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Denumirea 

masurii 

Sprijin pentru micii fermieri din teritoriul Muntii Macinului - Dunarea 

Veche 

Codul masurii M 3/2A 

Tipul masurii 

Investitii 

Servicii 

X  Sprijin forfetar 

1.Descrierea generala a masurii 

1.1 Justificare. 

Corelare cu 

analiza SWOTT 

In teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche, fermele sunt in special 

mici si se caracterizeaza printr-o putere economica redusa. De exemplu, 

in sectorul animalier, cea mai mare parte a efectivului (peste 77% se afla 

in proprietatea persoanelor fizice, cu o medie de 30 de 

animale/crescator). Deschiderea acestora catre piata este relativ redusa. 

Aceste ferme se caracterizeaza printr-o structura de productie diversa 

(oi, capre, vaci, pasari etc), determinata in special de necesitatile 

familiei (autoconsum), precum si printr-o dotare tehnica redusa, ceea ce 

impiedica cresterea productivitatii si obtinerea unui surplus de produse 

destinate vanzarii. Pentru a deveni competitive pe piata, aceste ferme 

mici au nevoie de echipamente și tehnologii moderne, care pot contribui 

atat la reducerea costurilor, cat și a timpilor de realizare a lucrarilor, 

dar și la creșterea productivitatii. Riscul este ca, in lipsa surselor de 

finantare, fermele mici sa fie eliminate de pe piata. 

Masura M3/2A este un raspuns direct la aceste probleme sprijinind 

transformarea structurala și deschiderea spre piata a fermelor mici cu 

potential de a deveni intreprinderi agricole viabile, precum și de a creste 

capacitatea de a identifica noi oportunitati de valorificare a productiei 

acestora. 

1.2. Obiectivul 

de dezvoltare 

rurala al 

Reg(UE) 

1305/2013 

i) Favorizarea competitivitatii agriculturii 

1.3.Obiectivele 

specific locale al 

masurii 

- Dezvoltarea micilor afaceri agricole aducatoare de plus valoare in 

teritoriul Muntii Macinului Dunarea Vechea; 

- Creșterea gradului de competitivitate a exploatatiilor agricole (prin 

sprijinirea procesului de modernizare si conformitate la cererea pietii si 

la standardele comunitare); 

- Crestere competitivitatii economice a teritoriului Muntii Macinului - 

Dunarea Veche prin eficientizarea sectorului agricol; 

- Cresterea gradului de coeziune economica, pentru asigurarea unei 

dezvoltari echilibrate a sectorului agricol. 

1.4. Contributie 

la prioritatea/ 

prioritatile 

prevazute la 

art.5, Reg.(UE) 

P2. Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a tuturor tipurilor de 

agricultura in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole 

inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor 
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nr.1305/2013 

1.5. Contibutia 

la Prioritatile 

SDL (locale) 

PL2. Cresterea competitivitatii  teritoriului Muntii Macinului – Dunarea 

Veche 

1.6. Masura 

corespunde 

obiectivelor art. 

din Reg.(UE) 

nr.1305/2013 

Masura 3/2A corespunde art 19, alin. (1), lit. a) - iii) al Reg. (UE) nr. 

1305/ 2013 

1.7. Contributia 

la domeniile de 

interventie 

2A - Imbunatatirea performantei economice a tuturor exploatatiilor 

agricole si facilitarea restructurarii si modernizarii exploatatiilor, in 

special in vederea cresterii participarii pe piata si a orientarii spre piata, 

precum si a diversificarii activitatilor agricole 

1.8. Contributia 

la obiectivele 

transversale ale 

Reg.(UE) 

1305/2013 

Inovare 

Finantarea micilor afaceri agricole in teritoriul Muntii Macinului - 

Dunarea Veche va deschide noi oportunitati si posibilitati pentru 

adoptarea de metode noi și utilizarea de tehnologii inovatoare. 

Mediu si clima 

Masura contribuie la prevenirea abandonului terenurilor agricole prin 

sprijinirea firmelor mici, inclusiv in vederea indeplinirii cerintelor privind 

eco-conditionalitatea sau adaptarea la cerintele de mediu conform 

standardelor aprobate, inclusiv adoptarea unor culturi rezistente la 

schimbari climatice, conducand toate acestea la o activitate agricola 

sustenabila. Printe tipurile de activitati eligibile se regaseste 

managementul gunoiului de grajd, utilizarea unor tehnologii și 

echipamente care sa asigure un bun management al utilizarii 

ingrașamintelor, precum și aplicarea unor bune practici de gestionare a 

solului. 

