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FIȘA MĂSURII M3/2B 

Denumirea măsurii: Dezvoltarea fermelor și a întreprinderilor din teritoriul GAL-MVS  

Codul măsurii: M3 / 2B 

Tipul măsurii: □ INVESTIȚII  

□ SERVICII  

X 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 

transversal și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

În situația încetinirii creșterii economice la nivelul GAL-MVS, crearea și dezvoltarea de noi 

activități economice viabile, cum ar fi fermele noi, conduse de tineri și investiții în activități 

non-agricole este esențială pentru dezvoltarea și competitivitatea teritoriul GAL-MVS. 

Diversificarea economică din MVS, crearea de locuri de muncă, încurajarea menținerii și 

dezvoltării activităților meșteșugărești tradiționale, intergarea minorității roma în mediul 

antreprenorial al microregiunii și cooperarea sunt necesare pentru ocuparea forței de muncă 

și dezvoltarea durabilă a zonei. Măsura propusă corespunde obiectivului general al strategiei și 

se bazează pe analiza SWOT și pe nevoile identificate în teritoriu (N 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11).  

Care este noutatea adusă de această măsură? Prin ea combinăm Submăsurile 6.1 și 6.2 

din PNDR, transformând-le într-o singură măsură. Aceasta acoperă întregul suport oferit pentru 

instalarea tinerilor fermieri și ajutor pentru dezvoltarea de noi activități non agricole în zonă. 

Propunem această măsură întrucât, în perioada de programare 2007-2013, prin măsura M112- 

Instalarea tinerilor fermieri și Măsurile 312 și 313, Asociația GAL-MVS a obținut rezultate 

remarcabile și dorim să valorificăm experiența dobândită anterior.  

Măsura contribuie, în principal, la atingerea obiectivului de dezvoltare rurală a și  secundar 

la b și c, prevăzute la art.4, Reg.(UE)nr. 1305/2013. 

Obiectivele specifice ale  măsurii: OS1, OS3, OS5. 

Măsura contribuie, în principal la prioritatea 2 și indirect la prioritățile 1,3,4,5,6. 

Priorități specifice ale SDL: Prioritățile specifice 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 3; și 6.1;   

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

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 2B, conform art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.  

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

mediului și de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea;  

Măsura este complementară cu: M6/3A și M9/3A 

Măsura este sinergică cu: M8/6B și M9/3A, întrucât contribuie la crearea de locuri de muncă, 

îmbunătățirea calității vieții populației din teritoriul MVS și creșterea atractivității satelor. 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Măsura contribuie la stimularea dinamicii inițiativelor rurale în domeniul agricol și non-agricol  

în scopul creșterii calității vieții locuitorilor din teritoriul GAL-MVS, creșterea capacității 

economice și diversificarea activităților economice în teritoriul GAL-MVS, dezvoltarea 

cooperării interteritoriale și încurajarea parteneriatelor cu forme asociative de tip cooperative 

cu sediul în teritoriul GAL-MVS.  

Măsura încurajează cooperarea și creșterea valorii adăugate a produselor și serviciilor și 

promovarea produselor agricole și non agricole pe piețele locale.  
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Măsura încurajează participarea minorității rome, valorizează meșteșugurile tradiționale 

rome și contribuie la integrarea minorității rome în mediul antreprenorial al microregiunii.  

Mediu și climă: Măsura contribuie la prevenirea abandonului terenurilor agricole, la producerea 

și utilizarea energiei regenerabile, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac 

în agricultură, adoptarea unor culturi rezistente la schimbări climatice și minima intervenție 

asupra solului, economisirea apei în agricultură și reducerea emisiilor de amoniac prin investiții 

în fermă. Sprijinul acordat microîntreprinderilor și întreprinderilor mici contribuie la utilizarea 

surselor regenerabile de energie și la reducerea efectelor schimbărilor climatice. Activitățile 

de agroturism sprijinite prin această măsură vor viza practicarea unui turism responsabil care 

să evite degradarea mediului și să promoveze biodiversitatea.  

Inovare: Instalarea tinerilor fermieri  va produce efecte inovatoare la nivel de fermă și 

comunitate pentru că aceștia vor facilita procesele inovatoare în sectorul agro-alimentar, vor 

aplica tehnologii noi, vor realiza marketingul produselor din fermă  în scopul pătrunderii pe 

piață. Microîntreprinderile și întreprinderile mici ce vizează dezvoltarea activităților  non-

agricole vor contribui la diversificarea activităţilor economice din teritoriul GAL-MVS și vor 

propune utilizarea de tehnologii inovatoare.  

