
ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL „OLTUL PUTERNIC” 

Data 16.04.2019 

  

1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 

Tipul modificării Numărul 

modificării 

solicitate2 în anul 

curent 

       Modificare simplă  - conform pct.1 
 

       Modificare complexă - conform pct. 2 1 

   Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3 
 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE3 

1.DENUMIREA MODIFICĂRII: conform pct. 2, litera b) – Modificari ale capitolului V – 

Descrierea masurilor din SDL :  M1/1B,  M2/2A,  M3/2B 

a) Motivele și/ sau problemele de implementare care justifică modificarea  

 Modificarea SDL se impune pentru efectuarea unor corectii tehnice care constau in 
corectarea unor erori de redactare la nivelul Fiselor Masurii ale GAL “OLTUL PUTERNIC 
” M1/1B, M2/2A, M3/2B care nu afecteaza implementarea SDL si a masurilor respective. 

Motivele care au stat la baza modificarii fiselor  sunt: 

- o mai buna intelegere a conditiilor de eligibilitate si selectie, fisa actuala inglobeaza mai 

multe Art. de Regulament, nu este clara si poate influenta negativ viitorii solicitanti prin 

nedepunerea proiectelor; 

- Sectiuni in care AFN-ul (ajutorul financiar nerambursabil) este 100%, ceea ce este eronat 

si poate induce in eroare viitorii solicitanti. 

In cadrul a masurilor  M2/2A  si M3/2B au fost cuprinse o serie de elemente comune in 

cadrul a doua sub-masuri din cadrul PNDR 2014-2020, respectiv sM6.1 si sM4.1 o masura 

forfetara si una de investitii ceea ce duce la imposibilitatea elaborarii unui proiect cu astfel 

de conditii; 

Toate modificarile propuse  sunt necesare  si oportune deoarece prin acestea se va facilita 

implementarea acestor masuri. 

b) Modificarea propusă 

FIȘA MĂSURII 1/1B – COOPERAREA IN SCOPUL CREARII DE FORME ASOCIATIVE, 

RETELE SI CLUSTERE, GRUPURI OPERATIONALE PENTRU DIVERSIFICAREA 

ACTIVITATILOR RURALE 

Denumirea măsurii – “Cooperarea în scopul creării și dezvoltării de forme asociative, 

reţele şi clustere, grupuri operaţionale pentru diversificarea activităţilor rurale” 

1.În cadrul acestei măsuri, se acorda sprijin financiar pentru a facilita cooperarea intre actorii 

implicaţi în dezvoltarea rurală, pentru: creearea de cooperative, grupuri de producători, 

reţele şi clustere, grupuri operaţionale, în scopul implementării în comun a unui plan de 

                                                           
1 conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid. 
2 numărul modificării solicitate în anul curent. 
3 fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d. 

 

 



afaceri din domeniul agricol şi industrie alimentară (lanţ scurt de aprovizionare şi piaţa 

locală, scheme de calitate) turism, cultura, sănătate, social. 

Măsură va contribui la depăşirea şi aplanarea problemelor legate de dezvoltarea afacerilor 

agricole şi non-agricole, asigurarea de servicii în zonele rurale sau provocările legate de 

mediu. Crearea de reţele care ulterior se vor organiza ca şi cooperative forme asociative va 

ajuta la abordarea dezavantajelor legate de nivelul foarte mare de fragmentare din sectorul 

agricol din teritoriu, cu o pondere foarte mare a fermelor mici şi va promova entităţile care 

colaborează pentru identificarea unor soluţii noi. Produsele, practicile şi procesele noi 

reprezintă principalele motoare pentru inovare şi pentru diversificarea activităţilor agricole 

şi non-agricole precum şi pentru îmbunătăţirea competitivităţii economiei rurale. 

