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Denumirea măsurii Susținerea fermelor mici cu scopul orientării către piață 

Codul măsurii M2.2A 

Tipul măsurii Sprijin forfetar 

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 

1.1 Justificare. Corelare cu 
analiza SWOT 

În urma analizării SWOT a teritoriului GAL Microregiunea 
Belcești-Focuri s-a identificat un număr ridicat al fermelor mici 
unde fermieri (micii producători) nu reusesc sa isi valorifice 
productia agricola datorita absenței la nivel de ferma a unor 
produse cu o valoare adaugată ridicată, dimensiunea redusă a 
exploatațiilor agricole, lipsa inovației și decalajele tehnologice. 
Principalul scop al măsurii este acela de a promova și susține 
competitivitatea și dezvoltarea economică a fermelor mici (de 
semi-subzistență) existente în arealul GAL care isi propun prin 
planul de afaceri crearea unor produse cu o valoare adaugata 
ridicata si valorificarea identitatii regionale date de prezenta 
fermei pe teritoriul GAL.  
Sprijinul acordat pentru fermele mici existente este un 
instrument menit să determine, în principal, transformarea 
structurală și 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.  

1.2 Obiectivul de dezvoltare 
rurală al Reg(UE) 1305/2013 

a. favorizarea competitivității agriculturii;  
b. asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și 
combaterea schimbărilor climatice;  
c. obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor 
și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri 
de muncă.  

1.3 Obiectivul specific local al 
măsurii 

OS 1. Susținerea fermelor mici pentru creșterea orientării către 
piață precum și a veniturilor acestora. 
OS 2. Îmbunătățirea sistemului de management al exploatației și 
creșterea competitivității sectorului agricol prin aplicarea unor 
practici agricole prietenoase mediului. 

1.4 Contribuţie la prioritatea 
/priorităţile prevăzute la art.5, 
Reg.(UE) nr.1305/2013 

P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a copetitivității tuturor 
tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea 
tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a 
pădurilor, cu accent pe facilitarea intrării în sectorul agricol a 
unor fermieri calificați corespcunzător și în special, a reînnoirii 
generațiilor, conform Regulamentului nr. (CE) 1305/2013, art. 5. 

1.5 Masura corespunde 
obiectivelor art. 19  din Reg.(UE) 
nr.1305/2013 

Art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 – Dezvoltarea exploatațiilor și 
a întreprinderilor. 

1.6 Contribuţia la domeniile de 
intervenţie 

Măsura contribuie la domeniul de intervenție 2 A – 
Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor 
agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, 
în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării 
spre piață, precum și a diversificării activităților agricole.  

1.7 Contribuţia la obiectivele Măsura contr.ibuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 
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transversale ale Reg.(UE) 
1305/2013 

1305/2013: mediu, climă și inovare în conformitate cu art. 5, 
Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

1.8 Complementaritate cu alte 
măsuri din SDL 

M1/1C 

1.9 Sinergia cu alte măsuri din 
SDL 

M3/2B 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Valoarea adăugată a acestei măsuri este generat de impactul pozitiv pe care aceasta îl va avea asupra 
teritoriului GAL Microregiunea Belcești-Focuri prin susțierea fermelor mici spre a-și valorifica 
produsele. 
Măsura va stimula beneficiarii acesteia sa participe periodic cu produse realizate prin modernizarea 
fermei la pietele si targurile locale organizate pe teritoriul GAL sau in afara acestuia, valorificarea 
productiei prin lanturile scurte create la nivel de GAL sau alte forme de promovare si valorizare a 
identitatii regionale din teritoriul GAL. 
Finanțarea proiectelor prin măsura propusă va urmări să ofere cât mai multor fermieri posibilitatea de 
a face față competitivității din sectorul agricol și de a-și îmbunătăți performanța economică, având o 
contribuție majoră în cadrul dezvoltării economiei locale. 
Prin accesarea acestei măsuri fermierii vor putea achiziționa dotărilor necesare la nivel de fermă, în 
scopul alinierii la standardele ridicate, eficientizării costurilor și creșterii veniturilor. Vor avea acces la 
inovare, dezvoltare economică, cu implicare în îmbunătățirea calității vieții, crearea și păstrarea 
locurilor de muncă, încurajarea persoanelor să rămână în mediul rural sau să se întoarcă și să dezvolte 
afaceri. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

 R (UE) nr. 1305/2013; 
 Recomandarea 2003/361/CE; 
 R (CE) nr. 1242/2008; 
 Legea nr. 346/2004; 
 Ordonanță de urgență nr. 44/2008; 
 Ordinul nr. 22/2011; 
 Ordonanța de urgență nr. 43/2013; 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1 Beneficiari direcţi 
Fermieri cu drept de proprietate și/sau drept de folosință pentru 
exploatații agricole din categoria de fermă mică, cu excepția 
persoanelor fizice neautorizate.  

