
FIȘA MĂSURII 
Denumirea măsurii – SPRIJIN PENTRU O NOUA ABORDARE A PROCESULUI DE 
MODERNIZARE A FERMELOR MICI IN TERITORIUL GAL TINUTUL VERDE  
CODUL Măsurii -  M2/2A;  
Tipul măsurii:   □ INVESTIȚII □ SERVICII ▪ 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. Justificarea și corelarea alegerii măsurii cu analiza SWOT. 

Aşa cum rezultă din analiza diagnostic şi SWOT, la nivelul Teritoriului GAL Ţinutul Verde 
există un număr mare de ferme mici, de subzistență și semi-subzistență, neînregistrate 
juridic, care utilizează o parte semnificativă a suprafeţei agricole justificându-se nevoia 
susţinerii acestui tip de exploataţii agricole în vederea adaptării producției la cerințele 
pieței (inclusiv pentru aspecte legate de aprovizionare, cantitate şi calitate) și 
comercializării produselor (inclusiv prin lanțuri scurte), agricultura reprezentând la nivelul 
teritoriului principala ocupaţie şi sursă de venituri pentru populaţie. 

La momentul de faţă, unele exploataţii, din cauza dimensiunii economice, sunt 
vulnerabile, cu perspective limitate de a-și îmbunătăți performanța economică și de a se 
îndrepta către piață. Afectate de un grad ridicat de fragmentare, aceste ferme au o 
productivitate scăzută, o dotare tehnică deficitară, aplică practici agricole tradiționale cu 
eficiență economică slabă și, astfel, întâmpină dificultăți în procesul de adaptare la noile 
tehnologii. Prin urmare, fermele mici au nevoie de sprijin pentru realizarea de mici 
investiții, pentru a se orienta pe piață și a-şi îmbunătăți managementul fermei. 

De asemenea, micile exploatații zootehnice au nevoie de sprijin pentru a investi în 
facilități individuale de depozitare a gunoiului de grajd pentru a se alinia cerinţelor 
minime obligatorii de mediu. 

Faptul că teritoriul GAL Tinutul Verde este pozitionat in zona de campie si ca in 
alocarea 2007-2013 prin Masura 141 - Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă au 
beneficiat un numar mic de exploatatii, prin criteriile de selectie fiind prioritizate fermele 
aflate in zone defavorizate, in conformitate cu  Anexa 10 - Zone defavorizate (exploatatii 
situate in zona montană cu handicap natural si alte  zone cu handicap natural decât zona 
montană), localitatile din teritoriu neregasindu-se in aceasta anexa, a generat un 
dezechilibru în dezvoltarea acestor tipuri de ferme în perioada anterioara, impunându-se 
in cadrul SDL o măsură pentru sprijinirea fermelor mici. 
Legătura măsurii cu nevoile 

Nevoile care pot fi solutionate prin aceasta masura, identificate la nivel de teritoriu şi 
menţionate în Capitolul I din SDL, sunt: N 1: Reducerea gradului de sărăcie a populaţiei 
locale şi a creşterii nivelului de trai al acesteia; N 2: Pregătirea/calificarea resursei umane 
în domeniul agricol; N 3: Creșterea competitivității în agricultură; N 4: Creşterea 
atractivității zonei în special pentru tineri şi reducerea migraţiei acestora către zonele 
urbane; N 7: Încurajarea fermelor mici şi medii; N 8: Sprijinirea apicultorilor, 
legumicultorilor şi pomicultorilor în promovarea investiţiilor și în integrarea producţiei cu 
procesarea la nivelul fermei; N 9: Modernizarea fermelor şi alinierea la standardele de 
funcţionare ale UE (în special pe condiţiile de mediu); N 10: Procesarea produselor 
agricole şi crearea lanţurilor scurte de comercializare; N 12: Dotarea cu tehnologii, maşini 
şi utilaje performante în agricultură; N 14: Întinerirea generaţiei de fermieri; N 25: 
Încurajarea realizării irigaţiilor la nivel de fermă pentru a asigura stabilitatea recoltelor; N 



