
1.1.1. M05 Refacerea potențialului de producție agricolă afectat de dezastre naturale și de 

evenimente catastrofale și instituirea unor măsuri de prevenire corespunzătoare (articolul 18)  

1.1.1.1. Temei juridic 

Articolul 18, din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 

1.1.1.2. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 

contribuției la ariile de intervenție și la obiectivele transversale 

Descrierea generală a măsurii:  

Agricultura este unul dintre sectoarele economiei care este extrem de vulnerabil și poate fi 

afectat în mod semnificativ de schimbările climatice și de apariția incidentelor biotice sau 

abiotice care pot duce la distorsiuni grave în producția agricolă cu importante daune economice.  

În contextul acțiunii unor astfel de dezastre și catastrofe naturale, România are nevoie de 

îmbunătățirea sistemelor de biosecuritate la nivelul fermelor, dar și de diminuarea timpilor de 

reacție din partea autorităților competente, prin întărirea capacității operaționale la nivelul 

acestora. 

Gradul relativ scăzut de dotare cu instalații de dezinfecție și dezinsecție utilizate în majoritatea 

exploatațiilor cu nivel de biosecuritate scăzut, lipsa unor facilități de protecție pentru evitarea 

contactului animalelor sălbatice cu animalele domestice din cadrul acestor exploatații agricole, 

reprezintă factori din teren care favorizează apariția și extinderea epizootilor. Mai mult decât 

atât, producția agricolă primară reprezintă principalul segment al lanțului agro-alimentar afectat 

de astfel de epizootii, cu impact major negativ asupra asigurării securității alimentare. 

În acest sens, trebuie vizate și exploatațiile agricole cu nivel de biosecuritate ridicat, în contextul 

refacerii potențialului agricol al României. 

De asemenea, România are o suprafață semnificativă forestieră și  de fond cinegetic, în care sunt 

prezente populații importante de animale sălbatice, printre care și porcii mistreți, care sunt 

purtători de viruși  generatori de epizootii ce pun în pericol potențialul agricol. 

Având în vedere impactul generat de o astfel de epizootie coroborat cu specificitățile geografice 

ale României, este necesară întărirea capacității logistice a laboratoarelor de analiză cu atribuții 

în domeniul sanitar-veterinar în scopul prevenirii și combaterii unor astfel de epizootii. 

Prin urmare, este necesară, pe de o parte, securitatea fermelor împotriva efectelor evenimentelor 

extreme și a incidentelor biotice sau abiotice, iar pe de altă parte, sprijinirea refacerii 

potențialului de producție distrus ca urmare a evenimentelor catastrofale și dezastrelor naturale. 

 În acest sens este esențial efortul conjugat atât al autorităților publice cu atribuții în gestionarea 

acestor fenomene cât și al fermierilor sau asociațiilor acestora.  



Acțiunea "Restaurarea potențialului de producție agricolă afectată de dezastre naturale și 

evenimente catastrofale și introducerea unor acțiuni de prevenire adecvate" este un răspuns 

adecvat la această necesitate.  

Din perspectiva tipologiei de ferme vizate de această măsură, au fost identificate 3 tipologii 

având în vedere nivelul de biosecuritate și riscurile asociate, respectiv: 

1.         Nivelul I de biosecuritate denumite gospodării (0-5 capete); 

2.         Nivelul II de biosecuritate denumite ferme intermediare (6-30 capete); 

3.         Nivelul III de biosecuritate denumite ferme cu nivel de biosecuritate ridicat (peste 30 

capete). 

Pentru a răspunde nevoilor identificate, operațiunile vor fi desfăşurate în cadrul a două sub-

măsuri, având  ca scop sprijinirea: 

a. acțiunilor preventive pentru limitarea răspândirii pestei porcine africane și măsuri care să 

conducă la reducerea consecințelor dezastrului;  

b. acțiunilor pentru repopularea fermelor  sau pentru reprofilarea acestora, prin popularea cu alte 

specii de animale pentru refacerea potențialului agricol. 

