituie ca persoana fizica
autorizata/intreprindere individuala pana la
incheierea contractului de finantare (conform
doc.18.1).

4 Proiectele care au si investitii pentru procesarea
produselor agricole

Beneficiarii trebuie sa demonstreze prin Studiul de
fezabilitate/Memoriul justificativ ca cel putin 50%
din material prima procesata provine din ferma
proprie.

Punctajele pentru proiectele care prevad investitii
pentru procesare in cadrul fermei, se acorda in
functie de ponderea acestor investitii in valoarea
totala eligibila a proiectului.

25

5 Exploatatii vegetale şi de cresterea animalelor in
sistem ecologic

Solicitantii trebuie sa ataseze in Cererea de
finantare documente prin care demonstreaza ca
exploatatia este inregistrata in sistemul de
productie ecologica (perioada de conversie
/certificate). De asemenea, trebuie sa descrie in
Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ situatia
in care se gaseste.

Pentru proiectele care prevad productie in system
ecologic punctajul se acorda in functie de
ponderea suprafetei/suprafata totala.

5

6 Beneficiarul este, cu minim 6 luni înainte de
lansarea sesiunii pentru care aplică, membru al
unei forme asociative, sau forma asociativa,
recunoscute conform legislatiei nationale în
vigoare

Pentru verificarea acestui criteriu de selectie,
solicitantul ataseaza la cererea de finantare
documente prin care sa demonstreze ca acesta

5
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este:

 Membru al uneia din urmatoarele formele
asociative:

-Grup de producatori, constituit conform OG
nr.37/2005, cu modificarile si completarile
ulterioare/ grup de producători din sectorul legume
şi fructe, constituit conform HG nr. 1078/2008
privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de
producători recunoscute preliminar şi organizaţiilor
de producători în sectorul fructe şi legume;

-societate cooperativa agricola, constituita
conform Legii nr.1/2005 cu modificarile si
completarile ulterioare;

-cooperativa agricola, constituita conform Legii
nr.566/2004 cu modificarile si completarile
ulterioare;

-organizatie de imbunatatiri funciare, constituita
conform Legii imbunatatirilor funciare nr.138/2004,
cu modificarile si completarile ulterioare;

-membri ai unei Organizatii Interprofesionale
pentru Produsele Agroalimentare (OIPA).
Solicitantul poate fi membru al unei organizații
profesionale (asociații) din componența  unei
OIPA.

 Solicitantul este constituit ca forma
asociativa potrivit urmatoarelor
reglementari:

-societate agricola, constituita conform Legii
nr.36/1991, cu modificarile si completarile
ulterioare;

-intreprindere familiala constituita conform OUG
nr.44/2008 cu modificarile si completarile
ulterioare, care aplica in nume proprie

7 Proiecte cu valoare maximă de 20.000 5
8 Exploatatii agricole care se adapteaza la

standardele comunitare nou introduse
0

9 Exploatatii agricole aflate in zonele defavorizate 5
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situate in:

-zona montana cu handicap natural conform Listei
Unitatilor Administrativ Teritoriale din zona

Montana defavorizata, prezentata in anexa la
Ghidul solicitantului;

-alte zone cu handicap natural decat zona montana
conform Listei Unitatilor Administrativ Teritoriale din
Romania incluse in Zonele Semnificativ
Defavorizate/Lista localitatilor din Zonele
Devaforizate de Conditii Naturale Specifice
prezentate in anexa la Ghidul solicitantului.

10 Criteriul de selectie nr. 10 cumulat pentru toate cele
trei componente (sectoare prioritare, sisteme de
irigatii si energie regenerabila) - Exploatatii din
sectoarele prioritare, in ordinea de prioritati
prezentata mai jos,

(i) legume 6 Pct.

(ii) pepiniere şi plantaţii de pomi şi arbuşti
fructiferi, căpşunării; 3 Pct.

(iii) culturi de câmp; 3 Pct.