26: Conştientizarea populaţiei locale privind importanţa mediului și adaptarea la 
schimbările climatice. 
1.2 Obiective de dezvoltare rurală: Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4:  
(a) Favorizarea competitivităţii agriculturii; 
(b) Asigurarea gestionării durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor 

climatice  
1.3 Obiective specifice ale măsurii M2/2A: 
- Îmbunătățirea managementului exploatației agricole; 
- Creșterea orientării către piață și a veniturilor exploatațiilor agricole de mici 

dimensiuni. 
1.4 Măsura contribuie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) 
nr.1305/2013 
Masura contribuie la prioritatea: 
P2. Creşterea viabilității exploatațiilor şi a competitivității tuturor tipurilor de agricultură 
în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile 
a pădurilor; 
P5. Promovarea utilizării eficiente a resurselor şi sprijinirea tranziţiei către o economie cu 
emisii reduse de carbon şi rezistentă la schimbările climatice în sectoarele agricol, 
alimentar şi silvic; 
1.5  Masura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg.(UE) nr.1305/2013 – Dezvoltarea 
exploataţiilor şi a întreprinderilor alin. (1) lit. a pct. (iii), alin. (2), alin. (4), alin. (5), alin. 
(6). 
1.6 Masura contribuie la Domeniul de Interventie 2A) 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, prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 
1305/2013). 
Masura contribuie secundar la Domeniul de Interventie 5C) Facilitarea furnizării şi a 
utilizării surselor regenerabile de energie, a sub-produselor, a deşeurilor şi reziduurilor şi 
a altor materii prime nealimentare, in scopul bio-economiei;  
1.7 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 
Mediu si clima 
Prin sprijinirea fermelor mici, masura va contribui la prevenirea abandonului terenurilor 
agricole si va ajuta la  îndeplinirea statutului de fermieri activi, a cerințelor privind eco-
condiționalitatea și măsurilor de înverzire pentru membrii acestora, conducând la o 
activitate agricolă sustenabilă. De asemenea, măsura promovează investiţiile pentru 
producerea și utilizarea energiei regenerabile, prelucrarea deșeurilor, a reziduurilor, 
precum şi a celor pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac în 
agricultură. Sprijinul vizează, totodată, adaptarea fermelor mici la schimbările climatice 
și reducerea vulnerabilității acestora prin adoptarea unor culturi rezistente la schimbări 
climatice și minima intervenție asupra solului, economisirea apei în agricultură, adoptarea 
de surse de încălzire bazate pe biomasă, reducerea emisiilor de amoniac prin investiții în 
fermă. 
Inovare 
Sprijinul acordat exploataţiilor agricole de mici dimensiuni  aflate in teritoriul GAL Tinutul 
Verde va facilita accesul acestora pe piaţă, adoptarea unor tehnici şi metode noi și  a unor 
tehnologii inovatoare, etc.  