Legătura măsurii cu nevoile:  

Sprijinul acordat prin această măsură va contribui la  prevenirea și limitarea răspândirii pestei 

porcine africane  (PPA) în special,  iar acțiunile pentru repopularea fermelor vor contribui la 

restabilirea potențialul distrus de producție agricolă .  

 Contribuţia măsurii la domeniile de intervenţie  

Prin urmare, aceste intervenții răspund DI 3B - Sprijinirea gestionării și a prevenirii riscurilor la 

nivelul exploatațiilor. 

În plan secundar intervențiile propuse contribuie la: DI 2A Imbunătățirea performanței 

economice a tuturor fermelor şi facilitarea restructurării şi modernizarii fermelor, în special în 

vederea creşterii participării şi orientarii către piaţă, cât şi a diversificării agricole și DI 3A 

Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în 

lanţul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, creșterea valorii adăugate a 

produselor agricole, promovarea pe piețele locale, a circuitelor scurte de aprovizionare, 

grupurilor de producători și a organizațiilor interprofesionale. 



1.1.1.3. Domeniul de aplicare, nivelul sprijinului, beneficiarii eligibili și, dacă este relevant, 

metodologia de calcul al cuantumului ratei sprijinului, cu defalcare în funcție de submăsură 

și/sau tipul operațiunii în cazul în care este necesar. Pentru fiecare tip de operațiune, 

specificarea costurilor eligibile, a condițiilor de eligibilitate, a cuantumurilor și a ratelor de 

sprijin aplicabile și a principiilor în ceea ce privește stabilirea criteriilor de selecție 

1.1.1.3.1. sM 5.1 Sprijin pentru investiții în acțiuni preventive menite să reducă consecințele 
dezastrelor naturale, evenimentelor adverse și evenimentelor catastrofale 

Submăsură:  

• 5.1 - sprijin pentru investițiile în măsuri preventive destinate să reducă efectele 

dezastrelor naturale, ale fenomenelor climatice nefavorabile și ale evenimentelor 

catastrofale probabile 

1.1.1.3.1.1. Descrierea tipului operațiunii 

În cadrul acestei sub-măsuri vor fi sprijinite acțiunile pentru prevenirea și limitarea răspândirii 

pestei porcine africane. 

 Sprijinul acordat prin sub-măsură va contribui la: 

• Creșterea capacitații operaționale de prevenire a apariției epizootiilor și combaterea 

acestora, inclusiv prin diminuarea timpului de reacție din partea autorităților; 

• Reducerea efectelor dezastrelor naturale, evenimentelor adverse și evenimentelor 

catastrofale asupra potențialului de producție agricolă; 

Operațiuni/Acțiuni eligibile pentru sprijin: 

• Investiții în instalații de dezinfectare și dezinsecție; 

• Investiții în creșterea capacității operaționale pentru reducerea timpilor de diagnostic prin 

dotarea laboratoarelor și achiziția de mijloace de transport a probelor; 

• Achiziționarea de camere frigorifice pentru depozitarea temporară a animalelor sălbatice 

ucise până la primirea rezultatelor probelor prelevate; 

• Investiții în instalații, echipamente și infrastructura sanitară și garduri de protecție, 

inclusiv repelenți, în cadrul fermelor, pentru asigurarea biosecurității; 

1.1.1.3.1.2. Tip de sprijin 

Tip de sprijin: Granturi 

• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv. 

• Plăți în avans, 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 R.(UE) 1305/2014.  

