
MĂSURA 4.1 
FIȘA MĂSURII 

Amenajări de gestionare a gunoiului de grajd 

CODUL Măsurii – 4, sub-măsura 4.1 

DI M4 / 2A 

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  

Sectorul zootehnic din regiunea este în scăderea, iar fermieri nu are fonduri suficiente 

pentru măsuri de mediu, și ca urmare nu nare acces la alte surse de finanțare, neîndeplinind 

criteriilor minime. Conform normelor în vigoare, trebuie respectate distanțe fața de zone 

de locuințe, etc., și mai multe fermieri nu are terenuri necesare pentru realizarea 

investițiilor respective. 

Obiectiv de dezvoltare rurală O1 la care contribuie. 

Obiectiv specific al măsurii M4.1: construirea amenajării pentru gunoiul de grajd, și după 

caz pentru sistemul de captare a biogazului, urmărind eliminarea riscurilor legate de 

poluarea apelor, și reducerea emisiei de metan. 

Măsura contribuie la prioritateaP2 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Măsura corespunde obiectivelor art. 17din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 2A dintre cele prevăzute la art. 5, Reg. (UE) 

nr. 1305/2013. 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: contribuie la 

realizarea obiectivelor transversale legate de inovare, și de protecția mediului și de 

atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea. 

- inovare: prin sprijinirea cooperării între fermieri, ONG-uri și APL din zona 

- mediu și clima: prin crearea a cel puțin 2 depozite de gunoi de grajd la nivel de sat 

sau de localitate 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M4.1 este clar delimitat de alte sub-măsuri din 

SDL, adică de 4.2 și 4.3. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: nu este cazul. 

2. Valoarea adăugată a măsurii  
Sub-măsura are caracter inovativ prin facilitarea cooperării între fermieri și organizații, 

instituții, presupunând un efort comun, cu cheltuieli mai mici. Efectul bulgarei de zăpadă: 

investiția inovativă, de duplicat ușor, nu necesită costuri mari. Pentru rezolvarea 

problemelor legate de lipsa de depozite la nivel de GAL necesarul este de 800.000 de euro – 

iar pe baza succesului operațiunii demonstrative alți actori ar iniția proiecte similare din 

surse proprii. 

3. Trimiteri la alte acte legislative  
- DIRECTIVA PARLAMENTULUI SI A CONSILIULUI EUROPEAN60/2000/EC  privind stabilirea unui 

cadru de acțiune comunitar in domeniul politicii apei 

- Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul 

de viață al populației 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 
direcți (solicitanți eligibili): 



- Societatea civilă: -:-composesoratele, asociații composesorale, forme de asociere a 

fermierilor înregistrate conform legii, asociațiile cu profil agricol 

- Entități private:  

- Entități publice: comune și ADI 

indirecți: ferme mixte și  zootehnice din sate deservite prin operațiune. 

5. Tip de sprijin  
În conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013.  

• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv. 

• Plăți în avans (maxim 50%), cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 

echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate 

cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  
- trebuie respectate condițiile din capitolul ”8.1. Descrierea condițiilor generale aplicate 

mai multor măsuri” din PNDR 2014-2020 

- operațiunile nu sunt selectate pentru sprijin din PNDR, dacă au fost încheiate în mod fizic 

sau implementate integral înainte de depunerea de către beneficiar a cererii de finanțare 

în cadrul programului la GAL, indiferent dacă toate plățile aferente au fost efectuate de 

către beneficiar 

- următoarele costuri nu sunt eligibile pentru o contribuție: taxa pe valoarea adăugată, cu 

excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislației naționale privind 

TVA-ul 

- construirea amenajării de gestionare a gunoiului de grajd conform normelor de mediu 

și achiziționarea de echipamente și utilaje necesare managementului corespunzător; 

- instalarea echipamentelor speciale necesare pentru captarea biogazului 

- costurile generale  trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor 

eligibile pentru proiectele care prevăd construcții-montaj și în limita a 5% pentru 

proiectele care prevăd investiții în achiziții, altele decât cele referitoare la construcții-

montaj.- se vor respecta regulile schemei de ajutor de minimis (dacă este cazul). 

Pentru proiectele finanțate prin sub-măsura 19.2 (investiții/servicii/sprijin forfetar) se vor 

respecta prevederile aplicabile LEADER din Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 aprilie 2015 

privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de 

dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la 

bugetul de stat.  

