
FIȘA MĂSURII  - Sprijinirea și dezvoltarea fermelor mici 

 

Codul măsurii ( Măsura / DI ): M2 / 2A 

 

Tipul măsurii: 

☐ INVESTIȚII  

☐ SERVICII  

☒ SPRIJIN FORFETAR  

 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii intervenției a acesteia și a 

contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

Măsura este menită să sprijine transformarea și deschiderea spre piață a fermelor mici 

care prezintă potențial de dezvoltare în întreprinderi agricole viabile, precum și creșterea 

capacității de a identifica noi oportunități de valorificare a producției obținute de aceste 

ferme mici.  

La nivelul teritoriului GAL Valea Someșului  numărul total de exploatații agricole este 

de 18.135 din care 17.911 reprezentând 98,76% din total sunt în proprietate. Un număr foarte 

mic de exploatații sunt în arendă (249) și în concesiune (8). Suprafaţa agricolă utilizată 

(63.729,52 ha) ocupă 46,41% din suprafaţa totală a teritoriului (137.300 ha) şi este structurată 

după cum urmează: suprafaţa arabilă reprezintă 28,19%; păşunile şi fâneţele 68,39%; culturile 

de pomi fructiferi 1,91%, iar 1,51 % reprezintă grădini familiale. Suprafața agricolă utilizată 

pentru agricultura ecologică este de 1,19 ha aflată în conversie. Pe teritoriu nu există 

terenuri irigate sau instalații de irigații funcționale. Creşterea animalelor ca și ramură a 

agriculturii este bine reprezentată la nivel de teritoriu efectivele de animale fiind 

următoarele: 12.439 capete bovine, 59.706 capete ovine, 3.643 capete caprine, 23.613 

capete porcine, 208.112 capete păsări, 3.083 capete iepuri de casă și 5.514 familii de albine. 

UVM (unități vită mare) mediu la nivel de teritoriu este 140.389,39.  

Conform analizei SWOT în teritoriul GAL Valea Someșului, majoritatea fermelor mici se 

caracterizează printr-o putere economică redusă şi orientare preponderentă spre 

autoconsum. Deschiderea acestora către piaţă este relativ redusă. Structura de producție a 

acestor ferme este diversificată, astfel încât să răspundă necesităţilor gospodăriei. O altă 

caracteristică a acestor ferme  este dotarea tehnică redusă şi necorespunzătoare, ceea ce 

împiedică creşterea productivităţii şi obţinerea unui surplus de produse destinate vânzării. 

 Obiectiv(e) de dezvoltare rurală conform art. 4 , Reg. (UE) nr. 1305/2013: (1) 

favorizarea competitivității agriculturii. 

 Obiectiv specific  al măsurii: îmbunătățirea managementului exploatațiilor agricole și 

creșterea orientării către piață a acestora, precum și sporirea  veniturilor  fermelor de mici 

dimensiuni.  



 Măsura contribuie la prioritatea principală (2) creșterea viabilității exploatațiilor și 

a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea 

tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor și la prioritatea 

secundară (6) promovarea incluziunii sociale, reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale prevăzute la art. 5,  Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Măsura corespunde obiectivelor art. 19 Dezvoltarea exploatațiilor și a 

întreprinderilor (c) ajutor la înființarea întreprinderii pentru dezvoltarea fermelor mici din 

Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

 
 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 piață și orientării spre piață, 

precum și a diversificării activităților agricole  

 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. 1305/2013: 

 Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice: 

Sprijinirea și dezvoltarea fermelor mici poate contribui la prevenirea abandonului 

terenurilor agricole prin stimularea investițiilor în agricultură și prin determinarea micilor 

fermieri să utilizeze integral terenurile deținute. De asemenea, măsura promovează 

investiţiile pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac în agricultură 

prin măsuri specifice de gestionare a gunoiului de grajd.   

 

Complementaritarea cu alte măsuri din SDL:  

Măsura M2/2A este complementară cu măsura M4/3A și cu M5/6A datorită faptului că 

beneficiarii direcți ai măsurii M2/2A sunt beneficiarii direcți ai măsurilor M4/3A și M5/6A. 

Măsura M2/2A este de asemenea complementară cu măsurile M1/1B, M3/3A și M7/6B 

datorită faptului că beneficiarii direcți ai măsurii M2/2A sunt beneficiarii indirecți ai 

măsurilor M1/1B, M3/3A și M7/6B.  

