FISA DE PREZENTARE PENTRU MASURA 121
„Modernizarea exploatatiilor agricole”
Denumire
program
Autoritatea
de
management

Obiective

Beneficiari
eligibili

Tipurile
ajutorului
financiar

Pagina 1 of 4

MASURA 121 „Modernizarea exploatatiilor agricole”

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Obiectiv general: cresterea competitivitatii sectorului agricol printr‐o utilizare mai buna a resurselor umane si
a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare.
Obiective specifice:
Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului,
nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice, precum și producerea si
utilizarea energiei din surse regenerabile;
Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare;
Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole sprijinite;
Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative in vederea incurajarii
fenomenului de asociere.
Beneficiarii eligibili sunt fermierii definiti conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practica in
principal activitati agricole (conform Certificatului de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului) a
caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune egala sau mai mare de 2 UDE și care este
inregistrata in Registrul unic de identificare / Registrul agricol:
Persoana fizica;
Persoana fizica autorizata;
Intreprinderi individuale;
Intreprinderi familiale;
Societate in nume colectiv;
Societate in comandita simpla;
Societate pe actiuni;
Societate in comandita pe actiuni;
Societate cu raspundere limitata;
Societate comerciala cu capital privat;
Societate agricola;
Societate cooperativa agricola (inregistrata la APIA și/sau ANSVSA, iar investitiile realizate sa deserveasca
interesele propriilor membri);
Cooperativa agricola (inregistrata la APIA și/sau ANSVSA, iar investitiile realizate sa deserveasca interesele
propriilor membri).
Fondurile nerambursabile acordate sunt in proportie de 40% – 70% din valoarea eligibila a proiectului, astfel:
Sectorul vegetal:
proiecte cu constructii‐montaj: valoarea maxima eligibila este de 1.000.000 Euro, sprijinul
nerambursabil va fi de 40% (reprezentand 400.000 Euro);
proiecte privind achizitia de utilaje și echipamente: valoarea maxima eligibila este de 700.000 Euro,
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ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% (reprezentand 280.000 Euro).
Sectorul zootehnic:
proiecte cu constructii‐montaj: valoarea maxima eligibila este de 2.000.000 Euro, ponderea sprijinului
nerambursabil va fi de 40% (reprezentand 800.000 Euro);
proiecte privind achizitia de utilaje și echipamente: valoarea maxima eligibila este de 1.000.000 Euro,
ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% (reprezentand 400.000 Euro).
pentru proiectele care includ investitii pentru introducerea standardului lapte crud: valoarea maxima
eligibila este de 2.000.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% (reprezentand
800.000 Euro).
Pentru proiecte fara investitii pentru producerea și utilizarea energiei regenerabile și nu sunt forme asociative
in cadrul acestor sectoare, sprijinul nerambursabil se poate majora cu:
10% ‐ pentru investitiile realizate de tinerii agricultori cu varsta sub 40 ani, la data depunerii Cererii de
Finantare;
10% ‐ pentru investitiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, in zone cu
handicap natural si in arii naturale protejate incadrate in reteaua Natura 2000;
10% ‐ pentru investitiile avand drept scop implementarea noilor provocari prin urmatoarele tipuri de
operatiuni: „Imbunatatirea eficientei utilizarii si depozitarii ingrasamintelor cu azotat”, „Instalatii pentru
tratamentul apelor reziduale in exploatatii agricole si in cadrul proceselor de prelucrare si
comercializare”.
Forma asociativa:
Valoarea maxima a cofinantarii publice este de 1.600.000 Euro, sprijinului nerambursabil de 40%, fara
alte majorari.
Valoarea maxima eligibila a unui astfel de proiect va fi de 4.000.000 Euro.
Cheltuieli eligibile:
9 Construirea si/ sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma, incluzand
investitiile pentru respectarea standardelor comunitare si pe cele pentru protectia mediului si
depozitarea ingrasamintelor;
9 Construirea si/ sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol,
inclusiv utilitati și racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;
9 Construirea si/ sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte (exemplu: echipamente
pentru producerea de furaje, instalatii de muls, linii tehnologice de prelucrare si ambalare a produselor,
dotari tehnice in scopul asigurarii controlului calitatii la nivel de ferma etc.);
9 Construirea si/ sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice și a instalatiilor de irigat,
asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu;
9 Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje,
instalatii, echipamente și accesorii, echipamente și software specializate
9 Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activitatii
de productie;
9 Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie (minim 40
ani) si care nu sunt incluse in sistemul de restructurare/ reconversie al plantatiilor de vita‐de‐vie;
9 Infiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi și capsuni;
9 Infiintarea pepinierelor de vita de vie, pomi fructiferi și arbusti, alti arbori;
9 Investitii pentru producerea și utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul fermei;
9 Investitii pentru infiintarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale
vegetativa, in scopul producerii de energie regenerabila;
9 Investitii in apicultura, cu exceptia celor realizate prin Programul National Apicol;
9 Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei (echipamente pentru vanzarea
acestora, inclusiv depozitare, racire etc.);
9 Costurile generale ale proiectului, cum ar fi: taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de
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fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii
proiectelor, achizitionarea de patente și licente (maxim 8% din valoarea totala eligibila a proiectului,
daca proiectul prevede si constructii si maxim 3% in cazul in care proiectul nu prevede realizarea
constructiilor);
9 Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica;
9 Investitiile necesare realizarii conformitatii cu standardele comunitare.
Pentru inscrierea in program dosarul cererii de finantare va fi scanat si depus numai online pe site‐ul
www.apdrp.ro. Cererea de Finantare trebuie redactata pe calculator, in limba romana.
Punctarea proiectelor se face conform grilei de evaluare prezentata in Ghidul masurii publicat pe site‐
ul www.apdrp.ro.
Acordarea finantarii se va face in baza punctajelor, in ordine descrescatoare, cu incadrarea in bugetul
alocat programului.
Departajarea proiectelor cu acelasi punctaj, se face in functie de valoarea eligibila a proiectului,
exprimata in Euro, in ordine crescatoare.
Perioada de depunere a proiectelor: 20.05.2014 – 18.06.2014.
Lista cu documentatia necesara pentru depunerea proiectului:
9 Bilantul – formularul 10 pentru anul 2013, insotit de contul de profit și pierdere ‐ formularul 20, inclusiv
formularele 30 si 40, SAU Declaratia de inactivitate inregistrata la Administratia Financiara;
9 Copie dupa actul de proprietate al terenului/cladire (sau un al document care atesta dreptul de
folosinta al terenului/cladirii);
9 Copie din Registrul Agricol emis de Primarie (cu stampila primariei si mentiunea „Conform cu originalul”)
care sa certifice dreptul de proprietate si/sau de folosinta (arenda/concesionare) al terenului pentru baza
de productie.
9 Certificat de urbanism;
9 Clasarea Notificarii/Adresa de negatie SAU Decizia etapei de incadrare SAU Acord deMediu/ Aviz
Natura 2000 SAU Decizia etapei de evaluare initiala.
9 Notificare care sa ateste conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar
veterinar si siguranta alimentelor SAU Adresa de la ANSVSA / DSVSA.
9 Aviz sanitar privind conformitatea proiectului cu conditiile de igiena si sanatate publica SAU Notificare
privind conformitatea proiectului cu conditiile de igiena si sanatate publica SAU Notificare ca investia
nu face obiectul evaluarii conditiilor de igiena.
9 Document de la banca cu datele de identificare ale bancii si ale contului aferent proiectului.
9 Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului comertului SI Aviz de recunoastere pentru
grupurile de producatori emis de MADR.
9 Autorizatia de plantare de la Directia Agricola Judeteana.
9 Document emis de catre cooperativa agricola‐ Cerere de aderare avizata de consiliul de administratie si
aprobata de adunarea generala din care sa reiasa ca solicitantul este membru al acesteia insotit de
documentul de infiintare al acestora (act constitutiv si statut).
9 Copie dupa Diploma de studii/ Certificat care sa dovedeasca pregatirea profesionala in domeniul
pentru care solicita finantarea pentru responsabilul legal/ beneficiar SAU Declaratie pe propria
raspundere in care sa se mentioneze ca responsabilul legal de proiect/ beneficiarul va urma un curs de
pregatire profesionala, pana la finalizarea proiectului, inaintea ultimei plati a ajutorului.
9 Pentru soiuri nobile de vita de vie pentru vin: Declaratia de sortiment viticol eliberata de DAJ/ Declaratie
de defrisare a vitei de vie și cerere pentru eliminarea parcelei defrisate din Registrul plantatiilor viticole
vizata de Inspectia de Stat pentru Control Tehnic Vitivinicol/ Cerere de autorizare a replantarii vitei de
vie și de inscriere in Registrul plantatiilor viticole vizata de Inspectia de Stat pentru Control Tehnic
Vitivinicol.
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Aviz de gospodarire a apelor in cazul investitiilor privind irigatiile/ notificarea de incepere a executiei.
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor taxelor locale si altor
venituri la bugetele locale;
Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor taxelor la Bugetul
General Consolidat.