1.1.1.3.1.3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislație UE 

Regulamentul  (UE) Nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european 

agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și 

de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 

social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de 

abrogare a R (UE) nr. 1083/2006 al Consiliului 

Legislație națională 

• Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004 cu completările și modificările ulterioare, 

pentru beneficiarii cooperative agricole; 

• Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu completările și 

modificările ulterioare, pentru beneficiarii societăți cooperative agricole; 

• Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi 

organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, cu 

completările și modificările ulterioare, pentru beneficiarii Grupuri de producători); 

• Ordinul 300/2017 pentru stabilirea tipurilor şi dimensiunilor exploataţiilor de creştere a 

suinelor pe teritoriul României; 

• Ordinul 20/2018 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de 

biosecuritate în exploataţiile de suine; 

• Ordinul nr. 99/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controlul pestei 

porcine africane; 

• Ordinul nr. 67/2012 privind condițiile sanitar-veterinar care trebuie respectate la 

mișcarea suinelor vii pe teritoriul României și pentru modificarea unor norme sanitare 

veterinare; 

• Programul de monitorizare, control si eradicarea PPA; 

• Programul de eradicare a pestei porcine pentru populația de porci mistreți din Romania; 

1.1.1.3.1.4. Beneficiari 

Entități publice cu atribuții în domeniu sanitar-veterinar, autorități publice care au în 

administrare punctele de trecere a frontierei, autorități publice care au în administrare drumurile 

publice și administratori/gestionari publici ai fondurilor cinegetice; 

Entități private: 

• 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; 

1.1.1.3.1.5. Costuri eligibile 

Cheltuieli eligibile* specifice: 

1. Pentru entitățile publice: 

Cheltuieli tangibile, după cum urmează: 

• Cheltuieli cu achiziția de instalații de dezinfecție și dezinsecție; 

• Cheltuieli cu achiziția de echipamente și instrumentar de determinarea și diagnostic; 

• Cheltuieli cu achiziția de mijloace specializate de transport a probelor; 

• Cheltuieli cu achiziția de camere frigorifice pentru depozitarea temporară a animalelor 

sălbatice ucise până la primirea rezultatelor probelor prelevate 

• Cheltuieli cu racordarea la utilități, după caz,  respectiv  racordarea la sistemele 

centralizate (de exemplu: energie, apă) sau cheltuieli cu alte echipamente mobile, cum ar 

fi generatorul pentru curent electric; 

Pentru toate  instalațiile și echipamentele sunt eligibile, inclusiv cheltuielile cu montajul și 

punerea în funcțiune. 

Cheltuieli intangibile, după cum urmează: 

• Cheltuieli cu achiziția sau dezvoltarea de software; 

• Cheltuieli cu achiziția de licențe; 

• Cheltuieli cu acreditarea laboratoarelor. 

2. Pentru entități private: 

Cheltuieli tangibile, după cum urmează: 

• Cheltuieli cu achiziția de instalații de dezinfecție și dezinsecție; 

• Cheltuieli cu achiziția de instalații, echipamente  pentru asigurarea 

biosecurității și infrastructură sanitară  (de ex.: construcția și dotarea filtrului cu grup 

sanitar și dușuri, vestiare, etc.) în cadrul fermelor; 

• Cheltuieli cu construcția de garduri de protecție, inclusiv achiziția de repelenți  și 

construcția aferentă, pentru evitarea contactului porcilor domestici cu porcii mistreți; 

• Cheltuieli cu racordarea la utilități, după caz,  respectiv  racordarea la sistemele 

centralizate (de exemplu: energie, apă) sau cheltuieli cu alte echipamente mobile, cum ar 

fi generatorul pentru curent electric; 

Pentru toate  instalațiile și echipamentele sunt eligibile, inclusiv cheltuielile cu montajul și 

punerea în funcțiune. 

* Cheltuielile eligibile generale sunt prevăzute în capitolul 8.1. 



În conformitate cu art. 60 din Reg. 1305/2013, sunt eligibile cheltuielile efectuate începând cu 

data producerii epizootiei. 

Cheltuieli neeligibile* specifice: 

• Achiziţia de clădiri; 

• Construcția și modernizarea locuinței; 

• Nu se acordă sprijin în cadrul acestei măsuri pentru pierderile de venit rezultate ca urmare 

a efectelor dezastrelor naturale, evenimentelor adverse și evenimentelor catastrofale 

*Cheltuielile neeligibile generale sunt prevăzute în capitolul 8.1. 

