
                                                                                      

 
 
 
  

 
 
 

 
 

 
Fișa Măsurii 112  

 
„Instalarea tinerilor fermieri” 

 
 
Sursa de finanţare 

nerambursabilă 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - AXA 4 LEADER 

Obiectivele 
măsurii 

Obiective generale 
 
• Îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol 

prin promovarea instalării tinerilor fermieri şi sprijinirea 
procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele 
pentru protecţia mediului, igiena şi bunăstarea animalelor, 
siguranţa la locul de muncă; 

• Îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole prin 
reînnoirea generaţiei şefilor acestora, fără creşterea 
populaţiei active ocupate în agricultură.  
 

Obiective specifice 
 
Creşterea veniturilor exploataţiilor conduse de tinerii fermieri. 
 
Obiective operaţionale 
 
Creşterea numărului de tineri agricultori care încep pentru 
prima oară o activitate agricolă ca şefi de exploataţii şi 
încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiţii.  

Domeniul de 
acțiune 

Sprijinul acordat în cadrul măsurii, are ca scop: 
• Îmbunătăţirea managementului exploataţiei agricole; 
• Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiei 

agricole; 
• Adaptarea producţiei la cerinţele pieţei; 
• Respectarea normelor comunitare, în special, cerinţele 

de eco-condiţionalitate, de protecţie a muncii, protecţia 
mediului şi sanitar-veterinare.  

Definirea 
beneficiarilor 

Sprijinul financiar prevăzut pentru această măsură, se acordă 
fermierilor aşa cum sunt definiţi în subcapitolul 5.2. şi care 
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îndeplinesc la momentul solicitării sprijinului următoarele 
condiţii: 

• Au vârsta sub 40 de ani şi se instalează pentru prima 
dată în exploataţiile agricole, ca şi conducători (şefi) ai 
exploataţiei; 

• Deţin sau se angajează să dobândească competenţe şi 
calificări profesionale în raport cu activitatea pe care 
urmează să o desfăşoare.  

• Prezintă un Plan de afaceri pentru dezvoltarea 
activităţilor agricole din cadrul exploataţiei, 

• Sunt membri ai familiei de fermier, care au lucrat mai 
mult de 50% din timpul lor de lucru în cadrul fermei (nu 
neapărat în ferma familiei de fermier) cu cel puţin 12 
luni înaintea instalării sale pe cont propriu. 

Criterii de selectie • Solicitantul de finantare e de pe raza teritoriului GAL 
Valea Baseului de Sus 

•  Solicitantul detine o ferma de semi-subzistenta 
Exploatatia agricola detinuta are o dimensiune economica 
cuprinsa între 6 si 8 UDE. 

• Solicitantul detine o exploatatie agricola (cu profil 
vegetal/animal) într-o zona defavorizata. 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, se 
verifica daca întreaga exploatatie agricola este situata în: 
- zona montana cu handicap natural conform Listei Unitatilor 
Administrativ Teritoriale din zona Montana defavorizata, 
prezentata în anexa la Ghidul Solicitantului; 
- alte zone cu handicap natural decât zona montana conform 
Listei Unitatilor Administrativ Teritoriale din România incluse în 
Zonele Semnificativ Defavorizate/ Listei localitatilor din Zonele 
Defavorizate de Conditii Naturale Specifice prezentate în 
anexa la Ghidul Solicitantului. 

• Solicitantul are în proprietate exploatatia agricola 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, 
solicitantul ataseaza la Cererea de Finantare documente prin 
care sa demonstreze ca, detine în proprietate întreaga 
exploatatie: 
- documente care atesta dreptul de proprietate asupra terenului 
agricol autentificate de notar, conform legislatiei în vigoare; 
- documente care atesta dreptul real principal de proprietate al 
cladirilor din exploatatie; 
- extras din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/DSVSA 
din care sa rezulte: efectivul de animale detinut, al pasarilor 
si al familiilor de albine si data primei înscrieri a solicitantului în 
Registrul Exploatatiei, însotit de formular de miscare 
ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale 
Ordinului ANSVSA nr. 40/2010). 

• Solicitantul face parte dintr-o forma asociativa, 



                                                                                      

recunoscuta conform legislatiei în vigoare*) 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, 
solicitantul ataseaza la Cererea de Finantare documente prin 
care sa demonstreze ca acesta este membru al uneia din 
urmatoarele forme asociative, cu conditia ca solicitantul sa faca 
parte dintr-o asociatie în domeniul proiectului: 
- grupuri de producatori recunoscute în conformitate Ordonanta 
Guvernului nr 37/2005 privind recunoasterea si functionarea 
grupurilor de producatori, pentru comercializarea produselor 
agricole si silvice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- grupuri si organizatii de producatori în sectorul fructe si 
legume recunoscute conform Hotarârii Guvernului nr. 
1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de 
producatori recunoscute preliminar si organizatiilor de 
producatori în sectorul fructe si legume; 
- societate cooperativa agricola, constituita conform Legii nr. 
1/2005; 
- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
- organizatii de îmbunatatiri funciare constituite conform Legii 
nr.138/2004, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- membrii ai unei asociatii care este membra în Organizatii 
Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare – OIPA. 

