
M2/2B – SPRIJINIREA INSTAL RII TINERILOR FERMIERI 
Tipul măsurii: SPRIJIN FORFETAR  

• 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  

Cre terea performanței i competitivit ții sectorului agricol este legat  de reîntinerirea 
generațiilor în exploatațiile agricole. Exist  un nivel înalt de îmb trânire a proprietarilor i 
managerilor fermelor i reticenţ  în a ceda aceste exploataţii, agricultura fiind de cele mai 
multe ori principala sursa de venit. Aceasta are efect negativ asupra moderniz rii, 
competitivit ții i aplic rii bunelor practici de mediu ale fermelor deoarece fermierii în 
vârst  sunt, în general, mai puțin înclinați c tre inovare, investiții în tehnologii noi i 
eficientizarea producției. i din analizele efectuate asupra teritoriului se remarc  un punct 
slab, acela al îmb trânirii proprietarilor i conduc torilor de exploatații agricole. A a cum 
s-a identificat i la nivelul nevoilor, se va acorda prioritate anumitor sectoare prioritare 

(cereale, horticultur , apicultur , bovine), activit ți pretabile pentru fermele de 
dimensiuni relativ reduse de la nivelul teritoriului. Prin întinerirea generaţiilor de 
agricultori va putea fi schimbat  şi mentalitatea care determin  reticenţa în asociere, iar 
fermierii se vor putea organiza în forma asociative care cresc randamantul în producţie şi 
permit integrarea proces rii pentru creşterea valorii ad ugate a produselor. 
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală – I Favorizarea competitivit ții agriculturii 
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii: 
• Îmbun t ţirea şi creşterea competitivit ţii sectorului agricol prin promovarea instal rii 

tinerilor fermieri şi conformarea cu cerinţele pentru protecţia mediului, igiena şi 
bun starea animalelor, siguranţa alimentar  i la locul de munc ; 

• Îmbun t ţirea managementului exploataţiilor agricole prin reînnoirea generaţiei 
şefilor acestora i cre terea valorii produselor; 

• Cre terea interesului generațiilor de tineri de a se dezvolta din punct de vedere 
profesional în zonele rurale, dat fiind fenomenul de sc dere i îmb trânire a 
populației; 

• Cre terea populației ocupate la nivelul teritoriului. 
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile art. 5, Reg.(UE) nr. 1305/2013  
• P2: Cre terea viabilit ții exploatațiilor i a competitivit ții tuturor tipurilor de 

agricultur  în toate regiunile i promovarea tehnologiilor agricole inovatoare i a 
gestion rii durabile a p durilor 

Măsura corespunde obiectivelor art. 19, alin. 1, lit. a (i) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 - 
ajutor la înființarea întreprinderii pentru tinerii fermieri 
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 
• 2B Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificat ̦i corespunzător și, în 

special, a reînnoirii generațiilor. 
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: 
Inovare - Încurajarea instal rii tinerilor fermieri ca manageri de exploatații agricole va 
facilita introducerea proceselor inovatoare în sectorul agro-alimentar, tinerii fermieri fiind 

mai deschiși s  aplice tehnologii i procese noi. De asemenea, tinerii fermierii au un rol 
important în diseminarea de bune practici, idei i concepte noi, deoarece au acces mai 
facil la informații noi, inovatoare. 
Mediul și clima - Prin sprijinirea instal rii tinerilor fermieri se previne abandonul 
terenurilor agricole, inclusiv în vederea îndeplinirii statutului de fermieri activi, a 

cerințelor privind eco-condiționalitatea i m surilor de înverzire, determinând efecte 



benefice pentru mediu i clim . De asemenea, m sura promoveaz  investițiile pentru 
producerea i utilizarea energiei regenerabile, prelucrarea de eurilor, a reziduurilor, 
precum i a celor pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser  i de amoniac în 
agricultur . 
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: m sura M2/2B este complementar  cu 
m surile M 2 – Investiții pentru cre terea performanței exploatațiilor agricole şi M9/3A/6B 
Cooperarea orizontal  şi vertical  pentru asocierea agricultorilor şi a agenţilor economici 
din turism, deoarece tinerii fermieri care se instaleaz , au prioritate pentru a accesa 
m sura M1/2A ca şi membrii ai unei cooperative agricole sau grup de produc tori care se 
constituie prin accesarea M9/3A/6B. Totodat , tinerii fermieri care se instaleaz  şi îşi 
propun realizarea de produse agro-alimentare care vor participa în cadrul unei scheme de 

calitate finanţate prin intermediul M3/3A Scheme de calitate pentru produse agricole i 
alimentare, primesc punctaje suplimentare prin criteriul de selecţie specific, asigurându-

se în acest fel complementaritatea între M2/2B şi M3/3A. 
Sinergia cu alte măsuri din SDL: -  
• Valoarea adăugată a măsurii  
Implementarea m surii la nivelul teritoriului GAL vizeaz  creşterea num rului de tineri 
agricultori care încep pentru prima oar  o activitate agricol  din punct de vedere 
comercial, ca şefi de exploataţii. Generaţia tân r  de fermieri poate s  îndeplineasc  mai 
uşor cerinţele pe care societatea le solicit  profesiei de agricultor şi totodat  şi pe cele 
cerute prin regulamentele Politicii Agricole Comune: securitate alimentar , igien  şi 
bun stare a animalelor, diversificare, obţinere de produse locale de calitate superioar , 
conştientizare a rolului pe care îl joac  agricultura în combaterea schimb rilor de clim  
(utilizarea energiei regenerabile, biodiversitate, reducerea emisiilor de dioxid de carbon), 

creare de locuri de munc  şi creştere economic  în mediul rural, conştientizare a efectelor 
negative determinate de abandonul terenurilor agricole. 

