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Anexa 1 la Decizia CD nr.6/08.11.2021 

 

Măsura 19 Leader/Submăsura 19.2  ,,Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul 

strategiei de dezvoltare locală,, /Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Defileul Mureșului 

Superior 

 

APEL DE SELECȚIE Măsura M2/2A 

Sprijinul exploatațiilor agricole 

 -Varianta simplificată- 

 

Data lansării apelului de selecție 23.11.2021 

Numărul de referință al sesiunii de cereri de proiecte: M2/2A- 11/21- 05.01.2022 
GAL Defileul Mureșului Superior anunță public lansarea, în perioada 23.11.2021 – 

05.01.2022 a celei de-a unsprezecea sesiuni de depunere de proiecte aferentă anului 2021 

pentru Măsura M2/2A- Sprijinul exploatațiilor agricole, finanțate  prin Măsura 19 

LEADER, Submăsura 19.2 Sprijin pentru impementarea acțiunilor în cadrul strategiei de 

dezvoltare locală. 

Fondul disponibil pentru sesiunea nr.11/2021:  147.954,18 euro 

 

Beneficiari eligibili: 

Beneficiarii sunt: 

- 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; 

 

I. În cazul fermelor având dimensiunea economică până la 500.000 SO: 

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

depăși: 

a) în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple – maximum 50.000 euro, respectiv 

30.000 euro pentru fermele mici; 

b) în cazul proiectelor care prevăd construcții-montaj – maximum 70.000 euro pentru 

sectorul vegetal, respectiv 40.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal și maximum 

100.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic, respectiv 70.000 

euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic; 

c) în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul 

exploatației agricole - maximum 80.000 euro, respectiv 50.000 euro pentru fermele mici; 

 

Atenţie! 
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Ferma mică reprezintă exploataţia agricolă având dimensiunea economică între 4.000 şi 

11.999 euro SO, valoarea producţiei standard. 

 

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale 

suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul fermelor mici și 

medii (cu dimensiunea până la 250.000 SO), respectiv 70% în cazul fermelor având între 

250.000 și 500.000 SO, în cazul: 

a) Investițiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii 

cererii de finanțare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au 

stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305), 

respectiv, să se încadreze în una din următoarele categorii: 

- Persoană fizică autorizată (PFA) înfiintata conform OUG nr.44/2008 cu vârsta sub 40 de ani 

la data depunerii Cererii de Finanțare a proiectului și care deține competențele și calificările 

profesionale adecvate. 

- Intreprindere individuală înfiinţată în baza OUG nr.44/2008 al cărei titular are varsta sub 40 

de ani la data depunerii Cererii de Finanțare a proiectului şi deține competențele și calificările 

profesionale adecvate; 

- Întreprinderea familială (IF) înfiinţată în baza OUG nr.44/2008 cu condiția ca tânărul 

fermier, solicitant al sprijinului cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii Cererii de Finanțare, 

cu competențele și calificările profesionale adecvate să fie reprezentantul IF desemnat prin 

acordul de constiuire și să exercite controlul efectiv asupra exploatației prin deținerea cotei 

majoritare din patrimoniul de afectațiune; 

- Societate cu răspundere limitată cu asociat unic persoană fizică, care este și administratorul 

societăţii, cu vârsta sub 40 ani la data depunerii Cererii de Finanțare care deține competențele 

și calificările profesionale adecvate. 

- Societate comercială (cu răspundere limitată cu mai mulți asociațicu condiția ca tânărul 

fermier, solicitant al sprijinului, să exercite controlul efectiv asupra exploatației prin deținerea 

pachetului majoritar al părţilor sociale și deţinerea funcţiei de administrator unic al societății 

comerciale respective şi să aiba competențele și calificările profesionale adecvate 

Pentru toate situațiile mai sus menționate, tânărul fermier trebuie să se fi stabilit (instalat) 

pentru prima dată ca șef al unei exploatații în exploatația agricolă vizată de proiect şi să nu 

fi trecut mai mult de cinci ani de la instalare până la depunerea Cererii de Finanțare. 

Data instalării pentru prima dată ca şef de exploataţie este data la care tânărul fermier, 

figurează în evidențele ONRC că a preluat controlul efectiv asupra exploatației înregistrată la 

APIA pe numele solicitantului, ca asociat unic/majoritar și administrator unic al respectivei 

entități (oricare ar fi statutul juridic), respectiv titular al IF-ului. Dacă data înregistrării în 

ONRC a tânărului fermier, diferă de data înregistrării exploataţiei la APIA pe numele 

solicitantului, termenul de 5 ani se va calcula începând cu cea mai recentă înregistrare dintre 

cele două, faţă de momentul depunerii. 

Dacă din verificarea în ONRC rezultă că persoana fizică a mai condus o forma juridică 

(respectiv, a deţinut funcţia de asociat/acţionar majoritar şi funcţia de unic administrator) cu 

activitate agricolă înscrisă la APIA, nu se mai consideră că indeplineste conditia de tanar 

fermier instalat. 