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  

Măsura M2/2A este sinergică cu M1/1B, M3/3A, M4/3A datorită faptului că prioritatea 

principală a măsurii M2/2A este secundară pentru măsurile M1/1B, M3/3A, M4/3A ( 

Prioritatea 2). Măsura M2/2A este sinergică cu măsura M1/1B deoarece contribuie la 

aceeași prioritate secundară ( Prioritatea 6).  

2. Valoarea adăugată a măsurii  

O problemă identificată la nivelul teritoriului GAL Valea Someșului este legată de 

faptul că producția agricolă a fermelor mici nu este valorificată superior pe piață. Astfel, s-a 

ajuns la concluzia că o măsură care să sprijine comercializarea producției obținute în cadrul 

gospodăriilor agricole va genera plus valoare atât prin vânzarea directă către consumator a 



produselor obținute, cât mai ales prin generarea unui flux de materii prime agricole pentru 

sectorul de procesare. Astfel, produsele agricole primare comercializate de către fermele 

mici vor constitui baza dezvoltării ulterioare a sectorului procesare.  

   De asemenea, deoarece la nivelul teritoriului GAL Valea Someșului s-au identificat ca 

sectoare vegetale prioritate legumicultura și pomicultura (inclusiv arbuști fructiferi)și abia 

apoi alte culturi în camp, iar la nivel de sector zootehnic prioritare sunt apicultura,  creșterea 

ovinelor și caprinelor, creșterea porcinelor și apoi creșterea bovinelor, selecția proiectelor se 

va realiza ținându-se cont de specificul local.  

3. Trimiteri la alte acte legislative  

Legislație UE 

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (CE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru 

exploatații agricole 

Legislația Națională 

Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și 

mijlocii cu modificările  şi completările ulterioare; 

Ordonanță de urgență nr. 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 Agricolă Comună; 

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 direcți / indirecți ( grup țintă )  

Beneficiarii direcți sunt: 

 Mici fermieri încadrați ca formă de organizare în categoria micro-întreprinderilor și 

a întreprinderilor mici de tipul PFA, II, IF, SRL, SRL-D 
Beneficiari indirecți (grup țintă): 

 Agenți economici din alte domenii de pe raza pieței locale 

 Populația locală de pe raza pieței locale  

 Autorități publice locale  

 
5. Tip sprijin în conformitate cu art. 67 al Reg. (UE) nr.1303 / 2013 



 Sprijin forfetar  

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Acțiunea eligibilă în cadrul acestei măsuri constă în acordarea ajutorului la înființarea 

întreprinderii pentru dezvoltarea fermelor mici.  

Acțiunea neeligibilă în cadrul acestei măsuri constă în acordarea ajutorului la 

înființarea întreprinderilor non-agricole și dezvoltarea fermelor care nu se încadrează în 

categoria fermelor mici.  

7. Condiții de eligibilitate  

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili ( exploatații 

care intră sub incidența definiției microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici); 

 Solicitantul deţine o exploataţie agricolă care se încadrează în categoria ferme mici; 

 Solicitantul prezintă un plan de afaceri; 

 Solicitantul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 

4.000 -7.999 SO ( valoarea producției standard );  

 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă luni 

de la data deciziei de acordare a sprijinului. 

8. Criterii de selecție  

 Solicitantul va aplica pe măsura M4/3A “Scheme de calitate pentru produse 

agricole și alimentare” (Punctajul se va acorda în condițiile în care solicitantul 

prezintă un angajament  pentru aplicarea prin intermediul unui proiect distinct 

la măsura M4 /3A Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare )  

 Solicitantul deține o exploatație agricolă care activează în unul din sectoarele 

prioritare pentru teritoriu GAL Valea Someșului   

 Solicitantul este membru sau va deveni membru al unei forme asociative care a 

primit/va primi finanțare prin măsura LEADER 

 Solicitantul deține o formă de autorizare consituită în anul depunerii cererii de 

finanțare   

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar in ghidul solicitantului si vor respecta 

prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveşte tratamentul egal al 

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

conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

 

9. Sume aplicabile și rata sprijinului  

Sprijinul public nerambursabil este de 15.000 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. 



10. Indicatori de monitorizare  

Domenii de intervenție  Indicator de monitorizare  Valoarea  

2A Număr de exploataţii/beneficiari 
sprijiniți 

15 

1A Cheltuielile publice totale 225.000 euro  

6A Locuri de muncă create  8 

 

 