1.9. Compleme

ntaritate cu alte 

masuri din SDL 

Complementaritate cu masurile: M1/1C; M2/3A 

1.10. Sinergia 

cu alte masuri 

din SDL 

Sinergie raportata la Prioritatile UE (art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013): 

P2. Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a tuturor tipurilor de 

agricultura in toate regiunile si promovarea tehnilogiilor agricole 

inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor: M4/2B 

Sinergie raportata la Prioritatile Locale de Dezvoltare (PL):  

PL2. Cresterea competitivitatii  teritoriului Muntii Macinului – Dunarea 

Veche: M1/1C; M4/2B; M5/6A; M6/6A; M9/6B 

2. Valoarea adaugata a masurii 

Masura contribuie la: 

- reducerea gradului de saracie si la combaterea fenomenului migratiei in teritoriu; 

- dezvoltarea exploatatiilor agricole de mici dimensiuni si implicit la cresterea 

competitivitatii acestora pe piata, prin implementarea de tehnologii si solutii noi; 

- combaterea fenomenului de faramitare a terenurilor agricole; 
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- schimbarea mentalitatii actorilor locali in sensul considerarii activitatilor agricole ca 

"afaceri profitabile"; 

- pastrarea viabilitatii si stabilitatii economice a localitatilor rurale din teritoriul Muntii 

Macinului - Dunarea Veche, prin cresterea rentabilitatii micilor afaceri agricole; 

- stimularea valorificarii locale integrate a resurselor teritoriului. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

 R (CE) nr. 1242/2008; Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003; Legislatie Nationala; 

Lege Nr. 346/2004; Ordonanta de urgenta nr. 44/2008; Ordin nr. 22/2011 al Ministrului 

Agriculturii și Dezvoltarii Rurale; Ordonanta de urgenta nr. 43/2013; Ordonanta 

Guvernului nr. 8/2013 . 

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 

4.1. Beneficiari directi 

Fermierii care au drept de proprietate și/sau drept de 

folosinta pentru o exploatatie agricola care intra in 

categoria de ferma mica* conform definitiei relevante, cu 

exceptia persoanelor fizice neautorizate 

*Ferma mica  este definita conform cap 8.1 din PNDR 2014-

2020. 

4.2. Beneficiarii indirecti 

 Familia fermierului 

 Consumatorii locali si turistii  

 Operatorii economici din domenii conexe: turism, 

agroturism, transport, comert etc. 

 Autoritatile publice locale – prin cresterea incasarilor 

realizate la bugetul local. 

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

 Sprijinul va fi acordat sub forma de suma forfetara pentru implementarea obiectivelor 

furnizate in planul de afaceri 

6.Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

Sprijinul se acorda pentru ferma mica, cu scopul de a facilita dezvoltarea fermelor mici pe 

baza planului de afaceri. Toate cheltuielile propuse in planul de afaceri, inclusiv capitalul 

de lucru și activitatile relevante pentru implementarea corecta a planului de afaceri 

aprobat, pot fi  eligibile, indiferent de natura acestora. 

Planul de afaceri va include cel putin urmatoarele: 

• Prezentarea situatiei initiale a exploatatiei agricole (de ex: datele solicitantului, aria de 

cuprindere a activitatii, forma juridica a solicitantului, abilitati profesionale, istoricul 

intreprinderii agricole, facilitati de productie, dotarea exploatatiei); 

• Prezentarea etapelor si obiectivelor propuse pentru dezvoltarea exploatatiei agricole (de 

ex. obiectivul general, obiectivele operationale – planificarea indeplinirii acestora, riscurile 

de implementare, standarde și norme europene legate de protectia muncii și de mediu și 

normele sanitare-veterinare, in cazul exploatatiilor agricole care vizeaza cresterea de 

animale, planul de amenajaripentru gestionarea gunoiului de grajd, conform normelor de 

mediu precum și previziunea bugetului de venituri - cheltuieli; 

• Prezentarea detaliata a actiunilor, inclusiv cele legate de sustenabilitatea mediului și de 

utilizare eficienta a resurselor, necesare pentru dezvoltarea exploatatiei agricole, formarea 

sau consilierea (imbunatatirea economica propusa a exploatatiei, planul propus pentru 

formare si consiliere – pentru a imbunatati aptitudinile beneficiarilor și eficacitatea 
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exploatatiei, restructurarea și diversificarea activitatilor agricole  (evaluarea riscurilor de 

mediu și planificarea implementarii); 

Preconditia gestionarii eficiente a planului de afaceri este reprezentata de stabilirea 

domiciliului beneficiarului in UAT in care exploatatia este inregistrata (UAT apartinand 

teritoriului Muntii Macinului - Dunarea Veche), precum si a locului de munca in acelasi UAT 

sau zona limitrofa. 

7. Conditii de eligibilitate 

 Solicitantul are drept de proprietate și/ sau drept de folosinta pentru o exploatatie 

agricola care intra in categoria de ferma mica in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea 

Veche; 

• Solicitantul se incadreaza intr‐una din formele de organizare: 

- persoana  fizica  inregistrata  si autorizata in conformitate cu prevederile OUG nr. 

