
Masura 2/2A – Sprijin pentru exploatatiile agricole 

Tipul masurii – sprijin forfetar 

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.  

Sprijinul acordat pentru fermele mici existente este un instrument menit sădetermine, în 

principal, transformarea structuralăși deschiderea spre piață a fermelor mici cu potențial 

de a deveni întreprinderi agricole viabile, precum și de a creşte capacitatea de a identifica 

noi oportunități de valorificare a producției acestora. 

Scopul acestei sub-măsuri este: 

- Îmbunătățirea managementului exploatației agricole; 

- Creșterea orientării către piațăși a veniturilor exploatațiilor agricole de mici 

dimensiuni. 

Fermele mici sunt definite ca fiind exploataţii agricole cu o dimensiune economic între 

4.000 SO -7.999 SO 

 

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală 

a. favorizarea competitivitatii agriculturii; 

b. obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor 

rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca 

Obiective specifice ale masurii  

• sprijinirea integrării și consolidării poziției de piațăa fermierilor mici; 

• dezvoltarea și modernizarea agriculturii, în special a fermelor privat-familiale; 

• reducerea gradului de săracie în rural; 

• promovarea inovației 

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013  

- P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in 

zonele rurale 

- P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de 

agriculturăîn toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a 

gestionării durabile a pădurilor 

 

Măsura corespunde obiectivelor art. 19 Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor, 

alineatul 1, litera a, punctul (iii) 

 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 

- 2A Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și 

facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea 

creșterii participării pe piațăși a orientării spre piață, precum și a diversificării 

activităților agricole. 

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

Măsura contribuie la inovare şi protecţia mediului 

Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării prin activităţile economice nou 
înfiinţate, prin contribuţia adusă la dezvoltarea resurselor umane, prin crearea de locuri 
de muncă şi combaterea sărăciei. Toate investiţiile realizate în cadrul acestei măsuri vor fi 



din categoria celor „prietenoase cu mediul” fiind selectate cu prioritate proiectele care 
adoptă soluţii de obţinere a energiei din surse regenerabile. 
 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:masura 2/2A este complementara cu masura 

M3/3A – „Accesul la schema de calitate privind certificarea produselor“, prin accesarea 

masurii „Sprijin pentru exploatatiile agricole“ de catre beneficiari ai masurii „Accesul la 

schema de calitate privind certificarea produselor“. 

2.  Valoarea adăugată a măsurii 

- stimularea activităţilor economice si accesul pe piete 

- dezvoltarea de resurse umane si utilizarea de Know-how 

- crearea de noi locuri de munca prin dezvoltarea activitatilor de productie agricola de la 

scara mica 

 

3.Trimiteri la alte acte legislative  

Hotararea nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor 

programului national de dezvoltare rurala cofinantate din Fondul European Agricol pentru 

Dezvoltare Rurala si de la bugetul de stat, art. 3-15 si art. 24(4). 

Legislaţie UE 

R (CE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații agricole; 

Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-întreprinderilor şi a 

întreprinderilor mici şi mijlocii; 

Legislație Națională 

Lege Nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și 

mijlocii cu modificările şi completările ulterioare; 

Ordonanțăde urgențănr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale cu 

modificările și completările ulterioare. 

Ordin nr. 22/2011 al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind reorganizarea 

Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, în vederea accesării 

măsurilor reglementate de Politica AgricolăComună; 

Ordonanță de urgență nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea 

fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor. 

 

4.Beneficiari eligibili 

Be neficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

Fermierii care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație 
agricolă care intră în categoria de fermă mică conform definiției relevante cu excepția 
persoanelor fizice neautorizate. 
 
Beneficiarii indirecți sunt: 

- consumatori din teritoriu și din regiune 

- operatorii economici din microregiune 

5.  Tip de sprijin 

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor 

furnizate în planul de afaceri. 

Tipul de sprijin s-a stabilit in baza prevederilor Art. 67 (1)(c) din Reg.nr.1303/2013, sub 



forma sumelor forfetare fixe. 

Cu toate ca aceasta masura priveste obiective ale Art. 19 din Reg. 1305/2013 si vizeaza un 

sprijin financiar forfetar acordat de beneficiar, stabilit in baza unui plan de afaceri 

(prevedere art. 19(4) din Reg. 1305/2013, care asigura finantarea intr-un procent de 100% 

pentru actiunile prevazute in planul de afaceri, GAL a stabilit o suma fixa forfetara ce va fi 

acordata pe beneficiar mai mica decat maximul acestei sume prevazut in Anexa II – a Reg. 

