
FIŞA MĂSURII  

SPRIJINIREA FERMELOR MICI – CODUL MASURII – M6/2A 

Tipul măsurii:☐ INVESTIŢII  

☐ SERVICII  

☒ SPRIJIN FORFETAR  

1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a 

contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele 

transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri din SDL 

Această măsură asigură sprijin fermelor mici existente pentru creşterea orientării 

către piaţă şi a veniturilor. Sprijinul acordat pentru fermele mici este un instrument menit 

să determine transformarea acestora în întreprinderi agricole viabile cu potenţial în a 

identifica noi oportunităţi de valorificare a producţiei. Teritoriul GAL COLINELE OLTENIEI 

este caracterizat prin nivel ridicat de fragmentare al exploatatiilor agricole ceea ce conduce 

la posibilitati reduse de implicare a acestora pe piata precum si la capacitate redusa de a 

beneficia de oportunitati de dezvoltare. Măsura va contribui aşadar la îmbunătăţirea 

managementului la nivel de ferma şi la creşterea competitivitaţii sectorului agricol. 

Prezenta măsura contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurală, conform 

art. 4 din Reg. (UE) nr. 1305/2013: a) favorizarea competitivităţii agriculturii; c) obţinerea 

unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea 

şi menţinerea de locuri de muncă.  

Măsura de faţă are ca obiective specifice: sprijinirea sectorului agricol din teritoriul 

GAL COLINELE OLTENIEI si facilitarea sprijinului către fermele mici existente; creşterea 

competitivităţii activităţii şi a managementului fermei. 

Măsura contribuie la prioritatea 2 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013, 

precum şi la prioritatea P3 din cadrul SDL.  

Totodata măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Nu in ultimul rand, masura contribuie la domeniul de interventie 2A de la art. 5, Reg. 

(UE) nr. 1305/2013 si O2 P3 DI3B din SDL. 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, legate de 

inovare, de protecţia mediului, în conformitate cu art. 5 din regulamentul amintit, astfel: 

Inovare: Sprijinul va viza folosirea de soiuri de plante adaptate la secetă, rase de 

animale mai productive, tehnologii eficiente şi moderne, instalaţii inovatoare. Vor fi 

finantate tipuri de actiuni care conduc la imbunătăţirea eficienţei utilizării de îngrăşăminte, 

restructurarea şi construcţia de clădiri pentru creşterea animalelor cu tehnologii noi şi 

eficiente pentru a reduce emisiile gazelor cu efect de seră, reducerea consumului de energie 

prin recondiţionarea instalaţiilor electrice sau o mai bună izolaţie a clădirilor, producţia de 

bioenergie pentru alte utilizări în afara fermelor etc. 

Protecţia mediului: Sprijinul va viza actiuni de ameliorare a impactului asupra 

mediului a activitatilor agricole precum reducerea consumului de apa şi energie electrica şi 

implicit a GES, reducerea consumului de produse petroliere şi implicit a GES, rationalizarea 

şi eficientizarea utilizarii azotului, imbunatatirea eficientei energetice a fermelor, 

reducerea utilizarii surselor de energie conventionala şi implicit a GES, imbunatatirea 

gestionarii surselor de poluare (gestionarea gunoiului de grajd, colectarea deşeurilor 

vegetale), imbunatatirea indicilor de confort în adaposturi şi reducerea emisiilor de amoniac 

etc. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura M5 Sprijinirea agricultorilor 

tineri. 



Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura M4 Încurajarea investiţiilor în sectorul de 

procesare şi comercializare a produselor agricole şi pomicole, Măsura M5 Sprijinirea 

agricultorilor tineri, măsuri care conduc la realizarea obiectivului de dezvoltare 2 

Favorizarea competitivităţii agriculturii ca principala activitate economică aducătoare de 

venituri populaţiei din teritoriul GAL Colinele Olteniei. 

2.Valoarea adăugată a măsurii 

Valoarea adăugată a măsurii se reflectă în stimularea potenţialului resurselor locale, 

transformarea structurală şi deschiderea spre piaţă a fermelor mici, îmbunătăţirea 

managementului fermelor, creşterea competitivităţii sectorului agricol, implementarea de 

solutii inovatoare, în crearea de locuri de muncă, în ridicarea nivelului de trai al populaţiei, 

în dezvoltarea şi ameliorarea condiţiilor social-economice ale teritoriului GAL COLINELE 

OLTENIEI, în particular, şi la nivel de regiune, în general. 

3.Trimiteri la alte acte legislative 

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

346/2004; Ordonanţă de urgenţă nr. 44/2008; Ordin nr. 22/2011; Ordonanţă de urgenţă nr. 

43/2013. 

4.Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

Fermierii care au drept de proprietate şi/sau drept de folosinţă pentru o exploataţie 

agricolă care intră în categoria de fermă mică conform definiţiei relevante cu excepţia 

persoanelor fizice neautorizate.  

5.Tip de sprijin 

Sume forfetare care nu depăşesc limitele cuantumului stabilite în PNDR.  

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

Tipuri de acţiuni eligibile 

 Acţiuni care asigură facilitarea dezvoltarea fermelor mici în baza Planului de Afaceri, 

indiferent de natura acestora. 

Tipuri de acţiuni neeligibile 

 Nu au fost prevazute actiuni neeligibile. 

7.Condiţii de eligibilitate 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor 

mici;  

 Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 8.000 

şi 11.999 € S.O. (valoare producţie standard);  

 Exploataţia agricolă este înregistrată, conform prevederilor legislative naţionale, 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; 

 În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile eligibile 

şi suprafeţele incluse în Anexa din Cadrul Naţional de Implementare aferentă STP, 

exceptând cultura de căpşuni în sere si solarii şi pepinierele; Se acceptă finanţarea altor 

specii care nu sunt cuprinse în anexă, în baza unei analize locale a unui institut ceritificat 

care să ateste potenţialul speciei respective într-o anumită zona; 

 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 selecţie 

Principiile în ceea ce priveşte stabilirea criteriilor de selecţie sunt următoarele: 



 principiul nivelului de calificare în domeniul agricol (în funcţie de nivelul de educaţie 

şi/sau calificare în domeniul agricol; 

 principiul sectorului prioritar (zootehnic, vegetal, pomicol); 

 principiul prioritizării sectoarelor cu potenţial de creştere; 

 principiul nivelului de calificare în domeniul agricol; 

 principiul raselor/ soiurilor autohtone; 

 alte criterii în acord cu specificul teritoriului. 

Criteriile de selecţie vor fi detaliate suplimentar în faza de implementare a SDL. 

9.Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

Cuantumul sprijinului este de 15.000 de euro pentru o exploataţie agricolă pe o 

perioadă de maxim 3 ani. 

Sprijinul se va acorda sub formă de primă, în două tranşe astfel:  

 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanţare;  

 25% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiţia implementării corecte a planului de 

afaceri, fără a depăşi 3 ani de la semnarea deciziei de finanţare.  

10.Indicatori de monitorizare 

Indicatorii stabiliti sunt urmatorii: 

 numar de exploatatii sprijinite/ beneficiari sprijiniti, minim 2; 

 numar de proiecte care includ teme de mediu/ tehnologii/procese inovatoare, minim 2;  

număr de locuri de muncă create, minim 2. 