3. Trimiteri la acte legislative: 

Legislație UE: Articolul 19, Regulamentul (UE) nr. 1305/2013; Articolul 8, Anexa I și Anexa II, 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014; Articolele 2 și 5, Regulamentul delegat 

(UE) nr. 807/2014; Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003; R (CE) nr. 1242/2008; R (UE) 

nr. 1303/2013; R (UE) nr. 1307/2013; R (UE) nr. 1305/2013 

Legislaţie Naţională: Legea nr. 346/2004; OUG nr. 44/2008; OUG nr. 8/2013; Sprijinul public 

nerambursabil va respecta prevederile R (CE) nr.1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis și 

nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali; Legislaţia naţională cu incidenţă în 

domeniile activităţilor agricole și neagricole prevăzută în Ghidul solicitantului pentru 

participarea la selecţia SDL. 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)  

a. Pentru instalarea tânărului fermier: Tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din 

R(UE) nr. 1305/2013*, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;  

b. Pentru înființarea și demararea de activități neagricole în zonele rurale: 

• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare 

sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul 

depunerii acesteia (start-ups) 

• Micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din spațiul 

rural; 

• Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă 

prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja 

existente încadrabile în categoria microîntreprinderi și întreprinderi mici, care propun coduri 

CAEN noi, pe care nu le-au mai avut până la momentul depunerii cererii de finanțare în 

domeniul de activitate sau erau parte din statut, dar nu erau autorizate ca și obiect de 

activitate la Registrul Comerțului, cu excepția persoanelor fizice neautorizate. 

• Măsura încurajează persoanele rome, meșteșugarii, micii întreprinzători să aplice pentru 

finanțarea afacerilor proprii.  

Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile; 
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Beneficiarii indirecți (grup țintă) ai acestei măsuri sunt administrațiile publice locale, datorită 

contribuției beneficiarilor direcți la bugetul local, comunitatea din zona țintă, datorită 

contribuției proiectelor la  creșterea calității vieții locuitorilor din MVS și  crearea de locuri de 

muncă și  consumatorii individuali și grupurile de consumatori, beneficiari ai comercializării 

produselor agoalimentare și non-alimentare de calitate.  

5. Tip de sprijin: 

Se acordă sprijin forfetar pentru instalarea tinerilor fermieri și înființarea și demararea de 

activități neagricole în zonele rurale. Bugetul alocat GAL-MVS, în funcție de teritoriu și 

populație nu este îndestulător față de nevoile de dezvoltare identificate la nivel  local, care, 

pentru a fi acoperite în întregime, ar necesita fonduri mult mai mari. Deoarece GAL-MVS 

doreste susținerea dezvoltării locale și atragerea unui numar cât mai mare de beneficiari, 

parteneriatul microregiunii a stabilit ca sprijinul nerambursabil, acordat să fie nu mai mare de 

29.944 euro pentru un proiect, sumă la care se aplica regulile ajutorului de minimis.  

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile:  

Pentru instalarea tânărului fermier- Activități eligibile: Activităţile relevante pentru 

implementarea corectă a Planului de Afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura 

acestora. Toate cheltuielile propuse în PA, incusiv capitalul de lucru și activitățile relevante 

pentru implementarea corectă a PA aprobat, pot fi eligibile indiferent de natura acestora. 

Pentru activități non-agricole- Activități eligibile: Activităţile relevante pentru implementarea 

corectă a Planului de Afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. Toate 

cheltuielile propuse în PA, incusiv capitalul de lucru și activitățile relevante pentru 

implementarea corectă a PA aprobat, pot fi eligibile indiferent de natura acestora. 

Activități neeligibile: 

Nu sunt eligibile activităţile complementare activităţii de bază desfaşurată de solicitant!  

7. Condiții de eligibilitate;  Pentru instalarea tânărului fermier: 

solicitantul se încadrează în categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor mici, cu  sediul 

în teritoriul GAL-MVS; 

solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică de minim  8.000 euro S.O. 

în teritoriul GAL-MVS;  

solicitantul prezintă un plan de afaceri a cărui implementare trebuie să înceapă în termen de 

cel mult nouă luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;   

 

Solicitantul trebuie să demonstreze că este membru a unei cooperative nou înființate 

(2016,2017) din teritoriul GAL; 

e și aptitudini în domeniu: are studii 

medii/superioare în domeniul agro/veterinar/economie agrară,a urmat curs,sau se angajează 

că va finaliza acel curs în maximum 36 de luni de la data semnării contractului de finanțare.  

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

suprafeţele incluse în Anexa II din STP, exceptând cultura de căpșuni în sere și solarii.  

Alte angajamente: Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada 

creşterii performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în 

procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată). 

Pentru activități non-agricole: 
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care au sediul în teritoriul GAL-MVS;  

 Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri;  

 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data notificării 

de primire a sprijinului;  

 Înaintea solicitării celei de-a doua tranșă de plată, solicitantul face dovada desfășurării 

activităților comerciale prin producția proprie comercializată sau prin activitățile prestate, în 

procent  de minim 20 % din valoarea primei tranșe de plată; 

8. Criterii de selecție: Pentru această măsură pragul minim este de 15 de puncte.  

Criterii de selecție  generale: 