Obiective specifice ale măsurii:  

Sprijinirea înfiinţării de forme colective (cooperative, grupuri de producători), clustere şi 

reţele pentru: cooperarea în vederea procesării în comun a produselor în lanţul scurt, 

cooperarea în vederea depozitarii şi ambalării în comun a produselor în lanţul scurt, 

cooperarea în vederea organizării vânzării pe piaţa locală, cooperarea în vederea 

promovării legate de această activitate şi identificarea clienţilor finali, cooperarea în vederea 

aplicării schemelor de calitate, cooperarea intre micii operatori în ceea ce priveşte 

organizarea de procese de lucru comune şi partajarea echipamentelor şi a resurselor şi 

pentru dezvoltarea şi/sau comercializarea de servicii turistice aferente turismului rural, 

cooperarea în vederea diversificării activităţilor agricole în direcţia activităţilor privind 

sănătatea, integrarea socială, agricultura sprijinită de comunitate, educaţia cu privire la 

mediu şi alimentaţie. 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

-Asigura premisele înfiinţării de forme asociative (cooperative, grupuri de producători, ONG-

uri, GO-uri, clustere, reţele),  

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Pentru înfiinţarea de grupuri operaţionale, este obligatoriu ca una dintre entităţile 

parteneriatului să aibe obiectul de activitate în domeniul cercetării. 

5. Tip de sprijin  

•    Rambursare a cheltuielilor a costurilor eligibile suportate efectuate și plătite efectiv;  

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Acţiuni eligibile 

Acțiuni eligibile: Sprijinul se va acorda pentru cheltuielile prevazute in Planul de marketing, 

necesare pentru atingerea obiectivelor propuse, din următoarele categorii: 

 Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul  proiectului, inclusiv costuri de 

promovare, şi pot cuprinde: cheltuieli de promovare, cheltuieli de marketing legate de 

etichetarea si ambalarea produsului (concept grafic), creare marcă inregistrată, investiții 

în construcții aferente activității de producție, procesare și/sau comercializare 

(modernizare, construcție ex: magazine, piețe, standuri etc.) echipamente, utilaje 

necesare implementării proiectului așa cum rezultă din planul proiectului, inclusiv 

mijloace de transport adecvate activității descrise in proiect. 

- Acţiuni materiale şi imateriale în scopul realizării unor forme asociative (cooperative, 

grupuri de producători, ONG-uri) rețele, clustere, grupuri operaționale şi realizarea 

planului de afaceri în scopul implementării în comun a unor proiecte de interes local 

(agricultura, turism, cultura, social, sănătate etc.) 

7. Condiții de eligibilitate  



- Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioadă de 

funcționare cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea; 

- Proiectul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin 

masura; 

- Pentru înfiinţarea de grupuri operaţionale, una din entităţi trebuie să fie din domeniul 

cercetării 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

Intensitatea sprijinului este de maxim 100%. În cazul în care planul de proiect include, de 

asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor sub-măsuri similar ale PNDR2 2014-

2020, acestea vor respecta intensitatea maximă aferentă submăsurii din care fac parte 

operațiunile, fără a depași valoarea maximă de 100.000 de euro. 

Valoarea asistenței financiare nerambursabile a unui proiect va fi: min. 5.000 euro – max 

100.000 euro.   

 

FISA MASURII M2/ 2A INVESTITII IN ACTIVE FIZICE 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiari idirecți (grup țintă): 

 fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate; 

 cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de 

producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc 

interesele membrilor; 

a)formele de organizare recunoscute conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice 

autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

b)persoane juridice de drept privat, altele decât cele prevăzute de Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare; 

c)persoane juridice de drept public, respectiv institute, staţiuni şi unităţi de 

cercetare-dezvoltare şi didactice din domeniul agricol, definite conform legislaţiei 

naţionale în vigoare privind organizarea şi funcţionarea acestora. 

Beneficiari indirecți (grup țintă): 

 - fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate ; 

- cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de 

producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele 

membrilor; 

 populația locală 

 întreprinderi și societăți comerciale din domeniul turismului și alimentației publice, 

sanatate, educatie etc. 