44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare: 

 ca persoana fizica autorizata; 

 ca intreprinzator titular al unei intreprinderi individuale; 

 ca intreprindere familiala; 

- societate cu raspundere limitata  cu asociat unic/ majoritar (majoritate absoluta  

50%+1) infiintata in baza Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile  si completarile 

ulterioare reprezentata prin: 

 asociat unic care are si calitatea de administrator al societatii; 

 asociat majoritar (majoritate absoluta 50%+1) care are și calitatea de administrator 

al societatii. In cazul persoanei juridice cu actionariat multiplu, asociatul majoritar 

trebuie sa exercite controlul efectiv pe intreaga durata de valabilitate a Deciziei de 

Finantare 

In categoria SRL‐uri este inclusa și microintreprinderea infiintata de intreprinzatorul 

debutant ("societate cu raspundere limitata  ‐ debutant" sau "S.R.L. ‐ D.") in baza 

prevederilor OUG nr. 6/2011, cu modificarile  și completarile ulterioare, cu conditia 

respectarii criteriilor prevazute delegislatia europeana și nationala in vigoare pentru 

schema de minimis, pe durata de valabilitate a Deciziei de Finantare; 

 Solicitantul  respecta incadrarea in categoria de microintreprinderi sau intreprinderi 

mici, 

indiferent de forma de organizare economica; 

 Exploatatia agricola trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii obligatorii: 

- are o dimensiune economica in limitele stabilite in cap 8.1 din PNDR 2014-2020;   

- este inregistrata ca microintreprindere/  intreprindere mica; 

- este inregistrata de solicitant, in nume propriu sau sub forma de organizare 

eligibila pentru accesarea sprijinului cu cel putin 24 de luni inainte de solicitarea 

sprijinului prin intermediul Masurii, in Registrul Unic de Identificare – APIA  și/ sau in 

Registrul National al Exploatatiilor – ANSVSA, precum si la Primarie in Registrul 

Agricol 

• Solicitantul prezinta un plan de afaceri; 

• Implementarea Planului de Afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la 

data semnarii deciziei de acordare a sprijinului; 

• Inaintea solicitarii celei de-a doua tranșe de plata, solicitantul face dovada cresterii 

performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in 
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procent de minimum 20 % din valoarea primei tranșe de plata (cerinta va fi verificata in 

momentul finalizarii implementarii planului de afaceri); 

• In cazul in care exploatatia agricola  vizeaza  creșterea animalelor, Planul de Afaceri va 

prevede in mod obligatoriu un plan de gestionare a gunoiului de grajd, conform 

normelor de mediu (cerinta va fi verificata la momentul finalizarii implementarii Planului 

de Afaceri, respectiv inainte de acordarea tranșei a doua); 

• Solicitantul trebuie sa  aiba stabilit domiciliul/ sediul social in Unitatea Administrativ 

Teritoriala  in care este inregistrata exploatatia. In cazul in care solicitantul este 

incadrat intr‐o activitate salarizata, locul de munca trebuie sa fie in aceeasi UAT sau 

zona limitrofa a UAT‐ului in care este inregistrata. Aceste conditii trebuie indeplinite in 

maxim 9 luni de la data semnarii Deciziei de Finantare.   

Pentru a fi eligibile, toate investitiile aferente implementarii proiectelor vor fi efectuate pe 

teritoriul G.A.L. Muntii Macinului - Dunarea Veche. 

8. Criterii de selectie 

 Proiecte care prevad investitii in cadrul sectoarelor prioritare care vizeaza, pentru 

teritoriul GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche, sectorul vegetal (legumicultura, pepeni 

inclusiv productia de material saditor), zootehnic (ovine, caprine, bovine, pasari), 

apicultura; 

 Proiecte depuse de fermele de familie, conform definitiei din OUG nr. 43/2013,care se 

incadreaza in dimensiunea fermei mici 

 Inscrierea solicitantului intr-o forma de asociere de pe teritoriul GAL (inclusiv prin 

declaratie pe proprie raspundere de inscriere in Asociatie/Cooperativa in termen de 6 luni 

de la primirea primei transe) - masura GAL M2/3A; 

• Solicitantul face dovada sau isi ia angajamentul de a dobandi/de a-si imbunatati 

competentele profesionale in domeniul agricol, prin participarea la cursuri de instruire 

organizate in cadrul Masurii GAL M1/1C pana la obtinerea transei finale.  

Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului și vor avea in 

vedere prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmarind sa asigure tratamentul egal 

al solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare și directionarea masurilor in 

conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala. 

9. Sume aplicabile si rata sprijinului 

9.1. Justificare 

Proiectele din cadrul acestei masuri sunt din categoria operatiunilor generatoare de venit. 

9.2. Sume aplicabile si rata sprijinului: 

Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioada de maxim trei ani si este de:  

• 15.000 de euro pentru fermierii care au drept de proprietate și/sau drept de folosinta 

pentru o exploatatie agricola care intra in categoria de ferma mica, , cu dimensiunea 

cuprinsa in limitele stabilite in cap 8.1 din PNDR 2014-2020;  

Sprijinul pentru fermele mici se va acorda sub forma de prima in doua tranșe, astfel:  

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

• 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a planului de 

afaceri, fara a depași trei ani de la semnarea deciziei de finantare.  

In cazul neimplementarii corecte a planului de afaceri, sumele platite, vor fi recuperate 

proportional 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 
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10. Indicatori de monitorizare 

Numar de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti: 2 

Indicatori Leader: 

Cheltuiala publica totala: 30.000 euro 

 


