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Măsura M7/ 2A SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI (C.S. 4.5.) vizează 

acordarea sprijinulului fermierilor ce dețin exploatații de mici dimensiuni, în scopul 

transformării acestora în exploatații comerciale, capabile să identifice noi oportunități de 

valorificare a producției. Acțiunile sprijinite în cadrul măsurii, încadrată în Prioritatea 2, 

DI 2A, contribuie la creșterea productivității și obținerea unui surplus de produse destinate 

vânzării, prin schimbarea sistemului de producție și implicit asigurarea cheltuielilor 

financiare suplimentare, pe care fermierii nu și le pot permite. În cadrul măsurii vor fi 

selectate cu prioritate proiecte care promovează revigorarea exploatațiilor viticole, culturi 

cu potențial ridicat neexploatat pe o arie largă a teritoriului GAL. 

Denumire măsurii SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI  

Codul măsurii M7/ 2A 

Tipul măsurii    INVESTIȚII      SERVICII       SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generală a măsurii 

1.1.Scurtă justificare și corelare cu analiza SWOT a alegerii măsurii propuse în cadrul SDL 

În sectorul agricol din teritoriul GAL DN Tulcea se remarcă cu preponderență exploatațiile 

de mici dimensiuni (80% din suprafața exploatată este reprezentată de ferme mici, cu 

suprafețe între 1-10 ha), neconforme cu standardele comunitare, în care fermierii 

desfășoară diverse activități agricole de cultivare a plantelor și de creștere a animalelor, 

bazate pe tradiții specifice satului românesc, prezentând astfel un nivel tehnic și sistem de 

valorificare tradițional  depășite, cu un grad redus de utilizare a inovațiilor.   

Aceste ferme se caracterizează printr-o structură de producție foarte diversificată, 

determinată de necesitățile gospodăriei, precum și printr-o dotare tehnică redusă și 

necorespunzătoare, ceea ce împiedică creșterea productivității și obținerea unui surplus de 

produse destinate vânzării. Orientarea acestor ferme către piață necesită schimbarea 

sistemului de producție și implicit cheltuieli financiare suplimentare, pe care fermierii nu 

și le pot permite. Sprijinul acordat are scopul să determine, în principal, o îmbunătățire a 

managementului însoțită de transformarea acestora în exploatații comerciale, capabile să 

identifice noi oportunități de valorificare a producției. 

1.2.Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg. (UE) 1305/ 2013 

art.4, a). Favorizarea competitivității agriculturii 

1.3.Obiectivul specific local al măsurii 

Creșterea viabilității și competitivității exploatațiilor agricole din teritoriul LEADER 

Dobrogea de Nord Tulcea și valorificarea eficientă a produselor agro-alimentare specifice 

teritoriului. 

1.4.Contribuție la prioritatea/ prioritățile prevăzute la art.5, Reg. (UE), nr. 1305/2013- 

prioritatea din SDL 

Prioritatea 2 Creșterea viabilității fermelor și a competitivității tuturor tipurilor de 

agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a 

gestionării durabile a pădurilor. 
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1.5. Măsura corespunde obiectivelor din Reg.(UE) nr. 1305/ 2013 

Art.19, din Reg.(UE) nr. 1305/ 2013 – Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor 

1.6. Contribuția la Domeniile de intervenție, cf art.5 Reg.(UE) nr. 1305/ 2013 

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.  

1.7. Contribuția la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/ 2013 

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

Mediu și climă: Sprijinul vizează adaptarea fermelor mici la schimbările climatice și 

reducerea vulnerabilității acestora prin adoptarea unor culturi rezistente la schimbări 

climatice și minimă intervenție asupra solului, economisirea apei în agricultură, adoptarea 

de surse de încălzire bazate pe biomasă, reducerea emisiilor de amoniac prin investiții în 

fermă.  

