
FISA MASURII 

 

Denumirea măsurii – "Sprijin pentru investitii in infiintarea plantatiilor de capsuni, mur, 

zmeur si legume si crearea de noi locuri de munca in teritoriul GAL" 

CODUL Măsurii – M 02/2A 

Tipul măsurii: 

□   INVESTIȚII 

□   SERVICII 

 SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generală a măsurii 

Implementarea acestei masuri la nivelul teritoriului GAL a reiesit din necesitatea oferirii unui 

sprijin pentru fermierii care doresc sa infiinteze sau sa desfasoare o activitate mai profitabila in 

cadrul exploatatiiloragricole.Tinand cont ca aceasta zona se afla intr-o zona cu potential ridicat 

pentru cultivarea arbustilor fructiferi(mur, zmeur, capsun) si a legumelor, cererea mare pentru 

aceste produse si apropierea de marile centre de desfacere a productiei, fermierii vor fi motivati 

si incurajati sa infiinteze aceste plantatii, activitate care le va asigura resurse financiare 

reducandu-se astfel migratiacatre mediul urban. Sprijinul oferit in cadrul acestei masuri va creste 

gradul de ocupare in teritoriu si nivelul de trai. De asemenea vor fi imbunatatite performantele 

exploatatiilor agricole printr-un management corespunzator cu efecte pozitive asupra 

productivitatii muncii si competitivitatii pe piata a produselor rezultate. Aderarea la parteneriate 

de tip cooperativa va creste gradul de valorificare a produselor , va asigura o mai buna desfacere 

a produselor generand venituri regulate, achizitiifacute in comun cu discounturi semnificative si 

asigura putere de negociere in stabilirea preturilor. In acest mod, pe termen mediu, poate fi 

infiintata si o unitate de procesare a fructelor si/sau legumelor. 

1.2. Obiectiv(e) de dezvoltare rurală Reg. (UE) 1305/2013, art. 4:  

i) Favorizarea competitivității agriculturii  

1.3.Obiectivele specifice / locale ale măsurii: 

Măsura contribuie la atingerea următoarelor obiective specifice: 

 Crestereanumarului de plantatii de arbusti fructiferi si  legume; 

 Cresterea gradului de ocupare a populatiei din teritoriu GAL GIURGIU EST; 

 Crearea de locuri de muncă; 

 Incurajareacrearii si aderarii la structuri asociative; 

 Diminuarea migrariifortei de munca spre mediul urban. 

1.4. Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

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  

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

exploatatiilor si a intreprinderilor, (1)(a)(iii) – dezvoltarea fermelor mici.  

1.6. Contribuţia la domeniul de intervenţie prevăzut la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

2A – Imbunatatirea performantei economice a tuturor exploatatiilor agricole si facilitarea 

restructurarii si modernizariiexploatatiilor, in special in vederea cresteriiparticiparii pe piata si a 

orientarii spre piata, precum si a diversificariiactivitatilor agricole.  

1.7. Contribuţia la urmatoarele obiective transversale ale Reg. (UE) 1305/2013: 

 Inovare 



Încurajarea reconversiei exploatatiilor agricole prin infiintareaplantatiilor de arbusti fructiferi 

(mur, zmeur, capsun) si legume, va facilita procesele inovatoare în sectorul agro-alimentar, 

fermierii  fiind mai deschiși să aplice tehnologii şi procese noi. De asemenea, fermierii au un rol 

important în diseminarea de bune practici, idei şi concepte noi, deoarece au acces mai facil la 

informații noi, inovatoare. Sprijinul acordat exploataţiilor agricole de mici dimensiuni va facilita 

accesul acestora pe piaţă, și adoptarea unor tehnici şi metode noi și unor tehnologii inovatoare, 

etc.  

 Protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice si adaptarea la acestea. 

Masurava contribui la prevenirea abandonului terenurilor agricole prin sprijinirea fermierilor, 

inclusiv în vederea îndeplinirii statutului de fermieri activi. De asemenea, măsura promovează 

investiţiile pentru producerea și utilizarea energiei regenerabile, prelucrarea deșeurilor, a 

reziduurilor, precum şi a celor pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac 

în agricultură. Sprijinul vizează, totodată, adaptarea fermelor mici la schimbările climatice și 

reducerea vulnerabilității acestora prin adoptarea unor culturi rezistente la schimbări climatice și 

minima intervenție asupra solului si economisirea apei în agricultură.  

