
FIŞA MĂSURII  
SPRIJINIREA FERMELOR MICI – CODUL MASURII – M3/2A  
Tipul măsurii: ☐ INVESTITII  

☐ SERVICII   

☒ SPRIJIN FORFETAR  
1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a 
contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele 
transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri din SDL 

Această măsură asigură sprijin fermelor mici existente pentru creşterea orientării 
către piaţă şi a veniturilor. Asa cum s-a identificat in analiza SWOT, teritoriul GAL VGB 
este caracterizat de numeroase exploatatii de dimensiuni reduse, care au acces limitat la 
capital si care sunt orientate in cea mai mare parte catre autoconsum. Media unei 
exploatatii agricole la nivelul teritoriului este de 3,61 ha. Fiind situate intro zona cu 
potential agricol destul de mare, aceste exploatatii au potential de a se dezvolta din 
punct de vedere agricol si a patrunde pe piata, daca ar fi sprijinite. Sunt vizate sectoarele 
de cultura mare ( cereale), legumicultura, apicultura, ferme zootehnice. (Dupa cum s-a 
demonstrat in analiza diagnostic, la nivelul teritoriului există poten�ial ridicat în 
majoritatea localită�ilor pentru cultura mare de cereale (porumb in special) si 
legumicultura (mai ales mazăre, fasole, rapi�ă, tutun), dar �i pentru produc�ia pomicolă 
(piersici, gutui, nectarine, migdale �i caise în special) iar în unele localită�i sunt 
îndeplinite condi�iile pentru productia viticola. De asemenea, in afara celor mentionate 
mai sus, exista suprafete intinse cultivate si cu alte cereale: grau, ovaz, orz. Legumele pot 
fi cultivate in camp deschis, in gradini pentru comercializare, sub forma de sere sau 
solarii.În ceea ce prive�te sectorul zootehnic există poten�ial ridicat pentru produc�ie în 
majoritatea localită�ilor (în special taurine, păsări �i porcine) 

Prezenta măsura contribuie la obiectivul de dezvoltare rurală, conform art. 4 
din Reg. (UE) nr. 1305/2013: a). favorizarea competitivităţii agriculturii 

Măsura de faţă are ca obiective specifice: sprijinirea fermelor mici din teritoriul 
GAL Vedea- Gavanu – Burdea; cresterea competitivitatii agricole la nivelul teritroiului 
GAL. 

Masura contribuie la urmatoarea prioritate prevazuta in art.5, Reg. (UE) nr. 
1305/2013: P2: Cre�terea viabilită�ii exploata�iilor �i a competitivită�ii tuturor tipurilor 
de agricultură în toate regiunile �i promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a 
gestionării durabile a pădurilor 

Totodata măsura corespunde obiectivelor art. 19din Reg. (UE) nr. 
1305/2013”Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor” 

Masura contribuie la domeniul de interventie 2A) Îmbunătă�irea performan�ei 
economice a tuturor fermelor şi facilitarea restructurării şi modernizării fermelor, în 
special în vederea creşterii participării şi orientării către piaţă, cât şi a diversificării 
agricole”. 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, 
legate de inovare, de protec�ia mediului �i de atenuarea schimbărilor climatice �i de 
adaptarea la acestea, astfel: 
Inovare:Sprijinul acordat fermelor mici va facilita accesul acestora la piete si utlizarea de 
noi tehnologii, moderne, eficiente, instalatii inovatoare. 
Protecția mediului:In procesul de finantare a proiectului, se vor stabili criterii de selectie 
cu privire la acele proiecte care promoveaza activitati prietenoase cu mediul inconjurator. 



Spre exemplu, vor fi acordate puncte suplimentare pentru acele proiecte care utilizeaza 
surse de energie regenerabile, sisteme de irigatii cu reducere a consumului de 
apa,imbunatatirea gestionarii surselor de poluare (gestionarea gunoiului de grajd, 
colectarea de�eurilor vegetale. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: masura este complementara cu alte 
masuri din SDL in sensul ca beneficiarii directi ai acestei masuri pot fi inclusi in categoria 
de beneficiari indirecti ai masuriIM1/1C Formarea profesionala a actorilor implicati in 
sectorul agricol din teritoriul GAL Vedea – Gavanu – Burdea sau  ai masurii M5/3A 
Infiintarea grupurilor şi organizaţiilor de producători 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: masura contribuie la prioritatea P2, prioritate la 
care contribuie si urmatoarele masuri M4/2B Intinerirea generatiilor de fermieri, M2/2A 
Dezvoltarea exploatatiilor agricole 
2.Valoarea adăugată a măsurii 

