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Asociația G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest 
 

Anunță, 
 

Lansarea primei sesiuni de depunere a proiectelor în cadrul 
Măsurii 2/2A - ”Modernizarea fermelor”, conform 

 
Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest 

 
Data lansării apelului de selecție  29.10.2018  
Măsura lansată prin apelul de selecție - cu 
tipurile de beneficiari eligibili 

Solicitanți eligibili pentru sprijinul financiar 
nerambursabil acordat prin această măsură 
sunt:  

 Exploataţiile agricole cu activitatea în 
teritoriul GAL din categoria micro-
intreprinderilor sau întreprinderilor mici 
conform definiţiilor şi condiţiilor de 
eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului 
de la măsura 4.1 din PNDR 2014-2020; 

 Unităţile de procesare din categoria 
întreprinderilor mici sau micro-întreprinderi 
din teritoriul GAL; 

 Asociaţiile de crescători de animale din 
teritoriul GAL; 

 Cooperativele agricole din teritoriul 
GAL; 

 Grupurile de producători. 
Categoriile de beneficiari eligibili care pot 
primi fonduri nerambursabile sunt:  

 Persoana fizică autorizată (înfiinţată în 
baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și 
completările ulterioare);  

 Întreprindere individuală (înfiinţată în 
baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și 
completările ulterioare);  

 Întreprindere familială (înfiinţată în baza 
OUG nr. 44/2008, cu modificările și 
completările ulterioare);  

 Societate în nume colectiv – SNC 
(înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare);  
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 Societate în comandită simplă – SCS 
(înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare);  

 Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în 
baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu 
modificarile şi completările ulterioare);  

 Societate în comandită pe acţiuni – SCA 
(înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare);  

 Societate cu răspundere limitată – SRL 
(înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare); 

 Societate comercială cu capital privat 
(înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990, cu 
modificările şi completările ulterioare); 

 Institute de cercetare – dezvoltare, 
precum și centre, staţiuni şi unități de cercetare-
dezvoltare și didactice, inclusiv universităţi 
având în subordine stațiuni de cercetare-
dezvoltare și didactice (definite potrivit 
legislaţiei naţionale în vigoare privind 
organizarea şi funcţionarea acestora) din 
domeniul agricol cu personalitate juridică, de 
drept public sau privat, (înfiinţate în baza 
Hotărârii de Guvern de înființare și funcționare 
specifice, în cazul celor de drept public, şi în 
baza statutului de funcționare, în cazul celor de 
drept privat) – doar pentru unitățile de 
producție agricolă înregistrate la APIA. 
În cazul stațiunilor de cercetare-dezvoltare și 
didactice aflate în subordinea Universităților cu 
profil agricol, se va avea în vedere ca în cadrul 
proiectului să se detalieze și să se ia in calcul 
doar activele unității vizate de investiție și nu 
activele Universității (ex. – calculul 
dimensiunii economice SO).  

 Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii 
nr. 36/1991 cu modificările şi completările 
ulterioare);  
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 Composesorate, obști și alte forme 
asociative de proprietate asupra terenurilor 
(menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole şi celor forestiere, cu 
modificările și completările ulterioare);  

 Societate cooperativă agricolă (înfiinţată 
în baza Legii nr. 1/2005 cu modificările și 
completările ulterioare, iar investiţiile realizate 
să deservească interesele propriilor membri);  

 Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza 
Legii nr. 566/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, iar investiţiile realizate 
să deservească interesele propriilor membri 
care au calitatea de fermieri.  

 Grup de producători (Ordonanța 
Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea 
și funcționarea grupurilor și organizatiilor de 
producători, pentru comercializarea produselor 
agricole, cu completările și modificările 
ulterioare) care deservesc intereselor 
membrilor care au calitatea de fermieri.  
 
Atenție! În conformitate cu prevederile PNDR 
2014-2020 privind asigurarea demarcării între 
fonduri, Grupurile de Producători recunoscute 
preliminar din sectorul legume-fructe nu sunt 
eligibile pentru finanțare prin PNDR (Pilonul 
II) deoarece sunt finanțate din FEGA (Pilonul 
I). 

Fondurile disponibile pentru această 
Măsură 

Fondurile disponibile pentru Măsura 2/2A, în 
această sesiune sunt de 235.000 euro. 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi 
acordată pentru un proiect 

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 
50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va 
depăşi: 
• în cazul proiectelor care prevăd achiziții 
simple – maximum 100.000 euro; 
• în cazul proiectelor care prevăd 
construcții- montaj – maximum 200.000 euro;  
• în cazul proiectelor care prevăd crearea 
de lanțuri alimentare integrate la nivelul 
exploatatiei agricole - maximum 200.000 euro;  
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Atenţie! Plafonul maxim al sprijinului public 
aferent lanțurilor alimentare integrate se acordă 
doar proiectelor realizate de către fermierii care 
realizează lanțul alimentar integrat la nivelul 
propriilor exploatații agricole (investiție la 
nivel de fermă în producția agricolă primară și 
procesare/ investiție la nivel de fermă producția 
agricolă primară - procesare – comercializare/ 
investiție la nivel de fermă în producția 
agricolă primară, inclusiv condiționare – 
comercializare). 
 