1.8. Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M1/1C, M3/3A 

 Beneficiarii directi ai M02/2A –fermierii – vor fi beneficiarii indirecti ai M1/1C „Formarea 

profesionala a fermierilor pentru infiintarea si gestionarea plantatiilor de capsuni, mur, 

zmeur si legume” prin includerea lor in randul participantilor la toate actiunile desfasurate in 

cadrul acestei masuri. 

 Beneficiarii directi ai M02/2A – fermierii – vor fi beneficiari indirecti ai masurii 3/3A “Crearea 

si dezvoltarea structurilor asociative“ prin inscrierea lor in forma asociativa 

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL: - 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 este indeplinita exclusiv prin intermediul 

M2/2A. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Principalul scop al masurii este de a oferi fermierilor din teritoriul GAL GIURGIU EST sprijinul 

material necesar pentru a infiinta si gestiona plantatii de capsuni, mur, zmeur si legume, care sa 

fie orientate catre nevoile pietei si ale consumatorilor. De asemenea este incurajata orientarea 

spre constituirea sau aderarea la structuri asociative care sa asigure o mai buna valorificare a 

produselor obtinute si venituri constante care sa asigure continuitatea si dezvoltarea activitatilor 

derulate. 

Proiectele implementate vor aduce plus valoare teritoriului prin: 

 Infiintarea de plantatii decapsuni, mur, zmeur si legume, inclusiv in spatii protejate; 

 Imbunatatirea managementului; 

 Crestereacompetitivitatii in cadrul acestui sector; 

 Sustinerea procesului de asociere; 

 Implementarea de norme de protectie a mediului si igiena. 

Totodata prin aceasta masura se ofera noi oportunitati de dezvoltare a sectorului 

cultivariiarbustilor fructiferi si a legumelor. 

 Identificarea unor soluții locale inovative pentru problemele existente la nivel local; 

 Crearea a cel putin 8 noi locuri de muncă; 

 Implementarea de actiuni „prietenoase cu mediul”; 

 Crestereaproductivitatii;  

 Reconversia exploatatiilor agricole; 



Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării în teritoriul GAL GIURGIU EST prin 

introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea 

profilului, nivelului si calitatiiproductiei la cerintelepietei,  precum si introducerea si utilizarea 

energiei din surse regenerabile. Investiţiile realizate în cadrul acestei măsuri vor fi din categoria 

celor „prietenoase cu mediul”, fiind selectate cu prioritate proiectele care adoptă soluţii de 

obţinere a energiei din surse regenerabile, cele pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

sera si reducerea emisiilor de amoniac din agricultura. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

 LegislatieUE:Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, 

Regulamentul (UE) nr. 1242/2008, Regulamentuldelegat (UE) nr. 807/2014, Regulamentul de 

punere în aplicare (UE) nr. 808/2014, Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003; 

 Legislatie nationala: Legea nr. 346/2004, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului Romaniei nr. 44/ 

2008. 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi: 

 Fermierii  (PFA,II, SRL): care detin ( in proprietate, comodat, inchiriere, arenda) un teren 

intravilan sau extravilan care permite realizarea unor plantatii de capsuni, mur ,zmeur si 

legume,inclusiv in spatii protejate; 

4.2. Beneficiari indirecţi: 

 Forma asociativa  finantata de M3/3A in care beneficiarii directi ai M02/2A ar putea fi membri  

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

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

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea  înfiinţăriiplantatiilor 

decapsuni, mur , zmeur si legume (inclusiv in spatii protejate)  in teritoriul GAL GIURGIU EST pe 

baza unui plan de afaceri. 

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

6.1. Tipuri de acţiuni eligibile: 

 Implementarea obiectivelor prevazute in documentatiatehnico-economica. 

Sunt eligibile cheltuielile legate de implementarea obiectivelor prevazute in 

documentatiatehnico-economica. 

6.2. Tipuri de acţiuni neeligibile: 

 Achiziţia de clădiri; 

 Construcția și modernizarea locuinței; 

 Investitii care nu au legatura cu obiectul de activitate pentru care se solicita sprijin. 

