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Măsura 

1.2.A - Înfiinţarea şi dezvoltarea fermelor agricole şi zootehnice administrate de tineri 

 

Proiectul: 

 

Proiectul se desprinde din Măsura 112 aferentă PNDR 

 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

 

Scopul măsurii constă în 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 şi cu siguranţa locului de muncă. 

Măsura  este arondată Axei Prioritare 1 din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală. 

Necesitatea măsurii derivă din faptul că generaţia tânără de fermieri poate să îndeplinească mai uşor 

cerinţele pe care societatea le solicită profesiei de agricultor, şi totodată, şi pe cele cerute de 

regulamentele Politicii Agricole Comune. 

Măsura vizează îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole prin reînnoirea generaţiei 

şefilor acestora, fără creşterea populaţiei ocupată în agricultură.  

Obiectivele măsurii vizează: 

- iniţierea şi instalarea demersurilor de constituire a fermelor de către tinerii antreprenori din mediul rural; 

- promovarea măsurilor active de protecţia mediului pe parcursul procesului de înfiinţare a fermelor de 

subzistenţă de către tinerii fermieri; 

- asigurarea condiţiilor necesare pentru deschiderea unor ferme aflate în corelaţie cu legislaţia naţională şi 

europeană în vigoare, care să respecte cerinţele referitoare la securitate alimentară, igiena şi bunăstarea 

animalelor, diversificare, obţinere de produse locale de calitate superioară, etc.; 

- crearea de noi locuri de muncă în mediul rural, în cadrul fermelor nou – construite; 

- creştere economică la nivelul teritoriului analizat, în special prin eficientizarea sectorului agricol; 

- creşterea numărului de tineri agricultori cu reşedinţa în teritoriul Poarta Almăjului, care încep pentru prima 

dată o activitate agricolă ca şefi de exploataţii; 

- încurajarea tinerilor fermieri în direcţia realizării de investiţii orientate spre obţinere de valoare adăugată. 

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

 

Intervenţia vizează realizarea următoarelor acţiuni principale: 

- îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole; 

- evaluarea potenţialului managerial de a coordona activitatea exploataţiilor agricole din partea generaţiei 

tinere; 
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- îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiei agricole; 

- respectarea normelor comunitare, şi în special, a cerinţelor de eco-condiţionalitate, de protecţie a muncii, de 

protecţie a mediului înconjurător 

Acţiunile vizează pe de o parte sporirea eficienţei activităţilor economice şi transformarea acestora 

în activităţi generatoare de valoare adăugată, conduse după reguli şi standarde europene şi 

administrate de persoane tinere, ce posedă o înaltă capacitate de inovare şi deschidere faţă de 

schimbare, iar pe de altă parte, acţiunile îşi propun atragerea unui număr cât mai mare de potenţiali 

beneficiari, din regiunile limitrofe, pentru a echilibra balanţa deficitară a migraţiei. 

Măsura va consta în acordarea de sprijin financiar, dar şi din furnizarea de servicii suport din 

partea structurilor de funcţionare a GAL-ului, pentru tinerii fermieri care îndeplinesc 

următoarele criterii de eligibilitate pentru accesarea proiectelor: 

- au vârsta sub 40 de ani şi se instalează pentru prima dată în exploataţiile agricole ca şi conducători (şefi) de 

explotaţii; 

- nu au mai beneficiat de sprijin similar din partea vreunui organism intern sau internaţional de finanţare; 

- deţin sau se angajează să dobândească competenţe şi calificări profesionale în raport cu activitatea pe care 

urmează să o desfăşoare (în acest sens, măsura este complementară cu Măsura 111, prezentată anterior); 

- 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; 

- este absolvent de liceu sau minim absolvent de şcoală profesională/şcoală de arte şi meserii în domeniul 

agricol, veterinar şi economic cu profil agricol; 

- este absolvent de liceu care prezintă un certificat de calificare sau un certificat de absolvire a unui curs de 

formare de minim 150 de ore în domeniul agricol. 