5. Tip de sprijin 

 Instrument financiar conform condițiilor detaliate in cap. 8.1 

6.Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acţiuni eligibile 

 Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv 

tehnologii eficiente de reducerea emisiilor poluării și respectarea standardelor Uniunii 

care vor deveni obligatorii pentru exploataţii în viitorul apropiat, și cele pentru 



depozitarea/gestionarea adecvată a gunoiului de grajd în zonele unde această cerință 

este în curs de aplicare; 

 Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv 

capacități de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru 

creșterea valorii adăugate a produselor; 

 Investiții în înființarea/înlocuirea plantațiilor pentru strugurii de masă și alte culturi 

perene 

 Investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor fermieri în 

conformitate cu art 17 (5) al Reg. 1305/2013 în care sprijinul poate fi acordat pe o 

perioadă maximă de 24 luni de la momentul instalării și investiții de conformare cu noile 

standarde în cazul modernizării exploatațiilor agricole conform art. 17 (6) în care sprijinul 

poate fi acordat pe o perioadă maximă de 12 luni de la data la care noul standard a 

devenit obligatoriu pentru exploatație; 

 Înființare şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi 

racordări;  

 Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în 

vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare 

prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole); investițiile de 

procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar împreună cu investițiile în 

înființarea/modernizarea/dezvoltarea fermei (considerate ca fiind proiecte ce vizează un 

lanț alimentar integrat și adăugarea de plus valoare la nivel de fermă). 

 Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, 

inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, cu condiția ca, ȋn cazul granturilor, 

acestea să reprezinte o componentă secundară într-un proiect de investiții la nivel de 

fermă; 

 Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția 

biomasei, (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) 

în cadrul fermei, ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar 

energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu; 

 Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea 

biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau 

forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei), ca şi componentă secundară în 

cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului 

propriu; 

 Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de 

brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg. 

1305/2013. 

- Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul fermei, destinate 

activității productive, inclusiv căi de acces în fermă, irigații în cadrul fermei și racordarea 

fermei la utilități; 

 - Amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, precum și alte cheltuieli 

de marketing, în cadrul unui lanț alimentar integrat; 

- Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita valorii 

de piaţă a bunului respectiv; 



- 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; 

- Cheltuieli generate de înființarea plantațiilor pentru struguri de masă și alte culturi perene 

(cu condiția ca materialul de plantare să fie certificat), cu excepția cheltuielilor eligibile în 

cadrul subprogramului pomicol și a celor susținute prin Pilonul I (PNS 2014-2018): 

- Cheltuieli determinate de conformarea cu standardele comunitare în cazul tinerilor     

fermieri în conformitate cu art 17 (5) și investiții determinate de conformare cu noile 

standarde 

- Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi 

de autor, mărci. 

7.Condiții de eligibilitate 

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili si sa detina o 

exploatatie  agricola cu un prag minim de Standard Outputs (SO) ce va fi specificat in Ghidul 

Masurii, respectandu-se in acelasi timp prevederile PNDR 2014-2020. 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

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

de minimum 8.000 SO; 

 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă 

aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în 

vigoare menționată în cap. 8.1; 

 Investiția va respecta legislaţia în vigoare (mentionată la capitolul Trimiteri la alte 

acte legislative) din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de siguranță 

alimentară; 

 Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) 

nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;  

 În cazul procesării la nivel de fermă materia primă procesată va fi produs agricol 

(conform Anexei I la Tratat) și produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat. 

Alte angajamente: 

 Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevazută la depunerea cererii de 

finanțare a exploatației agricole pe durata de execuție a contractului cu mai mult de 

15%. Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va 

scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 8.000 SO stabilit prin condițiile de 

eligibilitate. 

- În cazul în care beneficiarul nu se încadrează în categoria formelor associative, Solicitantul 

trebuie să-şi ia angajamentul ca va adera la o formă asociativa în funcţie de domeniul de 

activitate 

8.Criterii de selecție 

SECTORUL VEGETAL.   