 

 

 

     

Atenţie! 

Se va avea în vedere data la care exploataţia a fost înregistrată la APIA şi nu data la care 

solicitantul a obţinut RO-ul de la APIA. 

 

b) Proiectelor integrate – respectiv în cazul proiectelor care prevăd crearea de 

lanțuri alimentare integrate; 

 

c) Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agro-mediu) și art. 29 

(Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013; În cazul art 28 (Agromediu), cele 20 de 

puncte procentuale suplimentare se acorda, după cum urmează: 

1. Pentru investiţiile adresate terenurilor arabile cu condiția ca suprafața aflată sub 

angajament sa reprezinte mai mult de 50% din terenul arabil aparținand exploataţiei agricole. 

Intensitatea mărită se acordă pentru utilajele și echipamentele specifice lucrărilor de arat, 

grăpat, discuit, semnănat/însămânţat, tocat resturi vegetale, încorporat resturi vegetale în sol, 

numai în cazul în care peste 50% din terenul arabil deținut în cadrul fermei se află sub un 

angajament în derulare în cazul următoarelor pachete promovate prin Măsura 10 – 

Agromediu și climă (AGM): 

Pachetul 4 – culturi verzi, Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru 

gâsca cu gât roșu (Branta ruficollis), suprafețe pe care se realizează lucrări de tehnologie a 

culturilor; 

Intensitatea mărită se acordă pentru facilităţi necesare depozitării şi compostării gunoiului de 

grajd numai în cazul în care peste 50% din terenul arabil deținut în cadrul fermei se află sub 

un angajament în derulare în cazul Pachetului 4 – culturi verzi, Pachetului 5 – adaptarea la 

efectele schimbărilor climatice şi Pachetului 7 – terenuri arabile importante ca zone de 

hrănire pentru gâsca cu gât roșu (Branta ruficollis). 

2. Pentru investiţiile adresate pajiștilor cu condiția ca suprafața aflată sub angajament să 

reprezinte mai mult de 50% din suprafaţa de pajişti aparținând fermei. 

Intensitatea suplimentară se acordă doar pentru contravaloarea următoarelor: 

- utilajelor folosite pentru cosit, strâns, balotat şi transportat fânul și a altor asemenea 

investitii utilizate în cazul pajistilor care fac obiectul sprijinului acordat prin Pachetul 1 – 

pajiști cu înaltă valoare naturală (HNV) fără Pachetul 2 – practici agricole tradiţionale; 

- utilajelor uşoare (utilaje cu lama scurtă, greutate redusă și viteză mică de deplasare) folosite 

pentru cosit, strâns, balotat şi transportat fânul și a altor asemenea investitii utilizate în cazul 

pajistilor care fac obiectul sprijinului acordat prin varianta 2.2 – utilaje ușoare pe pajiști 

permanente utilizate ca fânețe din pachetul 2 – practici agricole tradiţionale, varianta 3.1.2 –

utilaje ușoare pe pajiști importante pentru Crex crex din sub-pachetul 3.1 – Crex Crex, 

varianta 3.2.2 –utilaje ușoare pe pajiști importante pentru Lanius minor și Falco Vespertinus 

din sub-pachetul 3.2 - Lanius Minor și Falco Vespertinus, varianta 6.2 - utilaje ușoare pe 

pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.) din pachetul 6 – pajiști importante pentru 

fluturi (Maculinea sp.); 

- platformele pentru depozitarea şi/sau compostarea gunoiul de grajd şi 

utilajele/echipamentele de transport şi de împrăştiere a gunoiului de grajd – în cazul 

pachetelor 1, 3.1, 3.2 şi 6; 



 

 

 

     

3. Pentru investitiile ce deservesc animalele care fac obiectul angajamentelor pachetului 

nr. 8 (rase locale în pericol de abandon) – contravaloarea investiţiei în cauză se obţine 

înmulțind procentul pe care îl detine nucleul de rase locale în pericol de abandon în total 

efective de animale, cu total valoare eligibilă a proiectului. Intensitatea mărită se acordă doar 

pentru această contravaloare. 

Exemplu dacă rasele în pericol de abandon reprezintă 10% din total efective (exprimate în 

UVM), se aplica acest procent la valoarea totala eligibila, și se acorda 20 puncte procentuale 

suplimentare la intensitate sprijin doar pentru această cota de 10% din valoarea totala 

eligibilă. 

Atenție! În situația de mai sus, fie că sunt îndeplinite cumulativ cele două condiții (investiții 

legate de operațiuni de agromediu și agricultură ecologică) sau este îndeplinită doar una 

dintre condiții, majorarea intensității se va face doar cu 20 puncte procentuale suplimentare. 

