
FIȘA MĂSURII M 2.1 

 

 

Denumirea măsurii: Modernizare ferme de semi-subzistență 

CODUL Măsurii: M 2.1 

Măsura / DI : M 2.1 / 2A  

Tipul măsurii:        □ INVESTIȚII  

                            □ SERVICII  

                                   X 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 

 

Prin  analiza SWOT a teritoriului GAL „Dealurile Bohotinului”, s-a constatat că există un 

număr ridicat de ferme care au parcele mici de teren exploatat (câteva ha), fapt ce 

determină imposibilitatea dezvoltării economice eficiente a acestora. 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 „Dealurile Bohotinului”.  

Obiective de dezvoltare rurală: Favorizarea competitivității agriculturii. 

 

Obiective specifice ale măsurii: Îmbunătățirea managementului fermelor de semi-

subzistență; Orientarea spre piață a exploatațiilor agricole de mici dimensiuni; Inovarea și 

tehnologizarea agriculturii din teritoriul GAL „Dealurile Bohotinului”.  

 

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

P2 - Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în 

toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a 

pădurilor. 

 

Măsura corespunde obiectivelor art. 19 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 a orientării spre piață, precum și a 

diversificării activităților agricole. (Art. 5, al. 2, lit. a din Reg. (UE) nr. 1305/2013)  

 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, clima și 

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

 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M 1 (DI: 1C)  

 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M 2.2/2A; M 2.3/2B 



2. Valoarea adăugată a măsurii  

 

Valoarea adăugată a măsurii M 2.1 este generată de impactul pozitiv semnificativ ce se va 

înregistra, întrucât teritoriul GAL „Dealurile Bohotinului” este dominat de un număr ridicat de 

ferme care au parcele mici de teren exploatat (câteva ha), fapt ce determină imposibilitatea 

dezvoltării economice eficiente a acestora. 

 

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, iar în subsidiar, se va aduce contribuție dezvoltării economice locale 

și, pe termen lung, eliminarea teritoriului din categoria zonelor sărace (CS 1.2).  

 

Analizata prin prisma cost / eficienta, aceasta măsura aduce plus valoare si este relevanta in 

contextul strategiei propuse. 

 

Măsura M 2.1 asigură achiziționarea dotărilor necesare, în scopul alinierii la standardele 

ridicate, eficientizării costurilor și creșterii veniturilor. De asemenea, prin această măsură se 

asigură accesul 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  

 

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

exploatații agricole; 

 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;  

 Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

 Reg. (UE) nr. 1303/2013; 

 Reg. (UE) nr. 807/2014; 

 Reg. (UE) nr. 808/2014. 

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

 

Beneficiarii direcţi: 

 Entități private: fermieri cu exploatații agricole care intră în categoria de fermă mică 

după definiția dată de regulamentul UE, cu excepția persoanelor fizice neautorizate). 

 



5. Tip de sprijin  

 

 Sprijinul se va acorda sub formă de sumă forfetară pentru implementarea planului de 

afaceri. 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

 

Acțiuni eligibile: 

Sprijinul se acordă pentru activitățile prevăzute in vederea îndeplinirea obiectivelor din 

cadrul Planului de Afaceri. Toate cheltuielile propuse prin cererea de finanțare, inclusiv 

capital de lucru și capitalizarea întreprinderii și activitățile relevante pentru implementarea 

corectă a planului prezentat in cererea de finanțare, pot fi  eligibile. 

 

Acțiuni 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 din 

Tratat. 

 

7. Condiții de eligibilitate  

 

 Beneficiarul să se încadreze în categoria micro-întreprinderilor și întreprinderilor mici; 

 Beneficiarul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 8.000 

- 11.999 € SO (valoarea producției standard); 

 Solicitantul trebuie să dețină o exploatație agricolă pe teritoriul GAL, cu o dimensiune 

economică între 4.000 – 7.999 SO; 

 Exploatația agricolă este înregistrată, conform prevederilor legislative naționale, situată 

majoritar pe teritoriul GAL „Dealurile Bohotinului”, cu cel puțin 24 de luni înainte de 

solicitarea sprijinului; 

 Beneficiarul prezintă planul de afaceri; 

 Beneficiarul nu a beneficiat de sprijin anterior prin această sub-măsură din PNDR 2014-

2020; 

 Exploatație agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul acestei măsuri 

prin strategia de dezvoltare locală , în sensul că exploatația nu poate fi transferată între 

doi sau mai mulți fermieri, beneficiari ai sprijinului prin această sub-măsură;  

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

la data deciziei de acordare a sprijinului. 

Alte angajamente: 

 Înaintea solicitării celei de-a doua tranșă de plată, solicitantul face dovada creșterii 

performanțelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în 

procent de minimum 20%  10% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată 

în momentul finalizării implementării planului de afaceri);  



 În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de afaceri va 

prevede obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de 

mediu (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri).  

 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. 

  

În cazul investițiilor în exploatații viticole pentru soiurile de struguri de vin, vor fi luate în 

considerare și investițiile în alte exploatații decât cele din arealele viticole nominalizate pr in 

OMADR nr. 397/2003; 

 

8. Criterii de selecție  

 

La selectarea proiectelor, se vor avea în vedere următoarele Criterii de selecție: 

 Calificarea beneficiarului în domeniul agricol (în funcție de nivelul de educație și/sau 

calificare în domeniul agricol);  

 Existența potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza 

studiilor de specialitate; 

 Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă recunoscută conform legislației naționale 

în vigoare (de exemplu: grup de producători, cooperativa etc.); 

 Încadrarea în categoria fermelor de semi-subzistență. 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

 

Ponderea maximă a intensității sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor 

eligibile este de 15.000 Euro. 

 

Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici 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 a planului de 

afaceri, fără a depăși trei/cinci* ani de la semnarea deciziei de finanțare.  

Intensitatea sprijinului pentru aceasta măsura va fi de 100%. Se vor aplica regulile de ajutor 

de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului UE nr. 1407/2013.  

 

Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului 

UE nr. 1407/2013.  

 

Intensitatea sprijinului pentru aceasta măsura va fi de 100%. 

 

10. Indicatori de monitorizare  

 

Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți 

Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului 


