
Denumirea Masurii – „Sprijin pentru exploatatiile  agricole” 
Codul Masurii– M2/2B 

Tipul masurii – sprijin forfetar 
1.Descrierea generală a măsurii,inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contribuției la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele transversale 
si a complementaritatii cu alte masuri din SDL.  

Sprijinirea tinerilor pentru a se stabili in localitatile GAL si a dezvolta sectorul agricol, 
constituie o oportunitate care poate sa conduca la realizarea unor exploatatii agricole viabile.  

Prin alocarea unor sume forfetare, exploatatiile agricole  nou infiintate vor ajuta la 
îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol, precum şi 
conformitatea cu cerinţele de protecţie a mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și 
siguranţa la locul de muncă pentru dezvotarea economica a zonei. 

La nivelul exploatatiei se pot realiza investitii care privesc imbunatatirea bazei 
materiale, extinderea suprafetelor cultivate, infiintarea de vii si livezi, sere, solarii, achizitii 
de animale de reproductie,realizarea de spatii de adapost pentru animale, dar si activitati 
integrate prin care produsele primare sunt procesate . Activitatile de procesare pot fi 
sprijinite prin finantarea dotarilor la nivelul unor ateliere de prelucrare, de mici dimensiuni, 
pentru obtinerea de sucuri naturale, realizarea de conserve de legume si fructe, realizarea de 
produse de origine animala . Aceste produse pot fi valorificate direct de catre producator, 
asigurind astfel un lant scurt de comercializare a lor.  

La nivelul exploatatiilor agricole cu obiect de activitate cresterea animalelor, trebuie 
sa fie incluse si investitii pentru protejarea mediului si asigurarea de spatii adecvate de 
depozitare a gunoiului de grajd, pentru a evita contaminarea pinzei de apa freatica.  
 Masura vizeaza realizarea „Obiectivului de restructurare si crestere a viabilitatii 
exploatatiilor agricole” (Art.4 din Reg.1305/2013) si obiectivul specific care se desprinde 
din analiza SWOT intreprinsa de „sustinerea sectorului agricol prin atragerea tinerilor 
fermieri sa dezvolte exploatatii agricole viabile prin ferme de familie”. 

Masura priveste prioritatea P2:Cresterea viabilitatii  exploatațiilor si a 
competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea 
tehnologiilor agricole  inovative si a gestionarii durabile a padurilor” (Art.5 din 
Reg.1305/2013). 

Masura contribuie la Domeniul de interventie 2B -  Facilitarea intrarii in sectorul 
agricol a unor fermieri calificati corespunzator si, in special , a reinnoirii generatiilor, inclus 
in Prioritatea P2. 

Masura vizeaza obiectivele Art.19 (1)(a)(i) din Reg.1305/2013 si vizeaza un sprijin 
financiar forfetar acordat la nivelul explotatiilor agricole, stabilit in baza unui plan de afaceri 
(prevedere art.19 (4) din Reg.1305/2013). 

Art.19(1)(a)(i) din Reg.1305/2013, prevede:”Sprijinul acordat in cadrul acestei masuri 
consta in ajutor la infiintarea intreprinerii pentru tineri fermieri”. 

Implementarea acestei masuri ce priveste  prioritateaP2, contribuie la realizarea 
obiectivelor transversale legate de inovare si protectia mediului prin: 

imbunatatirea competitivitatii producatorilor primari  instalati pentru prima data ca 
manageri de exploatatie agricola;Aceasta masura este complementara cu Masura 
M3/3A “Schema de calitate privind certificarea produselor”, prin accesarea masurii  
”Sprijin pentru exploatatiile agricole”, de catre beneficiari ai masurii „Schema de 
calitate privind certificarea produselor”. 
2. Valoarea adaugata a masurii 

Valoarea adaugata a masurii consta in sprijinirea proiectelor care prevad: 
-Cultivarea legumelor,florilor si a ciupercilor in spatii protejate (sere si solarii); 



-Infiintarea de plantatii de pomi si arbusti fructiferi, utilizind si soiuri autohtone, pastrind 
astfel zestrea genetice din zona ; 

 

-Reducerea emisiilor gazelor cu efect de sera și a amoniacului; 
 
 
3. Trimiteri la alte acte legislative: 

Hotarirea nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor 
programului national de dezvoltare rurala cofinantate din Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurala si de la bugetul de stat, art.3-15 si art.24(4). 