Valoarea adăugată a măsurii se reflectă ȋn stimularea potenţialului resurselor 
locale, transformarea structurală şi deschiderea spre piaţă a fermelor mici, ȋmbunătăţirea 
managementului fermelor, creşterea competitivităţii sectorului agricol, implementarea de 
solutii inovatoare, ȋn crearea de locuri de muncă, ȋn ridicarea nivelului de trai al 
populaţiei, ȋn dezvoltarea şi ameliorarea condiţiilor social-economice ale teritoriului GAL 
Vedea – Gavanu – Burdea, ȋn particular, şi la nivel de regiune, ȋn general. 
3.Trimiteri la alte acte legislative 
R (CE) nr. 1242/2008; Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003; Lege Nr. 346/2004; 
Ordonan�ă de urgen�ă nr. 44/2008; Ordin nr. 22/2011; Ordonan�ă de urgen�ă nr. 43/2013. 
HG 226/2015 cu modificarile si completarile ulerioare 
4.Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

Fermierii care au drept de proprietate �i/sau drept de folosinţă pentru o 
exploata�ie agricolă care intră în categoria de fermă mică conform defini�iei de la 
capitolul 8.1 din PNDR, cu excep�ia persoanelor fizice neautorizate. 

Beneficiarii trebuie sa se regaseasca intre cei prevazuti in cadrul HG226/2015 
cu modificarile si completarile ulterioare 
5.Tip de sprijin 

Sume forfetare care nu depă�esc limitele cuantumului stabilite în PNDR.  
6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

Tipuri de acţiuni eligibile 
-Acţiuni care asigură facilitarea dezvoltarea fermelor mici ȋn baza Planului de Afaceri, 
indiferent de natura acestora. 

Tipuri de acţiuni neeligibile 
-Nu au fost prevazute actiuni neeligibile. 
7.Condiţii de eligibilitate 

-‐ Solicitantul	   nu	   trebuie	   sa	   fi	   depus	   acelasi	   proiect	   in	   cadrul	   altei	  masuri	   din	   cadrul	  
PNDR.	   Dacă	   același	   proiect	   este	   înregistrat	   în	   cadrul	   altei	   măsuri	   din	   PNDR,	   dar	  
statutul	  este	  retras/neconform/neeligibil,	  acesta	  poate	  fi	  depus	  la	  GAL;	  

-‐ Solicitantul	  este	  un	   fermier	   care	  are	  drept	  de	  proprietate	   și/sau	  drept	  de	   folosință	  
pentru	  o	  exploatație	  agricolă	  care	  intră	  în	  categoria	  de	  fermă	  mica	  

-‐ Solicitantul	  trebuie	  sa	  fie	  o	  persoană	  constituită	  juridic/autorizată	  română	  
-‐ Solicitantul	  trebuie	  sa	  acţionează	  în	  nume	  propriu	  



-‐ Solicitantul	   trebuie	   sa	   aiba	   cel	   puţin	   18	   ani	   împliniţi	   la	   data	   depunerii	   Cererii	   de	  
Finanţare	  

-‐ Solicitantul	  trebuie	  sa	  aiba	  învăţământul	  minim	  de	  8	  ani	  (clase)	  
-‐ Solicitantul	   treuie	   sa	   se	   încadreze	   într-‐una	   din	   formele	   de	   organizare	   eligibile:	  

persoană	   fizică	   autorizată/	   întreprindere	   individuală/	   	   întreprindere	   familială	   în	  
conformitate	   cu	   prevederile	   OUG	   nr.	   44/2008,	   cu	   modificările	   şi	   completările	  
ulterioare,	   societate	   cu	   raspundere	   limitata	   cu	   asociat	   unic/	   majoritar	   (majoritate	  
absolută	   50%+1)	   înfiinţată	   în	   baza	   Legii	   nr.	   31/1990	   republicată,	   cu	  modificările	   şi	  
completările	   ulterioare,	   inclusiv	   societate	   cu	   răspundere	   limitată	   -‐	   debutant	   sau	  
"S.R.L.	   -‐	   D."	   în	   baza	   prevederilor	   OUG	   nr.	   6/	   2011,	   cu	  modificările	   și	   completările	  
ulterioare	  

-‐ Solicitantul	   nu	   trebuie	   sa	   fie	   înregistrat	   în	   Registrul	   debitorilor	   AFIR,	   nici	   pentru	  
Programul	   SAPARD,	   nici	   pentru	   FEADR,	   sau	   daca	   este,	   trebuie	   sa	   achitate	   integral	  
datoria	  față	  de	  AFIR,	  inclusiv	  dobânzile	  și	  majorările	  de	  întârziere	  până	  la	  semnarea	  
contractelor	  de	  finanțare	  

-‐ Solicitantul	  nu	  trebuie	  sa	  mai	  fi	  beneficiat	  de	  sprijin	  prin	  intermediul	  măsurilor	  141,	  
411-‐141	   „Sprijinirea	   fermelor	   agricole	   de	   semisubzistenta”	   sau	   masuri	   similare	  
LEADER,	  sau	  daca	  a	  beneficiat	  sa	  	  aiba	  finalizată	  Decizia	  de	  finantare	  din	  PNDR	  2007-‐
2013	  (sunt	  eligibili	  beneficiarii	  care	  au	  finalizata	  Decizia	  de	  Finantare	  din	  PNDR	  2007-‐
2013,sprijinul	  a	  fost	  incasat	  de	  beneficiari	  pe	  parcursul	  celor	  5	  ani	  de	  implementare).	  

