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32 Măsura A4/P2 DI2A Sprijin pentru ferme mici și medii 
 
Denumirea măsurii –SPRIJIN PENTRU FERME MICI ȘI MEDII 
Codul Măsurii – A4 / P2 DI 2A 
Tipul măsurii  - 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 Ținutul Bârsei 

În teritoriul Ținutul Bârsei exploatațiile agricole sunt profund fragmentate. Specificul 
montan al zonei face cu mulți proprietari să dispună de suprafețe de mici dimensiuni, 
utilizate de cele mai multe ori în cadrul unei abordări de subzistență. Existența acestor 
tipuri de exploatații este permisă de faptul că, de multe ori, unul sau mai mulți dintre 
membrii gospodăriei lucrează în mediul urban învecinat și pot compensa faptul că restul 
membrilor gospodăriei practică agricultura de subzistență.  

În urma întâlnirilor realizate în teritoriu a fost relevat faptul că în cadrul acestor 
exploatații nu sunt utilizate tehnologii moderne de producție, nu se investesc resurse în 
optimizarea ciclului de producție, nu există competențe de management al exploatației, 
etc. Deși la nivelul acestor tipuri de exploatații există un potențial important de producție 
de nișă, producție care ar putea fi valorificată cu relativă ușurință în mediul urban învecinat 
cu teritoriul Ținutul Bârsei, lipsa competențelor de management, a unui plan de afaceri și 
a certificării produselor fermei face imposibilă rentabilizarea acestor exploatații. 

Măsura A4 este complementară cu măsurile A1 și A3 și vizează dezvoltarea unui cadru 
integrat de intervenție pentru sprijinirea fermelor de dimensiuni mici si medii din teritoriul 
Ținutul Bârsei.       

 Obiectiv(e) de dezvoltare rurală- măsura A4 se subscrie obiectivului nr 1.  
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii  - Măsura A4 contribuie la atingerea obiectivelor nr 

I și III ale al SDL Ținutul Bârsei.  
Măsura contribuie la prioritatea 2 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013  
Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 2A din Reg. (UE) nr. 1305/2013 
Măsura A4 contribuie la atingerea obiectivului transversal ”mediu și climă” prevăzut în 

Reg. (UE) nr. 1305/2013 prin sprijinirea îmbunătățirii performanțelor economice ale 
fermelor, creșterea productivității și aderarea la standardele de calitate aplicate în 
interiorul UE. Creșterea productivității la nivelul fermei va include și îmbunătățiri privind 
managementul gunoiului de grajd, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, 
eficientizarea consumului de energie la nivelul fermei, etc.  

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL Ținutul Bârsei – Măsura A4 este 
complementară cu măsurile A1 și A3. Beneficiarii acțiunilor implementate în cadrul măsurii 
A4 vor avea acces anterior depunerii cererii de finanțare (prin măsura A4) la serviciile de 
sprijin furnizate prin măsura A1 și vor putea accesa finanțări complementare prin 
intermediul măsurii A3. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL – Măsura A4 contribuie, împreună cu măsura A2 la 
atingerea priorității P2 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. Aceste măsuri vizează îmbunătățirea 
performanțelor economice ale fermelor, subscriindu-se astfel priorității 2  din Reg. (UE) nr. 
1305/2013 
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33 2. Valoarea adăugată a măsurii 
Analiza SWOT realizată la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei a evidențiat  un nivel relativ 
redus de productivitate în sectorul agricol, în special în rândul fermelor mici și medii. 
Acestea nu dispun de un management performant și nu valorifică oportunitățile de 
dezvoltare disponibile în teritoriul Ținutul Bârsei și comunitățile adiacente. Implementarea 
măsurii A4 la nivelul teritoriului va genera valoare adăugată materializată după cum 
urmează: 

• Viabilizarea economică a fermelor de dimensiuni mici și medii 
• Valorificarea potențialului endogen al teritoriului Ținutul Bârsei 
• Dezvoltarea unor exemple de bună practică (viabile economic) ca model pentru 

ferme similare din teritoriul Ținutul Bârsei 
• Creșterea valorii producției comercializate ce provine din exploatații din cadrul 

teritoriului Ținutul Bârsei.  
• Transformarea structurală și deschiderea spre piață a fermelor mici și medii cu 

potențial de a deveni întreprinderi agricole viabile  
 
 
3. Trimiteri la alte acte legislative 
Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. delegat (UE) nr. 807/2014; Reg. De punere în aplicare (UE) 
nr. 808/2014; ; Reg. (CE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare  pentru 
exploatații agricole; Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-
întreprinderilor si a întreprinderilor mici si mijlocii;  Lege Nr. 346/2004 privind stimularea 
înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările si 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) 
Măsura A4 se adresează fermierilor care au drept de proprietate și/sau drept de folosință 
pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă cu dimensiunea economică 
cuprinsă între 4.000 și 50.000 SO cu excepția persoanelor fizice neautorizate  
  
5. Tip de sprijin – Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea 
obiectivelor furnizate în planul de afaceri, în funcție de tipul fermei  - mică (între 4.000 și 
7.999 SO) sau medie (între 8.000 și 50.000 SO) 
 
 
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 
Acțiuni eligibile 
Sprijinul se acordă pentru ferma mică sau medie, cu scopul de a facilita dezvoltarea 
exploatației pe baza planului de afaceri. Toate cheltuielile propuse în planul de afaceri, 
inclusiv capitalul de lucru și activitățile relevante pentru implementarea corectă a planului 
de afaceri aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.  
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7. Condiții de eligibilitate 
 

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor si 
întreprinderilor mici;  

• Solicitantul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 
4.000 – 50.000 € SO (valoarea producției standard);  

• Exploatația agricolă este înregistrată, conform prevederilor legislative naționale;  
• Solicitantul prezintă un plan de afaceri;  
• Solicitantul nu a beneficiat de sprijin anterior prin această sub-măsură din PNDR 

2014-2020;  
• 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% 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 

Criteriile de eligibilitate vor fi detaliate în cadrul documentelor aferente apelurilor de 
selecție.  
 
8. Criterii de selecție 
Selecția beneficiarilor măsurii A4 se va face în baza unei proceduri transparente pe baza 
următoarelor principii: 

• Principiul nivelului calitativ al planului de afaceri;  
• Principiul relevanței față de profilul teritorial, economic și social al teritoriului 

Ținutul Bârsei precum și față de nevoile identificate în cadrul SDL; 
 
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 de euro pentru o exploatație agricolă de 
dimensiuni între 4.000 si 7.999 SO. Sprijinul public nerambursabil este de 40.000 de euro 
pentru o exploatație agricolă de dimensiuni între 8.000 si 50.000 SO.  
 
Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor de dimensiuni mici si medii 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 ani de la semnarea deciziei de finanțare.  
În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate 
proporțional cu obiectivele nerealizate. Implementarea planului de afaceri inclusiv ultima 
plata cat si verificarea finala nu vor depăși 5 ani de la decizia de acordare a sprijinului 
 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A TERITORIULUI ȚINUTUL BÂRSEI 
 FEBRUARIE 2018 



Grupul de Acţiune Locală 
ŢINUTUL BÂRSEI 

35 10. Indicatori de monitorizare 
Pe parcursul implementării și la evaluarea impactului final al proiectelor finanțate vor fi 
urmăriții cu precădere indicatorii de monitorizare de mai jos: 
Indicatori principali 
- Cheltuieli publice totale – 220 000 Euro 
- Număr de exploatații agricole / beneficiari sprijiniți - 10 
- Număr de locuri de muncă create - 5 
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