• Solicitantul acceseaza masura de agro-mediu 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, 
solicitantul ataseaza la Cererea de Finantare documente prin 
care sa demonstreze ca acesta a accesat Masura 214 „Plati de 
Agro–mediu” din cadrul PNDR, prin care solicitantul si-a 
asumat, în mod voluntar, angajamente de agro–mediu pentru o 
perioada de cinci ani de la data semnarii angajamentului. 

Solicitantul poate accesa urmatoarele pachete de agro-
mediu: 

1. Pajisti cu înalta valoare naturala 
2. Practici agricole traditionale 
3. Pajisti importante pentru pasari-pachet pilot 
4. Culturi verzi 
5. Agricultura ecologica 
6. Pajisti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) 
7. Terenuri arabile importante ca zone de hranire pentru 

gâsca cu gât rosu (Branta ruficolis). 
Nivelul minim de 

calificare 
• absolvent de liceu sau de şcoală profesională/şcoală de 

arte şi meserii în domeniul agricol, veterinar şi 
economic cu profil agricol; 

• absolvent de liceu sau de şcoală profesionala/şcoală de 
arte si meserii care prezintă un certificat de calificare 
sau un certificat de absolvire a unui curs de formare de 
minim 150 de ore în domeniul agricol, veterinar sau 
economic cu profil agricol. 



                                                                                      

       O exploataţie agricolă nu poate primi sprijin prin această 
măsură decât o singură dată. 
       Nu se acordă  sprijin prin această măsură, persoanelor 
care nu au acte de proprietate sau contracte de 
arendă/concesionare încheiate în nume propriu, cu excepţia 
soţului sau soţiei. În acest ultim caz, un singur membru al 
familiei poate primi sprijin, chiar dacă ambii soţi îndeplinesc 
condiţiile prevăzute în măsură. 

Rezumat cerințe 
Plan Afaceri 

• O scurtă descriere a situaţiei curente; 
• Obiectivele restructurării; 
• Detalierea investiţiilor necesare pentru atingerea 

obiectivelor, inclusiv date tehnice, parte desenată, 
dovada că a făcut demersurile pentru a obţine toate 
avizele şi autorizaţiile, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare; 

• Schimbările de management solicitate; 
• Pregătirea profesională solicitată; 
• Tipul şi cantitatea produselor obţinute în timpul şi 

după restructurare, inclusiv oportunităţile de piaţă; 
• Demonstrarea viitoarei viabilităţi economice: costuri, 

venituri şi cheltuieli realizate; 
• Elemente referitoare la mediu; 
• Evaluarea principalelor riscuri; 
• Graficul de timp pentru restructurare, inclusiv 

obiective şi etape. 
Volumul sprijinului Alocarea financiara a măsurii este de 250.000 de euro. 

Sprijinul este de 12.000 Euro pentru o exploatatie agricola cu 
dimensiunea de 6 UDE si poate creste cu 4000 Euro/1UDE, 
dar nu va putea depasi 40.000 Euro/exploatatie. 

Modalitatea de 
plată 

Sprijinul de instalare va fi acordat în două tranşe de plată: 
• Prima tranşă se va acorda la data aprobării de către 

APDRP a solicitării pentru acordarea sprijinului şi va fi 
de 60% din valoarea sprijinului pentru instalare; 

• A doua tranşă, de 40% din valoarea sprijinului pentru 
instalare se va acorda la îndeplinirea acţiunilor 
prevăzute în Planul de afaceri, obligatoriu conformitatea 
cu standardele comunitare. Verificarea condiţiilor pentru 
acordarea celei de a doua tranşe nu va depăşi 36 luni 
de la data adoptării de către APDRP a deciziei pentru 
acordarea sprijinului 

Recuperarea primei tranşe nu va fi solicitată în cazul în care 
tânărul fermier nu îndeplineşte la data verificării, conformitatea 
cu acţiunile prevăzute în Planul de afaceri, din cauza unei 
situaţii de forţă majoră, iar a doua tranşă nu va mai fi plătită.  
Tinerii fermieri trebuie să restituie întreaga sumă primită dacă 
îşi încetează activitatea agricolă mai devreme de trei ani de la 
data depunerii solicitării de plată pentru cea de a doua tranşă. 



                                                                                      

Corelarea cu alte 
măsuri 

      Sprijinul acordat este complementar acţiunilor prevăzute în 
cadrul altor măsuri din Axa I (111 „Formare profesională, 
informare şi difuzare de cunoştinţe”, 121 „Modernizarea 
exploataţiilor agricole”, 125 „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea 
infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi 
silviculturii; 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-
subzistenţă” şi „143 „Furnizarea de servicii de consiliere şi 
consultanţă pentru agricultori”) şi din Axa II. 

 
 