1305/2013. 

Suma forfetara va fi in suma fixa de 7.500 de euro/ proiect. 

Aceasta modalitate de acordare a sprijinului a fost stabilita de catre GAL pentru a incuraja 

mai multi beneficiari sa dezvolte activitati agricole, avand in vedere faptul ca alocarea 

financiara pentru aceasta masura este de 75.000 euro, la nivelul teritoriului GAL. 

 

 6.  Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

 

Actiuni/ cheltuieli eligibile 

Sprijinul se acordă pentru ferma mică, cu scopul de a facilita dezvoltarea fermelor mici pe 

baza planului de afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru 

și activitățile relevante pentru implementarea corectă a PAaprobat, pot fi  eligibile, 

indiferent de natura acestora. 

 

Actiuni/cheltuieli neeligibile 
Conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR, nu sunteligibile: 
      •   achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

 cheltuieli efectuate înainte de  semnarea contractului de finanțare a proiectului; 

 achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane; 

 investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; 

 cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: 
a.   dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub 
forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele 
de garantare;  
b.   achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite, cu excepția celor 
prevazute la  art.19 din Reg. 1305/2015; 
c.   taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se 
poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a 
prevederilor specifice pentru instrumente financiare; 

• în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, 
cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile 
generale și cheltuielile de asigurare. 

 

 

7. Condiţii de eligibilitate: 

Specifice 

- Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili ai masurii; 

- Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 
4.000 SO -7.999 SO (valoarea producţiei standard) 

 

Alte angajamente 



Înaintea solicitării celei de-a doua tranșă de plată, solicitantul face dovada creşterii 

performanţelor economice ale exploataţiei, prin comercializarea producţiei proprii.  

În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, Planul de afaceri poate 

prevede un sistem de gestionare a gunoiului de grajd, altul decât platformele de 

gestionare, cu respectarea normelor de mediu. 

În cazul investițiilor în exploatații viticole pentru soiurile de struguri de vin, vor fi luate în 

considerare și investițiile în alte exploatații decât cele din arealele viticole nominalizate 

prin OMADR nr. 397/2003. 

La aceste conditii de eligibilitate specifice se adauga conditii generale de eligibilitate 

aplicabile tuturor masurilor in conformitate cu regulamentele europene si prevederile din 

HG 226/2015. 

8.  Criterii de selecție 

• Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol (în funcție de nivelul de 

educație și/sau calificare în domeniul agricol);  

• Principiul sectorului prioritar care vizeazăsectorul zootehnic (bovine, apicultură, 

ovine și caprine) și vegetal (legumicultura, inclusiv producţia de material săditor, 

pomicultura și producția de semințe); 

• Principiul potențialului agricol care vizeazăzonele cu potențial determinate în baza 

studiilor de specialitate; 

• Principiul fermelor de familie; 

• Principiul raselor/ soiurilor autohtone. 

Principiile de selecție vor fi detaliate suplimentar în legislația naționalăsubsecventăși vor 

avea în vedere prevederile art. 49 al R(UE) nr. 1305/2013 urmărind săasigure tratamentul 

egal al solicitanților, o mai bunăutilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora 

în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

De asemenea, principiile de selecție vor asigura dezvoltarea echilibratăa agriculturii din 

România, ponderea criteriilor de selecție realizându-se în funcție de evoluția programului 

și nivelul de dezvoltare al sectoarelor prioritare identificate în strategia programului. 

 

9.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Alocarea financiara pentru aceasta masura este de 75.000 euro, la nivelul teritoriului GAL. 

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum trei ani. 

Sprijinul public nerambursabil este de 7.500euro pentru o exploatație agricolă si se vor 

finanta intr-un procent de 100%. 

Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub formă de primă în două tranșe, 

astfel: 

• 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanţare; 

• 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a 

planului de afaceri, fărăa depăși trei  ani de la semnarea deciziei de finanțare. 

În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi 

recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate. 

Implementarea planului de afaceri inclusiv ultima plata cat si verificarea finala nu vor 



depasi 3 ani de la decizia de acordare a sprijinului. 

 

10. Indicatori de monitorizare 

„Numarul de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti”. 

Acest indicator priveste un numar de 10 exploatatii agricole/ beneficiari sprijiniti. 

„Numar de locuri de munca nou create” 

Acest indicator priveste un numar de 2 locuri de munca nou create. 

 