1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: 
M2/2A este complementară cu măsurile: M1/2A, M3/2B, M4/6A, M5/6A şi M6/1B întrucât 
se adresează celor care au beneficiat de finanțare direct sau indirect (în calitate de 
beneficiar final) pe măsurile M1/2A, M3/2B, M4/6A, M5/6A şi M6/1B din cadrul SDL GAL 
Ținutul Verde. 
1.9 Sinergia cu alte măsuri din SDL: 
- Prin SDL se propun 3 masuri distincte ( M1/2A, M2/2A si M3/2B ) care impreuna 
contribuie la realizarea uneia dintre prioritatile strategiei P2. 
- Prin SDL se propun 6 masuri distincte ( M1/2A, M2/2A ,M3/2B, M4/6A, M5/6A si M9/6B) 
care impreuna contribuie la realizarea uneia dintre prioritatile strategiei P5. 
Valoarea adăugată a măsurii 
Valoarea adăugată rezultă din: 
- impactul generat de proiectele finanţate prin această măsură la nivelul teritoriului GAL 
Ţinutul Verde care acoperă una dintre cele mai importante nevoi identificată în procesul 
de consultare a actorilor locali şi anume Încurajarea fermelor mici şi medii; 
- caracterul inovativ, ca element principal al abordării LEADER, al proiectelor finanţate 
prin această măsură, dat de criteriile de selecţie, stabilite de către comunitate, în 
concordanţă cu nevoile şi priorităţile specifice teritoriului; 
- stimularea agriculturii ca principală activitate economică din teritoriul GAL; 
- dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how; 
- păstrarea şi crearea de noi locuri de muncă; 
- creșterea veniturilor în gospodăriile agricole; 
- încurajarea apartenenţei la formele asociative (asociaţii de crescători de animale şi/sau 
cooperative agricole) care îşi au sediul în teritoriul GAL; 
- realizarea unui echilibru teritorial socio-economic. 
3. Trimiteri la alte acte legislative  
Legislație UE:  Recomandarea 2003/361/CE din 2003; R (UE) nr. 1242/2008; R (UE) nr. 
1305/2013;  
Legislație națională: Legea nr. 346/2004; Ordonanță de urgență nr. 44/2008; Ordin nr. 
22/2011 al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale; Ordonanță de urgență nr. 43/2013. 
Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  
4.1. Beneficiari direcţi 
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. 
În categoria beneficiarilor eligibili în cadrul măsurii M2/2A, sunt incluși beneficiarii 
direcți/indirecți menționați în cadrul măsurilor: M1/2A, M3/2B, M4/6A, M5/6A şi M6/1B. 
4.2. Beneficiari indirecţi 
- Persoane fizice aflate în căutarea unui loc de muncă; 
- Populaţia – consumatorii produselor agricole comercializate de fermieri. 
5.  Tip de sprijin - Stabilit în conf. cu prevederile art.67 al Reg.(UE) nr. 1303/2013. 
Sprijin la instalare: sprijinul va fi acordat sub formă de sume forfetare pentru 
implementarea obiectivelor prevăzute în planul de afaceri pentru a facilita tânărului 
fermier începerea activităților agricole. 
6.  Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 
6.1.a Acţiuni 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 PA aprobat, pot fi eligibile, 
indiferent de natura acestora. 
Se vor respecta prevederile HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de 
implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările 
și completările ulterioare. 
6.1.b Costuri 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 PA aprobat, pot fi eligibile, 
indiferent de natura acestora. 
Se vor respecta prevederile HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de 
implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările 
și completările ulterioare. 
 
6.2.a Acțiuni neeligibile: 
•  investiții în achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 
•  investiții efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului, 
•  investiții în achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport 
persoane,  
• investiții ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile. 
Sunt neeligibile toate tipurile de operațiuni care nu sunt în concordanță cu regulile 
generale din Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală – 
LEADER și obiectivele și prioritățile stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală.  
Se  vor respecta cel puțin următoarele: - art. 65 din Reg. (UE) nr. 1303/2013;  - art. 69(3) 
din Reg. (UE) nr. 1303/2013;  - art. 45 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; - art. 13 din Reg. (UE) 
nr. 807/2014; - prevederile din PNDR – cap. 8.1 și fișa tehnică a sub-măsurii 19.2. 
6.2.b Costuri neeligibile: 
•  investiții în achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 
•  investiții efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului, 
•  investiții în achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport 
persoane,  
• investiții ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile. 
Sunt neeligibile toate tipurile de operațiuni care nu sunt în concordanță cu regulile 
generale din Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală – 
LEADER și obiectivele și prioritățile stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală.  
Se  vor respecta cel puțin următoarele: - art. 65 din Reg. (UE) nr. 1303/2013;  - art. 69(3) 
din Reg. (UE) nr. 1303/2013;  - art. 45 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; - art. 13 din Reg. (UE) 
nr. 807/2014; - prevederile din PNDR – cap. 8.1 și fișa tehnică a sub-măsurii 19.2. 
 