-‐ Solicitantul	  nu	  trebuie	  sa	  mai	  fi	  	  beneficiat	  de	  sprijin	  prin	  intermediul	  măsurilor	  112,	  
411-‐112	  „Instalarea	  tinerilor	   fermieri”	  sau	  masuri	  similare	  LEADER,	  din	  PNDR	  2007-‐
2013	  

-‐ Solicitantul	   nu	   trebuie	   sa	   fi	   beneficiat	   de	   sprijin	   prin	   intermediul	   submăsurii	   6.1	  
„Sprijin	   pentru	   instalarea	   tinerilor	   fermieri”	   sau	   6.3	   „Sprijin	   pentru	   dezvoltarea	  
fermelor	   mici”,	   inclusiv	   de	   același	   tip	   de	   finanțare	   obținuta	   prin	   sub-‐măsura	   19.2	  	  
”Sprijin	   pentru	   implementarea	   acțiunilor	   în	   cadrul	   Strategiei	   de	   Dezvoltare	   Locală”	  
din	  PNDR	  2014-‐2020	  

-‐ Solicitantul	  nu	  trebuie	  sa	  aiba	  în	  derulare	  un	  proiect	  pe	  submăsura	  4.1	  "Investiţii	   în	  
exploataţii	   agricole",	   4.1a	   „Investiţii	   în	   exploataţii	   pomicole”,	   4.2	   ”Investiții	   pentru	  
procesarea/marketingul	   produselor	   agricole”,	   4.2a	   ”Investiții	   în	  
procesarea/marketingul	  produselor	  din	   sectorul	  pomicol”,	   inclusiv	  de	  același	   tip	  de	  
finanțare	  obținuta	  prin	  sub-‐măsura	  19.2	  ”Sprijin	  pentru	   implementarea	  acțiunilor	   în	  
cadrul	  Strategiei	  de	  Dezvoltare	  Locală”	  	  din	  PNDR	  2014-‐2020	  

-‐ Solicitantul	   nu	   trebuie	   sa	   creeze	   condiţii	   pentru	   a	   obţine	   în	   mod	   necuvenit	   un	  
avantaj,	   în	   sensul	   prevederilor	   art.	   60	   din	   Regulamentul	   (UE)	   nr.	   1306/2013,	   cu	  
modificările	  şi	  completările	  ulterioare	  

-‐ Solicitantul	  nu	  trebuie	  sa	  prevada	  in	  Cererea	  de	  finantare	  si	  Planul	  de	  afaceri	  actiuni	  
eligibile	  prin	  PNS	  si/sau	  PNA	  



-‐ În	  cadrul	  unei	  familii	  (soţul/soţia	  şi	  copii	  acestora	  dacă	  sunt	  asociați	  ai	  întreprinderii	  
familiale	  sau	  persoanei	  juridice	  și	  nu	  și-‐au	  întemeiat	  propria	  exploatație	  agricolă)	  
doar	  unul	  dintre	  membri	  	  poate	  beneficia	  de	  sprijin 

-Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor 
mici;  
-	  Solicitantul	  deţine	  o	  exploataţie	  agricolă	  cu	  dimensiunea	  economică	  cuprinsă	  între	  4.000	  şi	  
7.999	  €	  SO 
-Exploataţia agricolă este înregistrată, conform prevederilor legislative na�ionale, cu cel 
puţin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului; 
-Solicitantul prezintă un plan de afaceri;  
-Solicitantul nu a beneficiat de sprijin anterior prin această sub-măsură  
-În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile 
eligibile �i suprafeţele incluse în Anexa din Cadrul Na�ional de Implementare aferentă 
STP, exceptând cultura de căp�uni în sere si solarii �i pepinierele; Se acceptă finan�area 
altor specii care nu sunt cuprinse în anexă, în baza unei analize locale a unui institut 
ceritificat care să ateste poten�ialul speciei respective într-o anumită zona; 
-Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă luni de 
la data deciziei de acordare a sprijinului.  
-Investiția,	  respectiv	  toate	  cheltuielile	  proiectului	  trebuie	  să	  se	  realize	  pe	  teritoriul	  GAL	  .	   în	  
cazul	  în	  care	  proiectul	  este	  amplasat	  atât	  pe	  teritoriul	  GAL,	  cât	  și	  în	  zona	  adiacentă	  acestuia,	  
finanțarea	   proiectului	   este	   eligibilă	   cu	   condiția	   ca	   solicitantul	   să	   aibă	   sediu	   sau	   punct	   de	  
lucru	  pe	  teritoriul	  acoperit	  de	  GAL,	  investiția	  să	  se	  realizeze	  pe	  teritoriul	  GAL	  și	  ponderea	  cea	  
mai	   mare	   a	   exploatației	   agricole	   (suprafața	   agricolă/numărul	   de	   animale)	   să	   se	   afle	   pe	  
teritoriul	  GAL 