Inovare: Sprijinul acordat exploatațiilor agricole de mici dimensiuni va facilita accesul 

acestora pe piață, și adoptarea unor tehnici și metode noi cât și a unor tehnologii inovatoare. 

 Măsura M7/ 2A contribuie la atingerea   Obiectivului  Strategic 2 din Strategia Integrată 

de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării: Dezvoltarea unei economii locale verzi, incluzive, 

pe baza consumului și protecției durabile, eficientă din punct de vedere al resurselor, 

valorificând avantajele comparative ale zonei și beneficiind de sprijinul unor servicii publice 

îmbunătățite, Pilonul II: Îmbunătățirea economiei: Obiectivul  sectorial 8 –Agricultură și 

dezvoltare rurală. 

1.8. Complementaritate cu alte măsuri din SDL 

- prin SDL se propun măsuri complementare, M7/ 2A este complementară cu M2/ 1C  

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL 

-se asigură sinergia M7/ 2A cu măsura M6/ 2B 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Prin sprijinul acordat se va îmbunătăți accesul la mijloace de producție de calitate 

(îngrășăminte, protecția culturilor, servicii veterinare, etc.) și se vor asigura dotările 

necesare în scopul adaptării la standarde, eficientizării costurilor, creșterii producției 

agricole și a gradului de comercializare și aprovizionare a piețelor locale.  

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Reg. (UE) nr.1307/2013, Reg. (UE) 1303/ 2013, Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014 

4. Beneficiari direcți/ indirecți (grup țintă) 

4.1. Beneficiarii direcți 

Fermierii care au drept de proprietate și/sau drept de folosință pentru o exploatație agricolă 

care intră în categoria de fermă mică (dimensiune cuprinsă între 4.000 și 7.999 SO) cu 

excepția persoanelor fizice neautorizate. 

4.2. Beneficiari indirecți/ grup țintă 

Comunitatea locală. 

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

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor 

furnizate în planul de afaceri.  

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Toate cheltuielile propuse în Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru și activitățile 

relevante pentru implementarea corectă a Planul de Afaceri aprobat, pot fi eligibile, 

indiferent de natura acestora. 



7. Condiții de eligibilitate 

• Solicitantul se încadrează în categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor mici.  

• Solicitantul prezintă un plan de afaceri. 

• Solicitantul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 4.000 

și 7.999 SO (valoarea producției standard).  

• Exploatația agricolă este înregistrată, conform prevederilor legislative naționale, cu cel 

puțin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului.  

• Solicitantul nu a beneficiat de sprijin anterior prin această măsură din PNDR 2014-2020.  

• O exploatație agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul acestei sub-

măsuri prin PNDR 2014-2020, în sensul că exploatația nu poate fi transferată între doi sau 

mai mulți fermieri, beneficiari ai sprijinului prin această sub-măsură.  

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

și suprafețele 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.  

• 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% 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). 

 Angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de 

grație de maximum 36 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a 

ajutorului, inclusiv prin participarea la cursuri de instruire organizate în cadrul măsurii M2/ 

1C sau la programe de instruire similare. 

8. Criterii de selecție 

 Proiecte care promovează revigorarea exploatațiilor viticole, culturi cu potențial ridicat 

neexploatat pe o arie largă a teritoriului GAL DN Tulcea. 

•Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol.Aplicanții demonstrează studii 

superioare în domeniul agricol, agroalimentar, veterinar sau economie agrară. 

•Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza 

studiilor de specialitate. 

• Principiul fermelor de familie. 

9. Sume aplicabile și rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum trei/cinci* ani.  

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 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.  

*Perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol.  

10. Indicatori de monitorizare  

Indicator de monitorizare specific LEADER: 
- Cheltuiala publică: 120.000 euro. 



Indicator de monitorizare specific DMI 2A: 

Numărul de exploatații agricole/ beneficiari sprijiniți: 8 exploatații/ beneficiari 

Indicator de monitorizare specific GAL: 

1 exploatație care sprijină revigorarea culturilor viticole 

 