(iv) pepiniere şi plantaţiile de viţă de vie pentru vin
(cu excepţia restructurării/ reconversiei plantaţiilor
de viţă de vie) şi struguri de masă; 1 Pct

- Proiectele din sectorul vegetal care au investiţii
in sistemele de irigaţii vor primi punctaj
suplimentar pentru acest criteriu de selectie de
max.2 Pct. Punctajele pentru proiectele care
prevăd investiţii în sistemul de irigaţii se
acordă în funcţie de ponderea acestor
investiţii în valoarea totală eligibilă a
proiectului şi se adaugă la punctajul obţinut
pentru sectoarele prioritare

- Proiectele din sectoarele prioritare care vor
realiza investiţii în producerea şi utilizarea
energiei regenerabile vor putea beneficia de un

10
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punctaj suplimentar de max. 2 Pct
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii
în energie regenerabilă se acordă în funcţie de
ponderea acestor investiţii în valoarea totală
eligibilă a proiectului şi se adaugă la punctajul
obţinut pentru sectoare prioritare.

Materia prima folosita pentru obtinerea energiei
regenerabile trebuie sa provina din ferma proprie
iar energie obtinuta inclusiv din alte surse
regenerabile (solara, eoliana, termala si alte surse
de același tip), sa fie folosita exclusiv in cadrul
fermei.

TOTAL

100 Puncte

Sector Animal

Nr.crt. Criterii de selecţtie Punctaj
1 Exploatatii agricole de semisubzistenta

Sunt exploatatiile care produc , in principal, pentru
consumul propriu, dar care comercializeaza si o
parte din productia realizata.

Dimensiunea economica a plantatiilor de semi-
subzistenta poate varia intre 2 si 8 UDE.

Calculul aferent UDE, se va prezenta in cererea de
finantare bazate pe informatiile din Studiul de
fezabilitate/Memoriul justificativ. Elementele de
calcul sunt prezentate in Ghidul solicitantului.

Categoriile de solicitanti care pot primi punctaj la
acest criteriu de selectie sunt:

- Persoana fizica;

- Persoana fizica autorizata infiintata in baza OUG
nr.44/16 aprilie 2008 cu modificarile si completarile
ulterioare;- Intreprindere individuala infiintata in
baza OUG nr.44/16 aprilie 2008 cu modificarile si
completarile ulterioare;

20

2 Exploataţii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin 20
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SAPARD/FEADR pentru acelaşi tip de activitate
3 Exploatatii agricole detinute de fermieri cu varsta

sub 40 ani, la data depunerii proiectului

Categoriile de solicitanti carora li se poate acorda
punctaj la acest criteriu de selectie sunt
urmatoarele:

-persoana fizica autorizata (constituita conform
OUG nr.44/16 aprilie 2008 cu modificarile si
completarile ulterioare);

-intreprindere individuala (constituita conform
OUG nr.44/16 aprilie 2008 cu modificarile si
completarile ulterioare);

-asociat unic persoana fizica (conform doc.10) al
unei societati cu raspundere limitata infiintate in
conformitate cu Legea nr.31/1990, cu modificarile
si completarile ulterioare);

-persoana fizica, care se angajeaza sa se
constituie ca persoana fizica
autorizata/intreprindere individuala pana la
incheierea contractului de finantare (conform
doc.18.1).

5

4 Proiectele care au si investitii pentru procesarea
produselor agricole

Beneficiarii trebuie sa demonstreze prin Studiul de
fezabilitate/Memoriul justificativ ca cel putin 50%
din material prima procesata provine din ferma
proprie.

Punctajele pentru proiectele care prevad investitii
pentru procesare in cadrul fermei, se acorda in
functie de ponderea acestor investitii in valoarea
totala eligibila a proiectului.

25

5 Exploatatii vegetale şi de cresterea animalelor in
sistem ecologic

Solicitantii trebuie sa ataseze in Cererea de
finantare documente prin care demonstreaza ca
exploatatia este inregistrata in sistemul de
productie ecologica (perioada de conversie
/certificate). De asemenea, trebuie sa descrie in

5
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Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ situatia
in care se gaseste.