Tipuri de 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 precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile 

pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studii de fezabilitate 

care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 

 Cheltuieli cu achizitionarea mijloacelor de transport pentru uz personal si persoane; 

 Cheltuieli cu investițiile care fac obiectul dublei finanțări care vizeazaaceleasi costuri; 

 Dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii 

pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare;  

 Taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în 

temeiul legislaţieinaţionale privind TVA-ul; 



 In 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. 

Lista actiunilor si costurilor eligibile si neeligibile se va completa in Ghidul Solicitantului, inclusiv 

cu prevederile HG Nr. 226/2015. 

6.5. Respectarea schemei de ajutor de minimis: Nu e cazul. 

7. Condiţii de eligibilitate: 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  

 Solicitantul trebuie sa detinao exploatatie agricola, cuprinsa intre 4000 si 7.999 SO si un teren 

intravilan sau extravilan care permite infiintarea unei plantatii de  capsuni, mur, zmeur si 

legume. 

 Solicitarea finantarii se va face in baza unui plan de afaceri, care va fi detaliata in Ghidul 

Solicitantului . 

 Sediul social, punctul/punctele de lucru si localizarea proiectului pentru care se solicită 

finanțare trebuie să fie în teritoriul GAL GIURGIU EST; 

 Solicitantul se obliga sa devina fermier activ in termen de maxim 9 luni de la data semnarii 

deciziei de finantare; 

 Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin prin intermediul submasurii 6.3 “ Sprijin pentru 

dezvoltarea fermelor mici”, din PNDR 2014-2020; 

 Solicitantul detine sau se angajeaza ca va dobandi competente profesionale adecvate intr-o 

perioada de gratie de maxim 18 de luni de la data semnarii deciziei de finantare, participand 

inclusiv la actiunilefinantate prin masura M1/1C; 

 Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare privind 

ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate;  

 Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada cresterii 

performantelor economice ale exploatatiei prin comercializarea productiei proprii in procent 

de minim 30% din valoarea primei transe de plata.  

 Solicitantul este membru sau se angajeaza ca va deveni membru intr-o forma asociativa 

(cooperativa agricola/grup de producatori) activa din teritoriul GAL GIURGIU EST. 

8. Criterii de selecţie 

 Proiectul include elemente inovative; 

 Proiectul include actiuni care conduc la indeplinirea obiectivelor de mediu si clima; 

 Proiectul prevede crearea de noi locuri de munca (se considera loc de munca nou creat 

infiintarea unui PFA/II cu cel mult 6 luni inainte de solicitarea finantarii special pentru 

desfasurareaactivitatii sprijinite sau angajarea si mentinerea pe perioada de implementare si 

monitorizare a proiectului a unei persoane cu norma intreaga sau angajarea mai multor 

persoane cu norma fractionara de lucru, care cumulate genereaza o norma intreaga); 

 Solicitantul detine competente profesionale adecvate; 

 Solicitantul (titularul, asociatul unic, asociatul majoritar sau administratorul entitatii juridice) 

este tanar fermier cu varsta maxima de 40 ani impliniti la data semnarii deciziei de finantare. 

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 

Avand in vedere costurile infiintarii plantatiilor de   capsuni, mur, zmeur si legume,s-a 

considerat ca nivelul de sprijin optim este de  15.000 Euro, acordat sub forma unei sume 

forfetare, in doua transe. Nu se acorda sume intermediare. 

Valoarea sprijinului nerambursabil: 15.000 Euro/proiect. 

Cuantumul sprijinului pentru investitii in plantatii de  capsuni, mur, zmeur si legume, sub formă 



de primă, în două tranşe de plată, astfel: 

 Prima tranşă -  90% din cuantumul sprijinului după semnarea Deciziei de Finanțare; 

 A doua tranşă -  10% din cuantumul sprijinului după îndeplinirea tuturor obiectivelor asumate 

prin proiect. 

În cazul neimplementării corecte a proiectului, sumele plătite vor fi recuperate proporțional cu 

obiectivele nerealizate.  

Valoarea publica totala alocata pe masura este de :181.661 euro 

10. Indicatori de monitorizare 

 Indicatori de rezultat - Numar de exploatatii agricole / Beneficiari sprijiniti: 10 beneficiari 

 Indicatori de rezultat specifici - locuri de munca nou create in cadrul proiectelor sprijinite: 

minim 10 locuri 

 Indicatori de realizare – cheltuieli publice totale. 

 

 