1. Principiul dimensiunii exploatației care vizează exploatațiile de dimensiuni medii (12.000 

– 250.000 SO);  

2. Principiul sectorului prioritar conform analizei socio-economice; 

3. Principiul lanțurilor alimentare integrate, respectiv combinarea în cadrul aceluiași proiect 

a investițiilor în producția agricolă primară cu procesarea și/ sau comercializarea producției 

obținute; 



4. Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potențial determinate în 
baza studiilor de specialitate; 
5. Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei agricole; 
6. Principiul soiurilor autohtone;  
7. Număr de locuri de muncă nou create (cu normă întreagă) 
 

- Principiul asocierii fermierilor, care dețin exploații de dimensiuni micii și/sau medii, în 

cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători constituite în baza legislației naționale 

în vigoare  

- Vor fi sprijinite cu prioritate fermele mici  

- Solicitantul este membru sau va deveni membru al formei asociative care va primi/a primit 

finanțare prin măsura LEADER 

- Solicitantul îşi propune un proiect integrat inclusiv „lanţul scurt” şi/sau scheme de calitate 

- Principiul sectorului prioritar pentru microregiune 

 - Principiul potentialului agricol al zonei care vizeaza zonele cu potential determinate in 

baza studiilor de specialitate. 

 

SECTORUL ZOOTEHNIC. 

1. Principiul dimensiunii exploatației care vizează exploatațiile de dimensiuni medii (12.000 

– 250.000 SO); 

2. Principiul sectorului prioritar conform analizei socio-economice; 

3. Principiul lanțurilor alimentare integrate, respectiv combinarea în cadrul aceluiași proiect 

a investițiilor în producția agricolă primară cu procesarea și/ sau comercializarea producției 

obținute; 

4. Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potențial determinate în 

baza studiilor de specialitate; 

5. Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei agricole; 

6. Principiul raselor autohtone;   

7. Număr de locuri de muncă nou create (cu normă întreagă) 

9.Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Ponderea maximă a intensității sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor 

eligibile este 50%.  

I. Pt fermele vegetale cu dimensiune economică până la 500.000 SO și fermele 

zootehnice având dimensiune economică până la 1 milion SO: 

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu 

va depăşi 50.000 euro/ proiect, pentru: 

 proiecte cu achiziții simple (inclusiv fermele mici); 

 proiecte cu construcții montaj (inclusiv fermele mici); 

 proiecte care propun crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul 

exploatatiei agricole (inclusiv fermele mici). 

Intensitatea se va majora cu 20 puncte procentuale (pp) suplimentare, dar rata sprijinului 

combinat nu poate depăși 90% pt fermele mici și medii (cu dim. până la 250.000 SO) și 

70% pt fermele având între 250.000 - 500.000 SO pentru sectorul vegetal și între 

250.000 și 1.000.000 SO pentru sectorul zootehnic, în cazul: 

 Investiţiilor realizate de tineri fermieri, cu vârsta până la 40 de ani, inclusiv, la data 

depunerii cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R 1305/2013 sau cei 

care s-au stabilit în cei 5 ani anteriori solicitării sprijinului, conform anexei II a R 1305 



 Operațiunilor sprijinite prin PEI 

 Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 și art. 29 din R nr. 1305/2013 

 Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri 

specifice, menționate la art. 32 R nr. 1305/2013. 

II. Pt fermele vegetale cu dim. economică peste 500.000 SO și fermele zootehnice 

având dim. economică peste 1 mil SO: 

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăşi 50.000 euro/ proiect 

pentru: 

 proiecte cu achiziții simple; 

 proiecte cu construcții montaj; 

 proiecte care propun crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul 

exploatatiei agricole. 

Intensitatea se va majora cu 20 pp suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate 

depăși 50% în cazul: 

 Operațiunilor sprijinite prin PEI 

 Investițiilor în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri 

specifice, menționate la art. 32 R 1305/2013 

III. Pt cooperative și grupuri de producători – 50% intensitate sprijin fără a depăși 

50.000 euro indiferent de tipul investiției; 

Intensitatea se va putea majora cu 20 pp, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 

90%, în cazul: 

 Operațiunilor sprijinite prin PEI 

 Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art 28 și art 29 din R 1305/2013 

 Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri 

specifice, menționate la art 32 R 1305/2013 

În cazul proiectelor care includ activităţi de procesare și/sau marketing la nivelul 

fermei, rata sprijinului aplicabilă întregului proiect este cea specifică sM 4.1 PNDR 

2014-2020 conform Anexei II la R. 1305/2013 cu condiția ca investiția să vizeze 

propriile produse agricole.  Această prevedere se aplică și cooperativelor agricole 

și GP care realizează astfel de investiții pentru membrii săi fermieri iar investiția 

este amplasată în cadrul exploatației unuia/unora dintre membri. 