Pentru proiectele care prevad productie in system
ecologic punctajul se acorda in functie de
ponderea suprafetei/suprafata totala.

6 Beneficiarul este, cu minim 6 luni înainte de
lansarea sesiunii pentru care aplică, membru al
unei forme asociative, sau forma asociativa,
recunoscute conform legislatiei nationale în
vigoare

Pentru verificarea acestui criteriu de selectie,
solicitantul ataseaza la cererea de finantare
documente prin care sa demonstreze ca acesta
este:

 Membru al uneia din urmatoarele formele
asociative:

-Grup de producatori, constituit conform OG
nr.37/2005, cu modificarile si completarile
ulterioare/ grup de producători din sectorul legume
şi fructe, constituit conform HG nr. 1078/2008
privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de
producători recunoscute preliminar şi organizaţiilor
de producători în sectorul fructe şi legume;

-societate cooperativa agricola, constituita
conform Legii nr.1/2005 cu modificarile si
completarile ulterioare;

-cooperativa agricola, constituita conform Legii
nr.566/2004 cu modificarile si completarile
ulterioare;

-organizatie de imbunatatiri funciare, constituita
conform Legii imbunatatirilor funciare nr.138/2004,
cu modificarile si completarile ulterioare;

-membri ai unei Organizatii Interprofesionale
pentru Produsele Agroalimentare (OIPA).
Solicitantul poate fi membru al unei organizații
profesionale (asociații) din componența  unei

5
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OIPA.

 Solicitantul este constituit ca forma
asociativa potrivit urmatoarelor
reglementari:

-societate agricola, constituita conform Legii
nr.36/1991, cu modificarile si completarile
ulterioare;

-intreprindere familiala constituita conform OUG
nr.44/2008 cu modificarile si completarile
ulterioare, care aplica in nume proprie

7 Proiecte cu valoare maximă de 20.000 5
8 Exploatatii agricole care se adapteaza la

standardele comunitare nou introduse
0

9 Exploatatii agricole aflate in zonele defavorizate
situate in:

-zona montana cu handicap natural conform Listei
Unitatilor Administrativ Teritoriale din zona

Montana defavorizata, prezentata in anexa la
Ghidul solicitantului;

-alte zone cu handicap natural decat zona montana
conform Listei Unitatilor Administrativ Teritoriale din
Romania incluse in Zonele Semnificativ
Defavorizate/Lista localitatilor din Zonele
Devaforizate de Conditii Naturale Specifice
prezentate in anexa la Ghidul solicitantului.

5

10 Criteriul de selectie nr. 10 cumulat pentru cele doua
componente (sectoare prioritare si energie
regenerabila) poate primi maxim 10 puncte:

- Exploatatii din sectoarele prioritare, in ordinea de
prioritati prezentata mai jos, maxim 8 de puncte:

(i) bovine

- carne 6

- lapte 8

(ii) ovine si caprine -ingrasare 6

10
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-reproductie 8

(iii) porcine, din care:

-reproductie 6

-ingrasare 8

(iv) pasari, din care:

-carne 6

-oua 8

Proiectele din sectoarele prioritare care vor
realiza investiţii în producerea şi utilizarea
energiei regenerabile vor putea beneficia de un
punctaj suplimentar de max.2.
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii
în energie regenerabilă se acordă în funcţie de
ponderea acestor investiţii în valoarea totală
eligibilă a proiectului si se adauga la punctajul
obtinut pentru sectoare prioritare;

Materia prima folosita pentru obtinerea
energiei regenerabile trebuie sa provina din
ferma proprie, iar energia obtinuta, inclusiv din
alte surse regenerabile (solara, eoliana, termala
si alte surse de același tip, sa fie folosita
exclusiv in  cadrul fermei.

TOTAL

100 Puncte

Presedinte

Voinea Ionel