Ordonanta de Urgenta 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

Ordinul comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale , ministrului sanatatii si 
presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr.724/1082/360/2013 
privind atestarea produselor traditionale , cu modificarile si completarile ulterioare; 

Ordinul comun al viceprim-ministrului, ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale , 
ministrului sanatatii si presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 
394/290/89/2014, privind atestarea produselor alimentare obtinute conform retetelor 
consacrate romanesti. 
4. Beneficiarii eligibili 

In conformitate cu prevederile art.19(1)(a)(i) din Reg.1305/2013 (in care se specifica 
„Sprijinul prevazut la aliniatul (1), litera (a),punctul (i) se acorda tinerilor fermieri) asa cum 
este definit in art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013. 

Cum insa la nivelul teritoriului exploatatiile agricole sunt de dimensiuni mici, la nivelul 
GAL s-a stabilit ca tinarul fermier este eligibilil pentru a primi finantare prin aceasta masura, 
daca detine o ferma de familie* (*exploatatie de valoare economica standard (SO) in  
minimum 8.000€ SO). 

In baza acestor prevederi, beneficiarii acestei masuri sunt entitati private care 
privesc: 
-fermierul tânăr așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se 
instalează ca unic șef al exploatației agricole”, in cadrul unei ferme de familie.* 
*Ferma de familie - reprezintă exploataţia agricolă aparţinând întreprinderii familiale sau 
persoanei juridice ai cărei asociaţi sunt exclusiv membri ai aceleiaşi familii. Dimensiunea 
economică a fermei de familie este  minimum 8.000€ SO. Prin membrii aceleiaşi familii se 
înţelege soţul/soţia şi rudele până la gradul III inclusiv;  
Beneficiarii eligibili pot fi PFA/II/IF/SRL. 
5.Tipul de sprijin 
 Tipul de sprijin s-a stabilt in baza prevederile Art. 67 (1)(c) din Reg. nr. 1303/2013, 
sub forma sumelor forfetare fixe. 
 Cu toate ca aceasta masura priveste obiective care se pot incadra in prevederileart.19 
(1)(a)(i) si vizeaza un sprijin financiar forfetar acordat tinarului fermier, stabilit in baza 
unui plan de afaceri (prevedere art.19 (4) din Reg.1305/2013),care asigura finantarea intr-un 
procent de 100% pentru actiunile prevazute in planul de afaceri,GAL a stabilit o suma fixa 
forfetara mai mica ce va fi acordata tinarului fermier decit maximul acestei sume forfetare 
prevazuta in Anexa II – a Reg. 1305/2013. 

Suma forfetara va fi in suma fixa de maxim  38.000 euro/tinar fermier.Aceasta 
modalitate de acordare a sprijinului a fost stabilita de catre GAL pentru a favoriza persoanele 
tinere, care dezvolta afacerile unei ferme de familie. 



Suma fixa de maxim  38.000 euro/ tinar fermier, va putea sa asigure finantare pentru 
mai multe ferme de familie, avind in vedere faptul ca alocarea financiara pentru aceasta 
masura este de  228.000 euro, la nivelul teritoriului GAL. 
6.Tipurile de actiuni (cheltuieli) eligibile si neeligibile 
Actiuni/cheltuieli eligibile 
Actiunile  eligibile vor respecta prevederile art.69(3) Reg.1303/2013, art. 45 din 
Reg.1305/2013 , art. 13 din Reg. Delegat (UE) nr. 807/2014, prevederile din PNDR – Cap.8.1, 
fisa tehnica a Sub-masurii 19.2 si HG 226/2015 si privesc: 

 Implementarea obiectivelor prevăzute în planul de afaceri aprobat și care facilitează 
activitățile agricole 

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

 Solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la 
data instalării; 

Actiuni/cheltuieli neeligibile 
Conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR, nu sunt eligibile: 

•   achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

 cheltuieli efectuate înainte de  semnarea contractului de finanțare a proiectului; 

 achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane; 

 investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; 

 cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: 
a.   dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub 
forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de 
garantare;  
b.   achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite, cu excepția celor 
prevazute la  art.19 din Reg. 1305/2015; 
c.   taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate 
recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor 
specifice pentru instrumente financiare; 

• în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, 
cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale 
și cheltuielile de asigurare. 