-‐ Exploataţia	  agricolă	  primeşte	  sprijin	  o	  singură	  dată	  în	  cadrul	  acestei	  sub-‐măsuri	  prin	  
PNDR	   2014-‐2020,	   în	   sensul	   că	   exploatația	   nu	   a	   fost	   transferată	   între	   doi	   sau	   mai	  
mulți	  fermieri,	  beneficiari	  ai	  sprijinului	  prin	  această	  sub-‐măsură	  

-‐ Înaintea	   solicitării	   celei	   de-‐a	   doua	   tranșe	   de	   plată,	   beneficiarul	   va	   trebui	   sa	   faca	  
dovada	   creşterii	   performanţelor	   economice	   ale	   exploatației,	   prin	   comercializarea	  
producției	  proprii	  

-‐ În	   cazul	   în	   care	   exploatația	   agricolă	   vizează	   creșterea	   animalelor,	   Planul	   de	   afaceri	  
trebuie	  sa	  prevada	  în	  mod	  obligatoriu	  platforme	  de	  gestionare	  sau	  un	  alt	  sistem	  de	  
gestionare	  a	  gunoiului	  de	  grajd,	  conform	  normelor	  de	  mediu	  

-‐ Solicitantul	   trebuie	   sa	  aiba	   stabilit	  domiciliul/sediul	   social	   în	  Unitatea	  Administrativ	  
Teritorială	  în	  care	  este	  înregistrată	  exploataţia	  

-‐ În	  cazul	   în	  care	  solicitantul	  este	   încadrat	   într-‐o	  activitate	  salarizată,	   locul	  de	  muncă	  
trebuie	  să	   fie	   în	  aceeaşi	  UAT	  sau	  zona	   limitrofă	  a	  UAT-‐ului	   în	  care	  este	   înregistrată	  
exploataţia	  vizată	  pentru	  sprijin	  

-‐ Solicitantul	  nu	   trebuie	   sa	   fi	   creat	   condiţii	   artificiale	  necesare	  pentru	  a	  beneficia	  de	  
plăţi	  (sprijin)	  şi	  a	  obţine	  astfel	  un	  avantaj	  care	  contravine	  obiectivelor	  măsurii. 

 
 
 



8.Criterii de selecţie 
Principiile ȋn ceea ce priveşte stabilirea criteriilor de selecţie sunt următoarele: 

-principiul nivelului de calificare în domeniul agricol (în func�ie de nivelul de educa�ie 
�i/sau calificare în domeniul agricol; 
-principiul sectorului prioritar (sectoare prioritare: legumicol, cultura mare, zootehnic); 
-principiul nivelului de calificare ȋn domeniul agricol; 
-principiul proiectelor inovative 
-proiecte care integreaza componenta de mediu ( ex. Diminuarea consumului de apa; 
colectarea deseurilor vegetale)  
- principiul dimensiunii exploatatiei 
- principiul participarii la cursurile de formare profesionala organizate in cadrul GAL: 
solicitantul sa dea o declaratie ca va participa la cursurile de formare organizate pe 
masura M1/C 
- alte criterii in acord cu caracteristicile teritoriului 
Principiul	   asocierii	   fermierilor,	   care	   dețin	   exploatații	   de	   dimensiuni	  micii	   și/	   sau	  medii,	   în	  
cadrul	  cooperativelor	  sau	  a	  grupurilor	  de	  producători	  constituite	  în	  baza	  legislației	  naționale	  
în	  vigoare 
Principiile de selec�ie vor fi detaliate suplimentar ȋn faza de implementare a SDL. 
 
9.Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

Cuantumul sprijinului este de 10.000 de euro pentru o exploataţie agricolă pe o 
perioadă de maxim 5 ani. 

Sprijinul se va acorda sub formă de primă, în două tranşe astfel:  
-75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finan�are;  
-25% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condi�ia implementării corecte a planului de 
afaceri, fără a depă�i 5 ani de la semnarea deciziei de finan�are.  
10.Indicatori de monitorizare 

Indicatorii stabiliti sunt urmatorii: 
Nr. De exploatatii sprijinite/beneficiari sprijiniti: minim 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

	  