4.2 Beneficiarii indirecţi Societate civilă, entități private, entități publice. 

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor prevăzute în 
planul de afaceri.  

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

Costuri  Acțiuni eligibile 
 Sprijinul se acordă în vederea facilitării dezvoltării fermelor mici în baza Planului de Afaceri (PA). 

Toate cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru şi activitățile relevante pentru 
implementarea corectă a PA aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. 

 
Acțiuni neeligibile  

 Nu sunt eligibile la finanțare prin măsura 2.2A aceleași tipuri de acțiuni ca cele din PNA, respectiv 
PNS; 

 Nu sunt eligibile prin măsura 2.2.A acțiunile ce prevăd dezvoltarea /modernizarea exploatației prin 
achiziții de utilaje și echipamente second-hand.  
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Cheltuieli eligibile 
 Cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru, achiziția de teren sau material 

biologic, efectuare de studii precum cel pentru sectorul pomicol, sau privind potenţialul agricol 
precum şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat pot fi 
eligibile, indiferent de natura acestora. 
 
Costuri neeligibile:  

 Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente activității 
de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia 
Națională, precum și producerea și comercializarea produselor din Anexa I la Tratat.  

 Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și sau echipamente second-hand.  

7. Condiţii de eligibilitate 

 Investiția se va realiza în teritoriul GAL Microregiunea Belcești-Focuri. 
 Solicitanții au domiciliul în teritoriul GAL Microregiunea Belcești-Focuri sau în zona limitrofă 

acesteia. 
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici; 
 Beneficiarul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 8.000 4.000 

SO – 11.999  - 7.999 SO (valoarea producției standard); 
 Solicitantul prezintă un plan de afaceri; 
 Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin anterior prin această măsură; 
 Solicitanții care dețin exploatații din sectorul pomicol pot primi sprijin prin această măsură doar 

pentru speciile și suprafețele eligibile cuprinse în Anexa din Cadrul Național de Implementare 
aferentă STP, excepție cultura de căpșuni în sere și solarii. 

 Implementarea PA va începe în termen de cel mult nouă luni de la data deciziei de acordare a 
sprijinului; 

 Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada creșterii 
performanțelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii in procent de 
minim 20 5% din valoarea primei tranșe de plată  

 Solicitanții din sectorul zootehnic vor prevedea prin PA platforme de gestionare a gunoiului de 
grajd, sau un alt sistem de gestionare a gunoiului de grajd conform normelor de mediu (cerința 
va fi verificata in momentul finalizarii implementarii planului de afaceri).  

8. Criterii de selecție  

 Nivelul de calificare din domeniul agricol.  
 Solicitanții vor include în planul de afaceri componente inovative sau de protecția mediului  
 Sectorul prioritar.  
 Potențialul agricol. 
 Ferme de familie. 
 Rase/soiuri autohtone. 
 Membru într-o forma asociativă locală. 
 Investiții în înființarea sau modernizarea instalațiilor petru irigații în cadrul fermei, inclusiv facilități 

de stocarea apei la nivel de fermă.  
 

Principiile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului 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 către acele proiecte care corespund cu 
necesitățile identificate, cu analiza SWOT și cu obiectivele stabilite în SDL a GAL Microregiunea 
Belcești-Focuri. De asemenea, se va acorda prioritate proiectelor în funcție de contribuția adusă la 
atingerea obiectivelor și indicatorilor din SDL. Pe parcursul implementării, prioritizarea poate fi 
diferită în funcție de evoluția situației la nivel local. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
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Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/ cinci* ani și este de 15.000 
euro.  
Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel: 

 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 
 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte  în funcție de 

implementarea corectă a PA, fără a depăși trei/cinci* ani de la încheierea deciziei de 
finanțare; 

În cazul neimplementării corecte a PA sumele plătite, vor fi recuperate proporțional cu obiectivele 
nerealizate.  Acordarea sprijinului va fi proporțională cu gradul de îndeplinire a planului de afaceri. 
Implementarea planului de afaceri, inclusiv ultima plată, cât și verificarea finală nu vor depăși 5 ani de 
la decizia de acordare a sprijinului.  
*Perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol.   

10. Indicatori de monitorizare  

 Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți. 
 Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului. 
 Număr de locuri de muncă nou create. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