7. Condiții de eligibilitate 
-    Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute 

prin submăsură 

-   Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili 

- Solicitantul se angajează să asigure funcționarea la parametrii proiectați și întreținerea 

investiţiei, pe o perioadă de minimum 5 ani de la ultima tranșă de plată 

-   solicitanții trebuie să facă dovada proprietății/administrării terenului, sau dreptul de 
folosință asupra clădirii/terenului (pe o perioadă de cel puțin 10 ani de la data 
depuneri proiectului ) pe care se realizează investiția; 
-   localizarea proiectului este în spațiul LEADER acoperit de GAL; 
-   investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului , 
dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului; 
-   investiția va respecta legislația în vigoare din domeniul : sănătății publice , sanitar 
veterinar și de siguranța alimentară; 



-   beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele , acordurile, si autorizațiile necesare 
investiției respective; 
-   construcția modernizarea și extinderea clădirilor respecte prevederile PUG; 
-   prin SF beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea/oportunitatea și necesitatea 
investiției; 
-  toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL trebuie să fie 
efectuate pe teritoriul GAL. 
Operațiunile trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în SDL.  

Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL 

trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL. 

Categoriile de solicitanți/ beneficiari ai măsurilor/sub-măsurilor de investiții derulate prin 

PNDR 2014-2020, restricționate de la finanțare sunt, după caz: a) solicitanții/ beneficiarii, 

după caz, înregistrați în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și 

pentru FEADR, până la achitarea integrală a datoriei față de AFIR, inclusiv a dobânzilor și 

majorărilor de întârziere; b) solicitanții/ beneficiarii, după caz, care au contracte de 

finanțare pentru proiecte nerealizate încetate din proprie inițiativă, pentru 1 an de la data 

rezilierii, iar solicitanții/ beneficiarii care au contracte de finanțare încetate pentru 

nerespectarea obligațiilor contractuale din inițiativa AFIR, pentru 2 ani de la data rezilierii; 

c) beneficiarii Programului SAPARD sau ai cofinanțării FEADR, care se află în situații litigioase 

cu AFIR, până la pronunțarea definitivă și irevocabilă a instanței de judecată în litigiul dedus 

judecății; d) solicitanții care s-au angajat prin declarație la depunerea cererii de finanțare 

că vor depune dovada cofinanțării la contractare sau că vor depune proiectul tehnic și nu 

prezintă documentele la data prevăzută în notificare, nu vor mai putea accesa programul 

timp de 1 an de la notificare, e) solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele luate în 

Declarația pe proprie răspundere F, aplicabile proiectului 

8. Criterii de selecție  
Selecția proiectelor de către GAL-uri se bazează pe evaluări documentate care 

demonstrează fundamentarea și corectitudinea deciziei în ceea ce privește criteriile 

coerente și relevante. Criteriile de selecție sunt adecvate specificului local, și sunt în 

conformitate cu obiectivele prevăzute în SDL. 

CS1: nr. ferme deservite prin investiția – minim 5, maxim 35 (max. 70 puncte, proporțional) 

CS2: acordul de cooperare semnat de fermieri deserviți (20 puncte) 

CS3: realizarea modulului de biogaz (10 puncte) 

Maxim: 100 puncte. 

Criteriile de selecție respectă prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 în ceea ce 

privește tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și 

direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare 

rurală. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  
Intensitatea sprijinului pentru măsurile ce vor fi finanțate prin LEADER este stabilită de 

parteneriate astfel: 

• pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%;  

• pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică – până la 100%;  

• pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%. 

Valoarea sprijinului: 10.000 euro – 50.000 euro 

  



10. Indicatori de monitorizare  
Măsura  Indicatori de rezultat 

4.1 (Sprijin pentru construire depozitul de gunoi 

de grajd comunal, accesibil pentru fermieri din 

sat/comuna) 

Numărul de exploatați sprijinite: 0 

Nr. locuri de muncă create: 0 

Cheltuială publică: 80.000 euro 

Obiectiv transversal 1: inovare Nr. acord de cooperare semnat la nivel 

de sat: 2 

Obiectiv transversal 2: protecția mediului și de 

atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea 

la acestea 

Nr. depozite create pentru protecție 

apelor: 2 

 

 


