
 

Anexa nr. 2.d. 

 
Măsura: 

112 – Instalarea tinerilor fermieri 

 

 

 

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: 

- 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; 

-  creşterea veniturilor exploataţiilor conduse de tinerii fermieri; 

- 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; 

- adaptarea producției la cerințele pieței; 

- 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 

exploataţii; 

- 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 12 comune partenere, inclusiv satele aparţinătoare de acestea, 

urmând a exista circa  24 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 . 

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:  24 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 între 

beneficiari 

        * Acţiuni materiale: 

Tip de acţiuni eligibile: 

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

le și pe cele pentru protecția mediului; 

    - asigurarea condiţiilor privind protecţia mediului în toate acţiunile întreprinse; 

    - achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje, instalaţii, 

echipamente şi accesorii, echipamente şi software specializate 



 - achiziţionarea de animale, și după caz, a cotei de producție 

 - plantarea şi replantarea plantelor perene 

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

 

 

Proiectele se depun în cadrul mai multor sesiuni de depunere anuale. În situaţia în care 

valoarea totală a proiectelor eligibile depuse în cadrul unei sesiuni, se situează peste valoarea 

totală alocată acesteia, atunci proiectele prin care se solicită sprijin financiar pentru 

„Instalarea tinerilor fermieri” sunt supuse unui sistem de selecţie, în baza căruia fiecare 

proiect este punctat, conform următoarelor criterii de selecţie:  

 

Nr.  

Crt.  
Criterii de selecție Punctaj 

1. 

Solicitantul deține o fermă de semi-subzitență  

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecție, 

solicitantul completează secțiunea specifică « Stabilirea 

dimensiunii economice a fermei » a Cererii de Finanțare, din care 

va trebui să rezulte că exploatația agricolă deținută are o 

dimensiune economică cuprinsă între 6 și 8 UDE  

20 

2. 

Solicitantul deţine o exploataţie agricolă (cu profil vegetal/animal) 

într-o zonă defavorizată.  

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, se 

verifică dacă întreaga exploataţie agricolă este situată în:  

 -zona montană cu handicap natural conform Listei Unităţilor 

Administrativ Teritoriale din zona montană defavorizată, 

prezentată în anexă la Ghidul Solicitantului;  

-alte zone cu handicap natural decât zona montană conform 

Listei Unităţilor Administrativ Teritoriale din România incluse în 

Zonele Semnificativ Defavorizate/ Listei localităţilor din Zonele 

Defavorizate de Condiţii Naturale Specifice prezentate în anexă la 

Ghidul Solicitantului  

15 

3. 

Solicitantul are în proprietate exploataţia agricolă  

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, 

solicitantul atașează la Cererea de Finanţare documente prin care 

să demonstreze că, deţine în proprietate întreaga exploataţie:  

-documente care atesta dreptul de proprietate asupra terenului 

agricol autentificate de notar, conform legislaţiei în vigoare;  

-documente care atestă dreptul real principal de proprietate al 

clădirilor din exploataţie;  

-extras din Registrul Exploataţiei emis de ANSVSA/DSVSA din 

care să rezulte: efectivul de animale deţinut, al pasărilor şi al 

familiilor de albine şi data primei înscrieri a solicitantului în 

Registrul Exploataţiei, însoțit de formular de mișcare 

ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale 

30 



Ordinului ANSVSA nr. 40/2010).  

4. 

Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă, recunoscută 

conform legislaţiei în vigoare*)  

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, 

solicitantul ataşează la Cererea de Finanţare documente prin care 

să demonstreze că acesta este membru al uneia din următoarele 

forme asociative, cu condiţia ca solicitantul să facă parte dintr-o 

asociaţie în domeniul proiectului:  

- grupuri de producători recunoscute în conformitate Ordonanţa  

Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea 

grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor 

agricole şi silvice, cu modificările şi completările ulterioare;  

- grupuri şi organizaţii de producători în sectorul fructe şi legume  

recunoscute conform Hotărârii Guvernului nr. 1078/2008 privind  

acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători 

recunoscute preliminar și organizațiilor de producători în 

sectorul fructe și legume;  

- societate cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 

1/2005;  

- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu  

modificările şi completările ulterioare;  

- organizaţii de îmbunătăţiri funciare constituite conform Legii  

nr.138/2004, cu modificările şi completările ulterioare;  

- membrii ai unei asociații care este membră în Organizaţii  

Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare – OIPA. 

Formele asociative pot fi constituite şi recunoscute la nivel local, 

judeţean şi naţional.  

*Se va acorda punctaj numai dacă sunt atașate documentele 

descrise în Cap. 4.1. Documente necesare întocmirii Cererii de 

finanţare, punctul 12.1.  

10 

5. 

Solicitantul accesează măsura de agro-mediu  

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, 

solicitantul ataşează la Cererea de Finanţare documente prin care 

să demonstreze că acesta a accesat Măsura 214 „Plăţi de Agro–

mediu” din cadrul PNDR, prin care solicitantul şi-a asumat, în 

mod voluntar, angajamente de agro–mediu pentru o perioadă  

de cinci ani de la data semnării angajamentului. Solicitantul poate 

accesa următoarele pachete de agro-mediu:  

1. Pajişti cu înaltă valoare naturală  

2. Practici agricole tradiţionale  

3. Pajişti importante pentru păsări-pachet pilot  

4. Culturi verzi  

5. Agricultură ecologică  

6. Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.)  

7. Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu 

gât roşu (Branta ruficolis).  

15 



6. 
Solicitantul va investi minim 5% din ajutorul nerambursabil 

acordat in activitati de mediu 
5 

7. Solicitantul este tanara fermiera(femeie) 5 

 TOTAL 100 

 

 

Finanţare: 

 

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

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

 

Estimarea 

costului total pe 

măsură  

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 80% 

Contribuţia 

publică naţională  

20% 

Contribuţia 

privată 

0%  

 

24 
  

 

474.000 Euro 

 

379.200 Euro 

 

94.800 Euro 

 

0  

 

 

Indicatori de monitorizare: 

 

 Număr total de tineri fermieri sprijiniţi: 24, dintre care: 

 femei:  10 

 bărbaţi: 14 

 Volumul total al investiţiilor: 474.000 Euro    

 Creşterea valorii adăugate brute în fermele care beneficiază de sprijin: 474.000 Euro 

 Creşterea productivităţii muncii: Creştere anuală cu 8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