1.1.1.3.1.6. Condiții de eligibilitate 

Pentru beneficiari entități publice: 

1. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

2. Angajamentul solicitantului că va menține investiția pe întreaga perioadă de 

monitorizare  conform art. 71 alin.1 din Regulamentul nr. 1303/2013; 

3. Solicitantul trebuie să nu fie în insolvență sau incapacitate de plată; 

4. Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin 

sub-măsură; 

5. Solicitantul să demonstreze necesitatea și oportunitatea investiției;  

6. 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; 

7. Solicitantul trebuie să demonstreze că există o legătură între investiție și potențialul de 

producție. 

Pentru beneficiari privați- fermieri și grupuri de fermieri: 

1. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

2. Angajamentul solicitantului că va menține investiția pe întreaga perioadă de monitorizare 

conform art. 71 alin. 1 din Regulamentul nr. 1303/2013; 

3. Investiția trebuie să se realizeze în zonele desemnate ca fiind contaminate sau în pericol 

de a fi contaminate cu pesta porcină africană; 

4. Investitia trebuie sa se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin 

sub-masură; 

5. Solicitantul va demonstra viabilitatea economică a investiției, prin documentația tehnico-

economică; 

6. 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. 



1.1.1.3.1.7. Principii în ceea ce privește stabilirea de criterii de selecție 

Pentru beneficiari entități publice: 

• Principiul prioritizării tipului de investiție; 

• Principiul prioritizării investițiilor realizate în zonele cu cel mai mare risc.  

Pentru beneficiari privați – fermieri și grupuri de fermieri: 

• Principiul nivelului de biosecuritate la nivelul fermelor în sensul prioritizării fermelor cu 

biosecuritate scăzută; 

• Principiul prioritizării investițiilor în funcție de riscul de contaminare. 

Principiile de selecție vor fi detaliate suplimentar în legislația națională subsecventă și vor avea 

în vedere prevederile art. 49 al R(UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al 

solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora în conformitate 

cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

1.1.1.3.1.8. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

În cazul entitaților publice  

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de: 

• 80 % din totalul cheltuielilor eligibile; 

• 100% din totalul cheltuielilor eligibile, numai în cazul  în care sunt îndeplinite cumulativ 

condițiile:  

                     a) Există o legătură între investiție și potențialul de producție; 

                    b) Autoritatea publică acționează în numele diferiților fermieri și se demonstrează 

caracterul colectiv al investiției. 

și nu va depăși: 

• Pentru investiții în creșterea capacității operaționale a laboratoarelor, prin dotarea 

acestora și achiziția de mijloace de transport a probelor - o valoare de 100.000 

euro/proiect; 

• Pentru investiții în instalații de dezinfectare și dezinsecție – o valoare de 30.000 

euro/proiect; 

• Pentru investiții în  achiziționarea de camere frigorifice pentru depozitarea temporară a 

animalelor sălbatice ucise –  o valoare de 20.000 euro/proiect. 

În cazul entitaților private - fermieri și grupuri de fermieri 



Rata  sprijinului public nerambursabil va fi de: 

• 80% pentru fermierii individuali, din totalul cheltuielilor eligibile 

• 100% pentru grupuri de fermieri  

și  nu va depăși 250.000 euro/proiect pentru investiții în instalații, echipamente pentru 

asigurarea biosecurității și infrastructură sanitară  (de ex.: construcția și dotarea filtrului cu grup 

sanitar și dușuri, vestiare, etc.) în cadrul fermelor.  

1.1.1.3.1.9. Posibilitatea de a verifica și a controla măsurile și/sau tipurile de operațiuni  

1.1.1.3.1.9.1. Riscul (riscurile) în implementarea măsurilor 

 

1.1.1.3.1.9.2. Măsuri de atenuare 

 

1.1.1.3.1.9.3. Evaluarea globală a măsurii; 

 

1.1.1.3.1.10. Metodologia de calculare a cuantumului sprijinului, dacă este relevant 

- 

1.1.1.3.1.11. Informații suplimentare specifice operațiunii 
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