În situația în care nu sunt îndeplinite condițiile de mai sus, investiția în procesare și/ 

sau marketing va respecta prevederile aferente sM 4.2. PNDR 2014 – 2020. 

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora pentru sectorul agricol cu 20 

puncte procentuale suplimentare, dar rată sprijinului combinat nu poate depăși 90% în 

cazul : 

- Investiţiilor realizate de tinerii fermieri,cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de 

finanţare si care detin calificari profesionale in accord cu domeniul proiectului 

- Proiectelor integrate; 

- Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI; 

- Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura 

ecologică) din Reg.(UE) nr. 1305/2013; 

- Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri 

specifice. 

Valoarea proiectelor ajutorului financiar nerambursabil pentru fiecare proiect este 

de: – minim 5.000 euro - maxim 50.000 euro. 



FISA MASURII M3/ 2B – INVESTITII IN EXPLOATATII AGRICOLE SI POMICOLE 

 

5. Tip de sprijin 

Sprijin la instalare: sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru 

implementarea obiectivelor prevăzute în planul de afaceri pentru a facilita tânărului fermier 

începerea activităților agricole. 

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

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea înfiinţării de exploatatii 

agricole în teritoriul GAL Oltul Puternic pe baza unei documentatii tehnico-economice. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii tînărului fermier în baza Planului de Afaceri 

(PA). Toate cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru şi activităţile relevante 

pentru implementarea corectă a PA aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. 

 

Acţiuni eligibile 

- Actiuni materiale si imateriale care conduc la stabilirea tanarului fermier in baza Planului  

de Afaceri 

- Investiții ce conduc la înfiinţarea de plantații agricole/ pomicole și/sau la reconversia 

plantațiilor existente (de exemplu: înfiinţarea de noi plantaţii şi/sau replantarea cu soiuri noi, 

mai productive) 

- Investiții în înființarea fermelor zootehnice/vegetale, inclusiv tehnologii eficiente de 

reducerea a emisiilor şi poluării  

- Investiţii individuale care vor conduce la dezvoltarea şi modernizarea unor capacităţi de 

procesare şi de comercializare a produselor agricole. Se vor putea realiza facilităţi de 

depozitare şi ambalare, sisteme de management al calității, sisteme prietenoase cu mediul, 

etichetare, promovare şi marketing 

       Acţiuni neeligibile 

- Investiţiile în procesare pentru produse care nu provin din exploataţia sprijinită 

- investițiile în instalații, a căror principală destinație este producția de energie electrică din 

biomasă, nu sunt eligibile pentru sprijin, cu excepția cazului în care se utilizează un 

procentaj minim de energie termică, care urmează să fie stabilit de statele membre; 

- Investiţiile care vor fi sprijinite prin scheme de ajutor de stat 

7. Condiții de eligibilitate 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor 

mici; 

 Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 

12.000 şi 50.000 S.O. (valoare producţie standard); 

 Solicitantul prezintă un plan de afaceri;  

 Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una 

dintre următoarele condiții:  

o studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară; 

o cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe 

de  instruire 

sau 



 angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o 

perioadă de   grație de maximum 33 de luni de la data adoptării deciziei 

individuale de acordare a ajutorului; 

 Solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la 

data instalării; 

Alte angajamente  

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

performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii 

în procent de minimum 20 % din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi 

verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri); 

 În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de afaceri 

va prevede în mod obligatoriu amenajări de gestionare a gunoiului de grajd, 

conform normelor de mediu (cerința va fi verificată în momentul finalizării 

implementării planului de afaceri). 

 Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevazută la depunerea cererii 

de finanțare a exploatației agricole pe durata de execuţie a contractului cu mai 

mult de 15%. Prin excepție, în cazul pepinierelor marja de fluctuație de maximum 

15% a dimensiunii economice poate fi mai mare. Cu toate acestea, dimensiunea 

economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim 

de 12.000 SO stabilit prin condițiile de eligibilitate.  