Nr crit Criteriul de selecție generale Punctaj  

 Pentru activități agricole/ non agricole  

CS1 Crearea de locuri de muncă Maxim 30 

CS 1.1 Solicitantul va crea cel puțin un loc de muncă pentru o perioadă de 

cel puțin un an*  

10 puncte 

CS 1.2 Solicitantul va crea cel puțin două locuri de muncă pentru o perioadă 

de cel puțin un an* 

20 puncte 

CS 1.3 Solicitantul va crea cel puțin trei locuri de muncă pentru o perioadă 

de cel puțin un an* 

30 puncte 

CS 2 Solicitantul va prezenta un acord de parteneriat cu cooperativa, care 

să aibă o perioadă de valabilitate cel puțin egală cu perioada pentru 

care se acordă finanțarea 

10 puncte 

CS 3 Solicitantul utilizează investițiile sau serviciile colective, realizate de 

cooperative/grupuri de producători 
5 puncte 

CS 4 Solicitantul prevede acțiuni  inovative/de protecția mediului 5 puncte  

CS 5 Nivelul de competență al solicitantului Maxim 15 

CS 5.1 Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare în domeniul 

agricol/, agro-alimentar/veterinar/ managementului afacerilor* 

15 puncte 

CS 5.2 Solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale în domeniul 

agricol/ agro-alimentar/veterinar/ managementului afacerilor* 

10 puncte 

CS 5.3 Solicitantul a absolvit un curs în domeniul agricol, agro-alimentar/ 

managementului afacerilor, sau se obligă să finalizeze acest curs în 

maxim 36 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare 

a ajutorului* 

5 puncte 

CS 6 Solicitantul va demonstra printr-o recomandare din partea 

cooperativei faptul că a participat la sesiunile de informare privind 

lanțul scurt agroalimentar de calitate(organizate din resursele 

financiare ale coperativei/grupului de producători) 

5 puncte 

Criterii de selectie specifice pentru domeniul agricol:  

Nr crit Criteriul de selecție  Punctaj  

CS.7.1. Culturi de plante și legume 30 puncte 

CS.7.1.1 Culturi de plante furajere pentru animale 30 puncte 

CS.7.1.2 Legumicultură  în camp și în spații protejate 20 puncte 
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CS.7.2. Sectorul pomicol 30 puncte 

CS.7.2.1. Plantații de pomi fructiferi (meri,peri,vișini,gutui, pruni,cireși,)  30 puncte 

CS.7.2.2. Plantații de arbuști fructiferi(coacăz,mur,zmeur,afin,cătină,soc) 20 puncte 

CS.7.2.3. Plantații de căpșuni în camp 10 puncte 

CS.7.2.4. Plantații de plante medicinale și aromatice 10 puncte 

CS.7.3 Sectorul zootehnic 30 puncte 

CS.7.3.1 Bovine de rase superioare (ANARZ) și bubaline  30 puncte 

CS.7.3.2 Apicultură  30 puncte 

CS.7.3.3 Ovine și caprine –rase indigene 20 puncte 

CS.7.4 Ferme mixte  30 puncte 

Criterii de selecție specifice pentru domeniul non-agricol  

Nr crit Criteriul de selecție  Punctaj  

C. S.8.  Sectoare cu potential de creștere (conform SWOT) 30 puncte 

C.S.8.1 Turism, meșteșuguri, industrii creative și culturale 20 puncte 

C.S.8.2 Producție 20 puncte 

C.S.8.3 Servicii din sectoarele cu potențial de creștere (servicii pentru 

populație, servicii sanitare și sanitare veterinare, etc) 

20 puncte 

C.S.8.4 Proiecte care sunt inițiate de un fermier/membru al 

gospodăriei agricole care a activat în agricultură minimum 12 

luni până la data depunerii cererii de finanțare (baza de date 

APIA/Registrul ANSVSA/Registrul Agricol) 

10 puncte  

*Se cuantifică doar o variantă din următoarele: (CS1.1,CS1.2,CS1.3); (CS5.1,CS5.2,CS5.3); 

(CS7.1.1,CS7.1.2);(CS7.2.1,CS7.2.2,CS7.2.3,CS7.2.4);(CS7.3.1,CS7.3.2,CS7.3.3);(CS8.1,CS8.2,

CS8.3) 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  Pentru instalarea tinerilor fermieri și pentru 

înființarea și demararea de activități neagricole 

Sprijin la instalare: sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea 

obiectivelor prevăzute în planul de afaceri în valoare de maximum 29.944 euro pentru o 

perioadă de maxim trei ani, sub formă de primă în două tranșe, astfel: 80% din cuantumul 

sprijinului la încheierea deciziei de finanțare iar 20% din cuantumul sprijinului se va acorda cu 

condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei ani de la încheierea 

deciziei de finanțare. În cazul neimplementării corecte a PA, sumele plătite, vor fi recuperate 

proporțional cu obiectivele nerealizate.Se vor aplica regulile ajutorului de minimis. 

9. Indicatori de monitorizare 

Domenii de intervenție Indicator de monitorizare  

2B Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți 20 

Indicatori suplimentari   

1C 
Numărul total al participanților instruiți în cooperative/grup de 

producători 
15 

6A 
Număr de locuri de muncă nou create prin implementarea 

proiectului 
5 

 