Contributia publica aferenta acestei sesiuni este de 115.000.000 Euro, constituita astfel:
contributia Guvernului Romaniei – 5%;
contributia Uniunii Europene – 95%.
Alocarea aferenta schemei de garantare pentru sectorul agricol cu finantare din PNDR este de 62.505.461 Euro.
Bugetul alocat in cadrul acestei masuri este diferentiat pe fiecare sector in parte precum si in functie de tipul
investitiei, astfel:
Sectorul vegetal: 50 milioane Euro, din care:
Achizitii de utilaje ‐ 40 milioane Euro;
Proiecte cu constructii montaj: 10 milioane Euro.
Sectorul zootehnic: 50 milioane Euro, din care:
Achizitii de utilaje ‐ 10 milioane Euro;
Proiecte cu constructii montaj: 40 milioane Euro.
Implementarea standardelor pentru lapte crud.: 15 milioane Euro.
Anul 2014

Contributia
solicitantului

Contributia solicitantului variaza de la 60% pana la 30% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului in
functie de indeplinirea criteriilor de acordare a ajutorului financiar, prezentate in Ghidul masurii.
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Fondurile nerambursabile acordate sunt in proportie de 40% – 70% din valoarea eligibila a proiectului,
diferentiate in functie de sectorul agricol (vegetal, zootehnic) precum si in functie de tipul investitiei (constructii‐
montaj, achizitie echipamente‐utilaje).
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Terioriul Romaniei.

