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Măsura A2/P2 DI2A Dezvoltarea sectorului agricol 

Denumirea măsurii –DEZVOLTAREA SECTORULUI AGRICOL 
Codul Măsurii – A2/P2 DI2A 
Tipul măsurii  - INVESTIȚII  

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL Ținutul Bârsei 

La nivelul teritoriului Ținutul Bârsei au fost identificate o serie de carențe ce afectează 
nivelul general de productivitate al sectorului agricol. Astfel, majoritatea fermierilor 
utilizează un mix ineficient de metode tradiționale de producție agricolă la care adaugă 
elemente disparate de tehnologie agricolă. Utilizarea tehnologiilor relativ moderne în 
agricultură este dictată în primul rând de costuri și nu de valoarea adăugată. În teritoriul 
Ținutul Bârsei sunt utilizate multe utilaje învechite și tehnologii de cultură incomplete sau 
puțin eficiente. Producția agricolă nu este certificată din punct de vedere calitativ, ceea ce 
face dificilă comercializarea către procesatori/ distribuitori locali. În aceste condiții, 
produsele fermei sunt comercializate la prețuri mici către intermediari.  

Date fiind cele de mai sus, precum și lipsa competențelor profesionale, fermierii din 
teritoriul Ținutul Bârsei vor beneficia, în prima etapă de sprijin pentru dezvoltarea 
competențelor, acțiuni demonstrative privind beneficiile utilizării tehnologiilor moderne, 
sprijin pentru dezvoltarea de planuri de afaceri, mentorat pentru valorificarea 
oportunităților existente pe piață. Acest sprijin va fi furnizat prin intermediul măsurii A1. 
Ulterior, prin intermediul măsurii A2 fermierii vor putea interveni pentru creșterea 
productivității fermei și dezvoltarea activităților prin acțiuni ce vizează dotarea tehnică a 
fermei (cu utilaje și tehnologii moderne și competitive), creșterea valorii adăugate a 
produselor la nivelul fermei sau al asocierilor de fermieri, creșterea nivelului general de 
productivitate la nivelul fermei sau al asocierilor de fermieri. Sprijinul furnizat prin 
intermediul măsurii A1 se va suprapune cu perioada de implementare a proiectelor finanțate 
prin măsura A2 în vederea asigurării tuturor premiselor necesare pentru sustenabilizarea 
investițiilor realizate la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei prin intermediul SDL.      

 Obiectiv(e) de dezvoltare rurală- măsura A2 se subscrie obiectivului nr 1. În mod 
indirect, implementarea măsurii contribuie la atingerea obiectivelor 2 și 3 din Reg. (UE) nr. 
1305/2013, art.4 

Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii  - Măsura A2 contribuie la atingerea obiectivelor nr 
I și III ale SDL Ținutul Bârsei.  

Măsura contribuie la prioritatea 2 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013  
Măsura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 2A din Reg. (UE) nr. 1305/2013 
Măsura A2 contribuie la atingerea obiectivului transversal ”mediu și climă” prevăzut în 

Reg. (UE) nr. 1305/2013 prin sprijinirea îmbunătățirii performanțelor economice ale 
fermelor, creșterea productivității și aderarea la standardele de calitate aplicate în 
interiorul UE. Creșterea productivității la nivelul fermei va include și îmbunătățiri privind 
managementul gunoiului de grajd, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, 
eficientizarea consumului de energie la nivelul fermei, etc.  

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL Ținutul Bârsei – Măsura A2 este 
complementară cu măsurile A1 și A3. Beneficiarii acțiunilor implementate în cadrul măsurii 
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A2 vor avea acces anterior depunerii cererii de finanțare (prin măsura A2) la serviciile de 
sprijin furnizate prin măsura A1 și vor putea accesa finanțări complementare prin 
intermediul măsurii A3. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL – Măsura A2 contribuie, împreună cu măsurile A4 la 
atingerea priorității P2 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. Aceste măsuri vizează îmbunătățirea 
performanțelor economice ale fermelor, subscriindu-se astfel priorității 2  din Reg. (UE) nr. 
1305/2013 

2. Valoarea adăugată a măsurii
Analiza SWOT realizată la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei a evidențiat  un nivel relativ 
redus de productivitate în sectorul agricol. Această situație se datorează unui nivel scăzut 
de investiții în sectorul agricol, în special în utilaje performante și tehnologii moderne. 
Implementarea măsurii A2 la nivelul teritoriului va genera valoare adăugată materializată 
după cum urmează: 

• Creșterea nivelului de investiții în active fizice în sectorul agricol
• Utilizarea de tehnologii moderne
• Creșterea productivității și eficientizarea întregului ciclu operațional la nivelul

fermei.
• Diversificarea activităților realizate la nivelul fermei prin includerea

componentelor de procesare, depozitare, etc.
• Creșterea gradului de valorificare prin certificarea calității produselor fermei în

baza utilizării de tehnologii moderne, certificate
• Creșterea nivelului global de competitivitate la nivelul fermei
• Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora

în exploatații comerciale.
• Promovarea modelului asociativ ca model de eficientizare a activității agricole.
• Dezvoltarea unor exemple de bună practică în domeniul agricol la nivelul

comunităților locale ce  va genera efecte multiplicatoare la nivelul comunităților
de fermieri

3. Trimiteri la alte acte legislative
Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. delegat (UE) nr. 807/2014; Ordonanța nr. 37/ 2005 privind 
recunoașterea si funcționarea grupurilor si organizațiilor de producători, pentru 
comercializarea produselor agricole si silvice cu completările și modificările ulterioare; 
Legea nr. 1/2005 privind organizarea si funcționarea cooperației cu completările și 
modificările ulterioare; Legea nr. 566/2004 a cooperației cu completările și modificările 
ulterioare; HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private 
asupra mediului cu modificările si completările ulterioare; Ordinul nr. 135 privind aprobarea 
Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice si 
private cu completările si modificările ulterioare; Ordinul președintelui Autorității Naționale 
Sanitare Veterinare si pentru Siguranța Alimentelor nr. 111/2008 pentru aprobarea Normei 
sanitare veterinare si pentru siguranța alimentelor; Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea 
Normelor de igienă si sănătate publică privind mediul de viață al populației cu modificările 
și completările ulterioare  

4. Beneficiari direcți, indirecți (grup țintă)
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Măsura A2 se adresează fermierilor și grupurilor de fermieri constituiți în forme asociative 
cu personalitate juridică.  