Măsura va acoperi întreg teritoriul reprezentat de potenţialul Grup de Acţiune Locală, 

respectiv raza teritorială a celor 13 localităţi partenere, inclusiv satele aparţinătoare de 

acestea, urmând a exista circa 14 proiecte de dezvoltare a fermelor individuale la nivelul 

localităţilor acoperite de potenţialul Grup de Acţiune Locală 

Grupul ţintă selectat va regrupa fermieri, conform modului în care aceştia sunt definiţi de către 

PNDR. 

Acoperirea teritoriului se va realiza prin sprijinirea beneficiarilor proveniţi din toate localităţile 

membre ale potenţialului Grup de Acţiune Locală. 

Sinergia cu alte măsuri: 

Măsura se corelează cu Măsura 111 – Formare profesională (training), informare şi difuzare de 

cunoştinţe  

Măsurile amintite pun accentul pe dezvoltarea competenţelor persoanelor tinere şi a femeilor, în 

ceea ce priveşte managementul unor activităţi generatoare de valoare adăugată la nivelul societăţii, 

ca pârghie de asigurare a  dezvoltării economice a regiunii „Poarta Almăjului”, concomitent cu 

sporirea gradului de vizibilitate şi atractivitate a regiunii . 
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De asemenea, măsura este dependentă de Măsura 111, prin care se asigură masa critică de 

cunoştinţe pe care trebuie să o deţină orice fermier înainte de a-şi asuma statutul de şef de explotaţie  

Sprijinul acordat prin această măsură este complementar acţiunilor prevăzute în cadrul programelor 

de finanţare finanţate din Fondul Social European. 

 

Beneficiari: 

 

Tipuri de beneficiari: 

Direcţi: Tineri fermieri, conform modului în care aceştia sunt definiţi prin Programul Naţional de 

Dezvoltare Rurală sau prin documentele de referinţă ale Uniunii Europene 

Indirecţi:  comunitatea şi economia locală a teritoriului Poarta Almăjului 

Evaluarea numărului: 14 fermieri din cadrul grupului ţintă direct vizat de Planul de Dezvoltare 

Locală, de circa 39.980 de locuitori ai regiunii „Poarta Almăjului”. 

 

Precizări privind acţiunile eligibile: 

 

* Acţiuni imateriale: 

Tip de acţiuni eligibile : 

 - dobândirea de competenţe şi abilităţi de management agricol performant; 

 - informare şi diseminarea informaţiilor referitoare la principiile gestionării exploataţiilor agricole proprii 

 - realizare plan de afaceri 

Exemple: - activităţi de îndrumare a potenţialilor beneficiari, activităţi de cooperare şi comunicare într 

ebeneficiari 

        * Acţiuni materiale: 

Tip de acţiuni eligibile: 

 - construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de fermă; 

    - asigurarea condiţiilor privind protecţia mediului în toate acţiunile întreprinse; 

    - achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de utilaje agricole noi; 

 - achiziţionarea de animale 

 - plantarea şi replantarea plantelor perene, etc. 

Exemple: - achiziţie de tractoare, combine, utilaje, instalaţii, echipamente, etc. 

 

Finanţare: 

 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) :100% 
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Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu  

Estimarea 

costului total pe 

măsură  

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică naţională  

Contribuţia 

privată  

12 14.000 Euro 196.000 Euro 0% 100% 0% 

12 59.080 Lei 827.120 Lei 0% 100% 0% 

 

 

Indicatori de monitorizare: 

 

 Număr total de tineri fermieri sprijiniţi: 14, dintre care: 

 femei: 6 

 bărbaţi: 8 

 Volumul total al investiţiilor: 827.120 Lei 

 Creşterea valorii adăugate brute în fermele care beneficiază de sprijin: 827.120 Lei 

 Creşterea productivităţii muncii: Creştere anuală cu 8% 