 

În cazul agriculturii ecologice (art 29) obținerea unei intensitati suplimentare cu 20 puncte 

procentuale pentru valoarea eligibilă a proiectului este posibilă doar dacă întreaga exploatație 

a beneficiarului este ecologică (în conversie sau certificată) în cazul în care investiţia 

deserveşte/poate fi utilizată/formează un flux cu activele întregii exploataţii (ex: 

achiziţionarea de utilaje agricole, acestea putând fi folosite în orice unitate de producţie care 

vizează cultura vegetală şi face parte din exploataţia solicitantului) sau, parcelele vizate de 

investiţie sunt în conversie sau certificate, în cazul în care investiţia este utilizată în 

desfăşurarea unei activităţi independente de restul activităţilor din exploataţie (ex: solicitanul 

deţine o exploataţie zootehnică şi propune investiţii pentru o unitate de producţie vegetală, 

sau deţine o exploataţie vegetală, cultură mare şi propune prin proiect realizarea unei sere. În 

aceste situaţii, investiţiile realizate se pot utiliza doar pentru obiectivul propus prin proiect 

neputând fi utilizate la celelalte unităţi de producţie). 

 

II. În cazul cooperativelor și grupurilor de producători – 50% intensitate sprijin fără a 

depăși maximum 200.000 euro indiferent de tipul investiției;  

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale 

suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90%, în cazul:  

a) Investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative și 

grupuri de producători) și a proiectelor integrate;  

b) Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agro-mediu) și art. 29 

(Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013;  

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

specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013; 

 

Stabilirea intensităţii sprijinului public în funcţie de dimensiunea economică se realizează 

luând în calcul Total SO exploataţie la momentul depunerii Cererii de Finanțare, respectiv: 

1. în cazul modernizărilor calculul SO se va face în baza înregistrărilor din ultima perioadă 

(campanie) de depunere (înregistrare) a cererii unice de plată pe suprafaţă în Registrul unic de 

identificare de la APIA din perioada de depunere stabilita conform legislatiei nationale şi/sau 

a ultimei înregistrări/actualizări în Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/DSVSA efectuată 



 

 

 

     

înainte cu cel mult 30 de zile faţă de data depunerii Cererii de Finanțare, şi, dacă este cazul, a 

documentului solicitat de expert la APIA pentru dovedirea înscrierii în sistem a suprafeţei de 

teren pentru care nu s-a depus încă cerere de plată. 

2. în cazul desfăşurării pentru prima dată a unei activităţi agricole (solicitantul este înscris cu 

exploataţia agricolă la APIA/ ANSVSA de mai puţin de 12 luni sau nu a depus nici o cerere 

de plată la APIA până la data depunerii Cererii de Finanțare) dimensiunea economică va fi 

calculată în baza suprafeței identificate în APIA și a previziunilor din punct de vedere a 

culturii şi/număr de animale, din documentația tehnico-economice a proiectului, la sfarsitul 

primului an de monitorizare, ca urmare a realizarii investițiilor propuse prin proiect 

(indiferent dacă solicitantul figurează cu terenuri cultivate sau necultivate/animale în posesie 

la momentul depunerii CF) şi/sau a documentului solicitat de expert la APIA carecertifică că 

solicitantul s-a înscris în sistem cu suprafaţa declarată în Cererea de Finanțare. În acest caz 

(punctul 2) se încadrează şi PFA-urile, IF-urile şi II-urile care au preluat exploataţia agricolă 

gestionată anterior de persoana fizică (actualul titular de PFA, II sau IF). 

 

Atenţie! 

Plafonul maxim al sprijinului public aferent lanțurilor alimentare integrate se acordă doar 

proiectelor realizate de către fermieri care se încadrează în conditiile aplicabile Criteriilor de 

Selecție nr. 3.1 a, 3.1 b şi 3.2 (lanțul alimentar integrat realizat la nivelul propriilor exploatații 

agricole). 

Pentru celelalte situații descrise în cadrul criteriilor de selecție aferente principiului lanțurilor 

alimentare integrate, investiția propusă prin proiect se va încadra la plafoanele stabilite pentru 

producția agricolă primară. 

  

 

Depunerea proiectelor se face la sediul GAL Defileul Mureșului Superior din localitatea 

Deda, strada Principală, nr.180, județul Mureș, de luni până vineri , în intervalul orar   09:00 

– 15:00. 
Termenul  limită de depunere este 05.01.2022 

 

Informații privind accesarea și derularea Măsurii M2/2A - ,,Sprijinul exploatațiilor agricole,, 

sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și anexele acestuia de pe site-ul GAL DMS -  www.gal-

dms.ro și în Apelul de Selecție (varianta detaliată) pentru Măsura  M2/2A-sesiunea11/ 2021, 

disponibil pe  www.gal-dms.ro. Aceste documente pot fi obținute și în varianta electronică 

(suport CD/DVD) și pe suport tipărit la sediul  GAL  Defileul Mureșului Superior  din 

localitatea Deda , nr.180, de luni până vineri între  orele 9:00 - 16:00. 

 

Date de contact pentru informații suplimentare: 

 

E-mail:defmursup@yahoo.com   

Tel/Fax:0265/556238  

http://www.gal-dms.ro/
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