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va 
putea majora cu 20 puncte procentuale 
suplimentare, în cazul investiţiilor realizate de 
tinerii fermieri, cu vârsta până la 40 de ani, 
inclusiv 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) 
înființată conform OUG nr.44/2008 cu vârsta 
de până la 40 de ani, inclusiv la data depunerii 
Cererii de finanțare a proiectului și care deține 
competențele și calificările profesionale 
adecvate. 
• Întreprindere individuală înfiinţată în 
baza OUG nr.44/2008 al cărei titular are vârsta 
de până la 40 de ani inclusiv la data depunerii 
Cererii de finanțare a proiectului şi deține 
competențele și calificările profesionale 
adecvate; 
• Întreprinderea familială (ÎF) înfiinţată 
în baza OUG nr.44/2008 cu condiția ca tânărul 
fermier, solicitant al sprijinului cu vârsta de 
până la 40 de ani inclusiv la data depunerii 
Cererii de finanțare, cu competențele și 
calificările profesionale adecvate să fie 
reprezentantul ÎF desemnat prin acordul de 
constiuire și să exercite controlul efectiv asupra 
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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 de până la 
40 ani inclusiv la data depunerii Cererii de 
finanțare care deține competențele și 
calificările profesionale adecvate.  
• Societate comercială (cu răspundere 
limitată cu mai mulți asociați cu 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 
aibă competențele și calificările profesionale 
adecvate. 
 
În cazul proiectelor care includ activităţi de 
procesare la nivelul fermei, ratele sprijinului 
aplicabile acţiunilor privind procesarea şi 
comercializarea produselor enumerate în 
Anexa I la Tratatul de Functionare a Uniunii 
Europene (TFEU) vor respecta intensităţile 
ajutorului aplicabile specificate în Anexa II la 
Reg. 1305/2013 (specifice sM 4.2 din PNDR 
2014 - 2020). 
 
Rata sprijinului public nerambursabil în cazul 
investițiilor în procesarea/marketingul 
produselor agricole va fi de 50% din totalul 
cheltuielilor eligibile și nu va depăși 200.000 
euro. 
 
Pentru 50.000 Euro sprijin nerambursabil = 
1 loc de muncă nou creat. 
Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă 
va fi cazul. 

Data limită de primire a proiectelor și locul 
unde se pot depune proiectele 

Sesiunea este deschisă în perioada 29.10 -
28.11.2018. Termenul limită de depunere 
pentru sesiunea de depunere de proiecte 
aferentă acestei măsuri este 28.11.2018, ora 
14:00. 
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Depunerea proiectelor pentru Măsura 2/2A se 
va face la sediul Asociației G.A.L. 
Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest din jud. 
Dâmbovița, oraș Găești, strada Vladimir 
Streinu, nr. 44, astfel:  
 Luni – Vineri: 10:00 – 17:00.  

Depunerea proiectelor în cadrul sesiunii 
aferente acestei măsuri se oprește înainte de 
termenul limită prevăzut în apelul de selecție 
atunci când valoarea publică totală a 
proiectelor depuse având un punctaj estimat 
(autoevaluare/prescoring) mai mare sau egal cu 
punctajul minim aferent apelului de selecție în 
desfășurare, excluzând valoarea publică a 
proiectelor retrase, ajunge la 110% din nivelul 
alocării sesiunii respective, dar nu mai puțin de 
5 zile lucrătoare. 

Informații detaliate Informațiile detaliate privind accesarea și 
derularea Măsurii 2/2A sunt cuprinse în 
Ghidul solicitantului elaborat de GAL, cu 
anexele aferente (în varianta electronică sau 
tipărită) și pot fi găsite la sediul GAL 
MICROREGIUNEA DÂMBOVIȚA SUD-
VEST din jud. Dâmbovița, oraș Găești, 
strada Vladimir Streinu, nr. 44 și pe pagina 
web www.galdbsv.ro.  

Date de contact pentru informații 
suplimentare 

Asociația G.A.L. Microregiunea Dâmbovița 
Sud-Vest cu sediul: jud. Dâmbovița, oraș 
Găești, strada Vladimir Streinu, nr. 44. 
 
Tel: 0761/636.284; 0733/788.361; 
E-mail: galmicroregdbsv@gmail.com; 
Website: www.galdbsv.ro. 
Program de lucru: 
Luni – Vineri: 09:30 -18:30 
 
*PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL: 
LUNI  – VINERI: 10:00 – 17:00 


