
Denumirea măsurii: Dezvoltarea fermelor  zootehnice 

Codul Măsurii: M6.1/2A 

Tipul măsurii: X SPRIJIN FORFETAR  
 

1. Descrierea generală a măsurii 

1.1 Justificare și corelare cu analiza SWOT 

Conform analizei SWOT, unele din principalele puncte slabe ale teritoriului GAL MMTMM 

sunt: 

 Ferme decapitalizate, 

 Multe ferme de subzistență, 

 Capacitate locală scăzută în dezvoltarea unor proiecte generatoare de profit  

 Nivel scăzut al abilităților antreprenoriale în cadrul afacerilor individuale sau familiale. 

De asemenea, după centralizarea chestionarelor, ponderea cea mai mare (21,10%) 

dintre subiecți consideră că cea mai importantă prioritate pentru domeniul public este 

dezvoltarea fermelor. Ținând cont că domeniul agricol reprezentativ în teritoriul GAL 

MMTMM este creșterea animalelor, măsura se va adresa beneficiarilor din acest domeniu. 

1.2 Obiectivul de dezvoltare rurală (Art. 4- din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013): 

i) Favorizarea competitivității agriculturii  

1.3 Obiective specifice ale măsurii: 

 îmbunătăţirea managementului fermelor mici zootehnice; 

 creşterea orientării către piaţă şi a veniturilor fermelor mici zootehnice. 

1.4 Contribuția la 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 

1.5 Contribuție 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 

1.6 Corespondența cu măsurile din Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

Articolul 19- Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor  

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

Inovare 

Aspectul inovativ al acestei măsuri, raportat la abordarea măsurii prin PNDR, reiese din 

faptul că ne adresăm doar fermelor specifice teritoriului GAL MMTMM, respectiv fermele 

care au ca obiect principal de activitate creșterea animalelor.  

Mediu și climă 

Prin modernizarea fermelor din zootehnie se va realiza și îmbunătățirea gestionării 

gunoiului de grajd, ceea ce va duce la scăderea impactului nitraților asupra factorilor de 

mediu. De asemenea modernizările preconizate vor conduce la creșterea bunăstării 

animalelor, care va fi considerată una dintre cerințele importante pentru finanțare. 

1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL GAL MMTMM: 

Măsura este complementară cu: 

  1.M4/2A Infrastructura de acces agricol, silvic și în situri Natura 2000;  

 2.M7.1/6.B- Infrastructură de acces;  

 3. M16.1/2A - Cooperare  pentru creșterea coompetitivității agriculturii si  

 4.M16.2/6B Cooperare pentru dezvoltarea patrimoniului local.  



Complementaritatea se asigură prin impunerea unor criterii de selecție a proiectelor. 

1.9     Sinergia cu alte măsuri din SDL GAL MMTMM: 

Această măsură, împreună cu M4/2A- INFRASTRUCTURĂ ACCES AGRICOL, SILVIC ȘI ÎN 

SITURI NATURA 2000 și cu M16.1/6B -COOPERARE  PENTRU CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII 

AGRICULTURII contribuie la prioritatea  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 

2.Valoarea adăugată a măsurii   

Valoarea adăugată a acestei măsuri este generată, atât de caracterul inovator menționat 

mai sus, cât și de impactul generat de aceasta pentru fermierii din zootehnie la nivelul 

teritoriului GAL MMTMM.  

Proiectele finanțate prin această măsură aduc plusvaloare teritoriului GAL MMTMM, 

rezolvând una din nevoile cele mai stringente privind economia teritoriului GAL MMTMM. 

Condițiile specifice de selecție, stabilite în concordanță cu specificul economiei locale, 

așa cum reiese din analiza diagnostic a teritoriului, își aduc și ele contribuția la 

plusvaloarea acestei măsuri. 

3.Trimiteri la alte acte legislative  

Legislaţie UE 

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

exploatații agricole; 

 Recomandare 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-întreprinderilor şi a 

întreprinderilor mici şi mijlocii;  

Legislație Națională  

 Lege Nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și 

mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;  

 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. 

4.Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

 persoană fizică înregistrată şi autorizată  

 societate cu răspundere limitată cu asociat unic/ majoritar (majoritar minim 50%+1),  

inclusiv ”societate cu răspundere limitată ‐ debutant" sau "S.R.L. ‐ D." 

5. Tip de sprijin   

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

furnizate în planul de afaceri. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile   

Sprijinul se acordă pentru ferma mică, cu scopul de a facilita dezvoltarea fermelor mici 

pe baza planului de afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul de 

lucru și activitățile relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat, pot fi eligibile, 

indiferent de natura acestora. 

7. Condiții de eligibilitate  



 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor 

mici;  

 Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică (valoarea 

producției standard) stabilită la nivel național prin PNDR;  

 Exploataţia agricolă este înregistrată în Registrul fermierilor;  

 Exploataţia agricolă fucționează în domeniul creșterii animalelor;  

 Solicitantul prezintă un plan de afaceri care să prevadă minim 2 condiții: 

- valorificarea pe piață produse în valoare de minim 20% din prima tranșă; 

- asigurarea ocupării în cuantum de o normă (prin PFA sau CM) cel puțin pe perioada 

implementării planului de afaceri; 

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

2020;  

 O exploataţie agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul acestei 

măsuri din SDL GAL MMTMM și submăsuri 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;  

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

de la data deciziei de acordare a sprijinului;  

 Planul de afaceri va prevedea obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de grajd, 

conform normelor de mediu (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării 

planului de afaceri) 

8.Criterii de selecție 

  Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol (în funcție de nivelul de educație 

și/sau calificare în domeniul agricol);  

 Principiul sectorului prioritar care vizează sectorul zootehnic (bovine, ovine, caprine și 

apicultură); 

 Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza 

studiilor de specialitate;  

 Principiul fermelor de familie;  

 Principiul raselor(se vor încuraja rasele de carne). 

 Principiul prioritizării în funcție de asigurarea accesului la la fermă sau terenurile 

exploatatiei prin drumuri înființate, extinse și/sau modernizate prin M4/2A Infrastructura 

de acces agricol, silvic și în situri Natura 2000 și  M7.1.6B Infrastructura de acces din SDL 

GAL MMTMM 

 Principiul sporirii competitivității prin participarea beneficiarilor in GO prin M16.1/2A - 

Cooperare  pentru creșterea coompetitivității agriculturii din SDL GAL MMTMM sau M16 din 

PNDR. 

 Principiul prioritizării beneficiarilor care sunt/au activități în situri natura 2000 în care 

se implementeaza proiecte prin M16.2/6B Cooperare pentru dezvoltarea patrimoniului 

local. 

9.Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

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

Sprijinul public nerambursabil este de 15.000 Euro pentru o exploatație agricolă și se va 

acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:  



 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanţare;  

 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului 

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

În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate 

proporțional cu obiectivele nerealizate.  

10. Indicatori de monitorizare  

8 ferme mici zootehnice/beneficiari  sprijiniți; 

120.000 Euro cheltuiala publică totală; 

 

 