 7.  Condiții de eligibilitate specifice 
- Solicitantul trebuie să se încadreze in categoria beneficiarilor eligibili ai masurii (PFA/II/IF 
in sectorul agricol); 
-Solicitantul are virsta pina in 40 ani; 
-Solicitantul deţine o exploataţie agricolă (ferma de familie) cu dimensiunea economică  de 
minimum 8.000€ SO (valoare producţie standard asa cum este definita de art. 5 din 
Reg.1241/2008);  
-Solicitantul prezintă un plan de afaceri prin care va trebui sa demonstreze ca:se creaza 
valoarea adaugata prin investitiile propuse/se realizeaza un lant scurt de 
comercializare/investitiile solicitate imbraca forma unui proiect integrat ; 
-Solicitantul deține competențe profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre următoarele 
condiții: studii de specialiate în domeniul agricol/veterinar/economie agrară; cumpetente în 
domeniul agricol dobândite prin participarea la cursuri de formare profesionala (inclusiv cele 
de calificare profesionala in domeniul agricol); 



-Daca nu detine aceste competente, prezinta angajamentul de a dobândi competențele 
profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maximum 36 de luni de la data incheierii 
contractului de finantare cu AFIR. 
-In planul de afaceri se va preciza faptul ca se va comercializa producția proprie în procent 
de minimum 10 % din valoarea primei tranșe de plată. Acest aspect va fi verificat în 
momentul finalizării implementării planului de afaceri, solicitantul facind dovada astfel a 
creşterii performanţelor economice ale exploatației. 
-Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei exploatatii care are punctul de lucru pe 
teritoriul GAL; 
-Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului asupra mediului, în conformitate cu 
legislația în vigoare menționată în cap. 8.1din PNDR; 

La aceste conditii de eligibilitate specifice se adauga conditiile generale de 
eligibilitate aplicabile tuturor masurilor in conformitate cu regulamentele europene si 
prevederile din HG 226/2015.  
8. Criterii de selectie 

La stabilirea criteriilor de selectie s-au avut in vedere prevederile art. 49 al R(UE) nr. 
1305/2013, urmărind asigurarea  tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a 
resurselor financiare și direcționarea acestora in conformitate cu prioritățile stabilite in 
cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala. 

Criteriile de selectie stabilite in cadrul acestei masuri, privesc: 
- se acorda punctaj beneficiarilor eligibili care au un nivel de calificare in domeniul agricol 
(sudii agricole medii/superioare); 
 
---Principiul comasării exploatațiilor, având în vedere numărul exploatațiilor preluate integral 
-Principiul sectorului prioritar care vizează sectorul zootehnic (bovine, apicultură, ovine și 
caprine) și vegetal (legumicultura, inclusiv producţia de material săditor, pomicultură și 
producția de seminţe); 
9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului 

Suma forfetara va fi in suma fixa maxima de  38.000 euro/tinar fermier si se vor 
finanta intr-un procent de 100% activitatile prevazute in planul de afaceri. 

Pentru aceasta masura este alocata suma de  228.000 euro, la nivelul teritoriului GAL. 
 GAL propune acordarea sumei forfetare, pentru un plan de afaceri ce se poate 

implementa intr-un interval de 36 luni, sub forma a doua transe.  
Prima transe va fi de 75% din valoarea totala ,acoradata dupa semnarea contractului 

de finantare cu AFIR, iar ultima transe (25%) se va acorda la momentul in care planul de 
afaceri propus este finalizat. 
10. Indicatori de monitorizare 

“Numarul de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti”. 
Acest indicator priveste un numar de 6 exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti. 

 