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili si sa detina o 
exploatatie  agricola cu un prag minim de Standard Outputs (SO) ce va fi specificat in 
Ghidul Masurii, respectandu-se in acelasi timp prevederile PNDR 2014-2020. 
- Solicitantul trebuie să-şi ia angajamentul ca va adera la o formă asociativa în funcţie de 
domeniul de activitate 
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili 
- Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute în 
acesta măsura 

9.Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

- Cuantumul sprijinului este de maxim 50000 euro/proiect 

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani si este de: 

 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 SO și 50.000 SO; 

 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 SO și 29.999 SO. 

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două 

tranșe, astfel: 

 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 

 25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcție de implementarea corectă a 

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

Implementarea planului de afaceri, inclusiv ultima plată, cât şi verificarea finală nu vor 

depăşi 3 ani de la decizia de acordare a sprijinului. 

Acordarea sprijinului va fi proportionala cu gradul de indeplinire a planului de afaceri. 

Sprijinul se va acorda în 2 rate pe o perioadă de maximum 3 ani: 

- 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanţare 

- 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiţia implementării corecte a planului de 

afaceri. 

Dosarul cererii de plată pentru a doua transa se depune după îndeplinirea conformităţii şi a 

investiţiilor propuse de beneficiar în planul de afaceri. 



PLANUL DE FINANTARE – Anexa 4 

Se modifica intensitatea procentului privind sprijinul aferent acestei masuri respectiv maxim  

90% fata de 50%; 

c) Efectele estimate ale modificării 

Efectul generat de modificarea propusa este de natura sa asigure o implementare corecta 

si in acord cu reglementarile nationale si europene in vigoare si sa faciliteze implementarea 

cu succes a actiunilor din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a AGAL  Oltul Puternic. 

Impactul asupra implementarii SDL la nivelul teritoriului acoperit de AGAL Oltul Puternic nu 

poate fi decat unul pozitiv, modificarile propuse fiind necesare pentru asigurarea unui numar 

cat mai mare de solicitanti deponenti de proiecte, cat si sporirea numarului de proiecte 

finantate, avand ca rezultat atragerea de fonduri in teritoriu GAL pentru dezvoltarea 

echilibrata a zonei. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea propusa nu va avea niciun impact asupra indicatorilor de monitorizare specifici 

domeniilor de intervenție asumati la momentul elaborarii Strategiei de Dezvoltare Locala a 

GAL Oltul Puternic, indeplinirea lor fiind unul dintre obiectivele activitatii derulate in cadrul 

procesului de implementare a strategiei. 
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Planul de finanțare al Asociatiei Grup de Actiune Locala "OLTUL PUTERNIC" 
       

VALOARE SDL 
COMPONENTA 

A 

Suprafață 
TERITORIU 
GAL 

Populație 
TERITORIU 
GAL 

VALOARE TOTALĂ COMPONENTA A (EURO) 

 1,045 45,083 1,923,981    

       
       

COMPONENTA 
A SI B 

PRIORITATE MĂSURA INTENSITATEA 
SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ 
MĂSURĂ2 (FEADR 

+ BUGET 
NAȚIONAL) 

EURO 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 
NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE 
(FEADR + BUGET NAȚIONAL) 

EURO 

VALOARE 
PROCENTUALĂ3 

(%) 

 1 1 100% 193,540.09 193,540.09 7.43% 

       

 2 2 50 maxim 90% 193,538.74 464,178.76 17.83% 

  3 100% 270,640.02   

 3    0.00 0.00% 

       

 4    0.00 0.00% 

       

 5    0.00 0.00% 

       

 6 4 100% 405,960.00 1,427,923.83 54.85% 

  5 100% 710,430.10   

  6 100% 311,533.73   

 Cheltuieli de 
funcționare și 

animare4 

100% 517888.60  19.89% 

TOTAL GENERAL (COMPONENTA A+ COMPONENTA B) 2603531.28   
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