5. Tip de sprijin – rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv. Cheltuielile
eligibile vor respecta prevederile art. 45 și 46 din R (UE) nr. 1305/2013 și art. 13 din R 
Delegat (UE) nr. 807/2014  

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
6.1. Acțiuni eligibile 

• Construcția, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul fermei,
destinate activității productive și/sau de procesare, 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;

• Achiziționarea, inclusiv prin leasing de mașini /utilaje și echipamente noi, în limita
valorii de piață a bunului respectiv;

• Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice,
inclusiv remorci și semiremorci specializate în scopul comercializării produselor
agricole;

• 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.

• Reconversia plantațiilor existente, inclusiv costurile pentru defrișare, materiale de
plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de
protecție pentru grindină și ploaie, echipamente de irigații la nivelul exploatațiilor;

• Înființarea de plantații pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare,
sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție
pentru grindină și ploaie;

• Înființarea de pepiniere pentru producerea de material de înmulțire și material de
plantare fructifer inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de
susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, plase antigrindină etc.;

• Înființarea, extinderea și/sau modernizarea sistemelor de depozitare, condiționare,
și ambalare si a unităților de procesare la nivelul exploatației.

• Amenajarea, construcția, dotarea spațiilor de desfacere din cadrul exploatației și
alte activități de marketing (de exemplu: rulote alimentare);

• Investiții care vizează îmbunătățirea performanțelor de mediu ale exploatațiilor
pomicole (creșterea eficienței energetice a clădirilor, achiziționarea de instalații de
producere a energiei regenerabile la nivelul exploatației);

• Împrejmuirea suprafețelor pe care se realizează investiția și drumuri de exploatare;
• Completarea golurilor cu puieți în plantațiile de pomi și arbuști (replantare) ;
• Conformarea cu standardele Uniunii Europene, în cazul menționat în art. 17 (5), din

R. 1305/2013 ;
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• Cheltuieli generate de îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu
noile standarde impuse de legislația europeană pentru procesarea și comercializarea
produselor agro-alimentare;

• Cheltuieli aferente marketingului produselor obținute (ex. etichetare, ambalare);
6.2 Acțiuni neeligibile 

• Achiziția 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 generate de investițiile în culturi energetice din specii forestiere cu ciclu

scurt de producție (inclusiv cheltuielile cu achiziționarea materialului săditor și
lucrările aferente înființării acestor culturii);

• Cheltuielile cu întreținerea culturilor agricole.

7. Condiții de eligibilitate
• Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili;
• Solicitantul este persoană juridică, constituită în conformitate cu legislația în

vigoare în România;
• Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile

prevăzute prin măsură;
• Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
• Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza

documentației tehnico-economice;
• 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

Criteriile de eligibilitate vor fi detaliate în cadrul documentelor aferente apelurilor de 
selecție.  

8. Criterii de selecție
Selecția beneficiarilor măsurii A2 se va face în baza unei proceduri transparente pe baza 
următoarelor principii: 

• Principiul nivelului calitativ al propunerii tehnico - economice privind acțiunile
planificate, nivelul de creștere a dimensiunii exploatației, dezvoltarea
componentelor de procesare - comercializare;

• Principiul promovării formelor asociative
• Principiul relevanței față de profilul teritorial, economic și social al teritoriului

Ținutul Bârsei precum și față de nevoile identificate în cadrul SDL;
• Principiul eficienței acțiunilor derulate în cadrul proiectului

9. Sume aplicabile și rata sprijinului
Ajutorul public acordat în cadrul acestei măsuri este de 50% din totalul cheltuielilor 
eligibile.  Ajutorul public poate crește cu câte 20% dar nu poate depăși o valoare totală de 
90% în următoarele condiții: 
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• Investiții derulate de tineri fermieri astfel cum sunt definiți la articolul 2 (Reg.
(UE) 1305/2013) sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori cererii de
sprijin;

• investițiilor colective și al proiectelor integrate, inclusiv al celor legate de o
fuziune a unor organizații de producători;

• zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri
specifice, menționate la articolul 32 (Reg. (UE) 1305/2013); Pentru teritoriul
Ținutul Bârsei aceste zone sunt reprezentate de teritoriile localităților Hărman
(ANC SEMN) Cristian, Dumbrăvița, Poiana Mărului, Șinca, Vulcan, Crizbav, Hăghig,
Vâlcele (ANC ZM)

• operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;
• investițiilor legate de operațiunile prevăzute la articolele 28 și 29(Reg. (UE)

1305/2013).

10. Indicatori de monitorizare
Pe parcursul implementării și la evaluarea impactului final al proiectelor finanțate vor fi 
urmăriții cu precădere indicatorii de monitorizare de mai jos: 
Indicatori principali 
- Cheltuieli publice totale- 473 845 Euro 
- Număr de exploatații agricole / beneficiari sprijiniți - 2 
- Număr de locuri de muncă create - 2 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A TERITORIULUI ȚINUTUL BÂRSEI – MAI 2017 