7.  Condiții de eligibilitate 
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
- Solicitantul trebuie să aibă sediul social/punct de lucru în teritoriul GAL; 
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor 

mici; 



- Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între  
4.000 – 7.999 SO (valoarea producției standard) şi ponderea cea mai mare a exploataţiei 
agricole (suprafaţa agricolă/numărul de animale) să se afle pe teritoriul GAL; 

- Exploataţia agricolă este înregistrată, conform prevederilor legislative naționale, 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 din PNDR 2014-

2020; 
- O exploataţie agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul acestei sub-

măsuri prin PNDR 2014-2020, în sensul că exploatația nu poate fi transferată între doi 
sau mai mulți fermieri, beneficiari ai sprijinului prin această sub-măsură; 

- În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile 
eligibile și suprafeţele incluse în Anexa din Cadrul Național de Implementare aferentă 
STP, exceptând cultura de căpșuni în sere si solarii și pepinierele. 

- Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă luni 
de la data deciziei de acordare a sprijinului; 

- Înaintea solicitării celei de-a doua tranșă de plată, beneficiarul va face dovada creşterii 
performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii, 
fără a se impune un procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată; 

- 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. 

8.  Criterii de selecție 
- Principiul sectorului prioritar: zootehnic (apicol, ovine, bovine, caprine), 
legumicultura, pomicultura; 
- Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol (în funcție de nivelul de educație 
și/sau calificare în domeniul agricol); 
- Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza 
studiilor de specialitate; 
- Principiul apartenenţei la formele asociative (asociaţii de crescători de animale şi/sau 

cooperative agricole) care îşi au sediul în teritoriul GAL;  
- Principiul raselor/ soiurilor autohtone. 
Se vor prioritiza proiectele  ai căror beneficiari direcți/indirecți, au beneficiat de 
finanțare direct sau indirect (în calitate de beneficiar final) în cadrul măsurilor: M1/2A, 
M3/2B, M4/6A, M5/6A şi M6/1B din cadrul SDL GAL Ținutul Verde. 
Principiile de selecţie vor fi detaliate suplimentar în Ghidul măsurii. 
9.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum trei/cinci* ani. 
Sprijinul public nerambursabil este de 13.000 de euro pentru o exploatație agricolă. 
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, fără a depăși trei/cinci* 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 5 ani de la decizia de acordare a sprijinului. 
*Perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol. 
Justificarea aplicarii sprijinului: 
In stabilirea intensitatii sprijinului acordat in cadrul acestei masuri, s-au avut in vedere 
urmatoarele elemente: numarul mare de exploatatii agricole de semi-subzistenta si 
subzistenta slab dezvoltate, necompetitive si fara posibilitati proprii de modernizare dar si 
lipsa fondurilor necesare asigurarii cofinantarii; conform analizei diagnostic din Cap. I, 
teritoriul GAL Tinutul Verde este o zona saraca, 11 din 18 UAT -uri avand IDUL mai mic de 
55.  
Având în vedere nevoile identificate in teritoriu, intensitatea sprijinului se încadrează în 
limita maximă precizată la art. 19, alineatul 1, litera (a), punctul (iii) si Anexa II la  R (UE) 
nr. 1305/2013. 
Ţinând cont de numarul mare al potentialilor beneficiari din teritoriu si valoarea limitata a 
locarii financiare a masurii, intensitatea sprijinului a fost diminuata fata de limita maxima 
amisa de Reg 1305/2013 si PNDR pentru a facilita accesul unui numar mai mare de ferme 
la fondurile disponibile, urmarindu-se crearea unui echilibru socio-economic la nivelul 
teritoriului. 
10. Indicatori de monitorizare 
Număr de exploataţii agricole / beneficiari sprijiniti - 9 
Număr de locuri de muncă create - 4 