Caracterul inovativ al m surii este asigurat de cerințele privind adaptarea la standardele 
sanitare i de mediu, dar i de cre terea competitivit ții exploatațiilor prin 
comercializarea de produse cu valoare ad ugat  ridicat  i calitate superioar . Totodat , 
prin utilizarea de tehnologii i utilaje moderne, se introduce inovarea în agricultur  în 
sectoarele identificate ca prioritare, la nivelul teritoriului GAL. 

• Trimiteri la alte acte legislative  

Legislaţia naţional  şi european  aplicabil  sub-m surii 6.1 prev zut  în PNDR 

Legislaţia naţional  şi european  aplicabil  din Ghidul solicitantului pentru participarea la 
selecţia Strategiilor de Dezvoltare Local  

• Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  
Beneficiari direcți: 
• tân rul fermier - o persoan  cu vârsta de pân  la 40 de ani la momentul depunerii 

cererii, care deține competențele i calific rile profesionale adecvate i care se 
stabile te pentru prima dat  într-o exploatație agricol  ca ef al respectivei 
exploatații;  

• persoan  juridic  cu mai mulți acționari unde un tân r fermier se instaleaz  i exercit  
un control efectiv pe termen lung în ceea ce prive te deciziile referitoare la 
gestionare, la beneficii i la riscurile financiare legate de exploatație i deține cel 
puțin 50%+1 din acțiuni. 

Beneficiari indirecți: 
• Populația teritoriului GAL; 
•   Unit ți de procesare. 



• Tip de sprijin  

• Sprijinul se acord  în vederea facilit rii stabilirii tîn rului fermier în baza Planului de 
Afaceri (PA). 

• Sprijinul este forfetar i se acord  în 2 tran e - un avans de 80% din valoarea sprijinului 

forfetar i o plat  final  de 20% din acesta. 
• Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  
• Toate cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru i activit țile relevante 

pentru implementarea corect  a PA aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura 

acestora. 

• Condiții de eligibilitate  
• Proiectul s  fie dintr-unul dintre sectoarele de activitate agricole specifice teritoriului 

GAL: cereale, horticultur , apicultur , bovine 

• Ferma solicitantului trebuie s  fie situat  pe teritoriul GAL 

• Solicitantul trebuie s  fie dețin torul i gestionarul real al fermei. 
• Solicitantul trebuie s  se încadreze în categoria microîntreprinderilor i 

întreprinderilor mici; 

• Solicitantul deține o exploatație agricol  cu o dimensiunea economic  stabilit  
conform cap. 8.1 din PNDR 2014 – 2020; 

• Solicitantul prezint  un plan de afaceri care prevede cel puțin unul din urm toarele 
obiective: îmbun t ţirea managementului exploataţiei agricole, îmbun t ţirea 
performanţelor generale ale exploataţiei agricole (inclusiv cre terea valorii ad ugate a 
produselor), adaptarea producţiei la cerinţele pieţei, respectarea normelor 
comunitare, în special, cerinţele de eco-condiţionalitate, de protecţie a muncii, 
protecţia mediului şi sanitar-veterinare; 

• Solicitantul deține competențe i aptitudini profesionale, respectiv studii 
medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrar  sau cuno tințe în 
domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de instruire (la momentul 

depunerii sau într-o perioad  de grație de maximum 36 de luni de la data adopt rii 
deciziei individuale de acordare a ajutorului); 

• Solicitantul se angajeaz  s  devin  fermier activ în termen de maximum 18 luni de la 
data instal rii; 

• Solicitantul va face dovada comercializ rii a cel puțin 50% din producția realizat , la 
momentul solicit rii celei de-a doua tran e de plat . 

• Criterii de selecție (vor fi detaliate în sub-criterii în cadrul Ghidurilor 

Solicitantului) 

• Criteriul produselor cu valoare ad ugat , care presupun participarea la schemele de 

calitate finanţate prin M3/3A 

• Criteriul asocierii, cu prioritate pentru solicitanții care fac parte dintr-o cooperativ  
agricol  sau grup de produc tori, în special cele finanţate în cadrul m surii M9/3A/6B 

• Criteriul cre rii de noi locuri de munc  şi al profesionaliz rii. 
• Sume (aplicabile) și rata sprijinului  
Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/cinci* ani și 
este de: 

• 30.000 de euro pentru exploatațiile peste 30.000 € SO fără să se depășească limita 
superioară a valorii producției standard prevăzută în cap. 8.1 din PNDR 2014 – 
2020; 

• 20.000 de euro pentru exploatațiile sub 29.999 SO până la limita inferioară a 
valorii producției standard prevăzută în cap. 8.1 din PNDR 2014 – 2020 



Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două 
tranșe, astfel: 

• 80% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 
• 20% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a 

planului de afaceri, fără a depăs ̦i trei/cinci* ani de la semnarea deciziei de 

finant ̦are. 

În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate 
proporțional cu obiectivele nerealizate. 
*Perioada de cinci ani se aplica ̆ doar pentru sectorul pomicol. 

Având în vedere costurile de producţie şi valorile investiţiilor relativ scăzute, în special 
datorită faptului că sunt utilizate materiale şi forţă de muncă de la nivel local, precum şi 
nevoile de dezvoltare ale fermelor în funcţie de dimensiunea lor, valoarea sprijinului a 
fost stabilită la 20.000 Euro, respectiv 30.000 Euro. 
• Indicatori de monitorizare  

Domenii de intervenție   Indicator de monitorizare  Valoarea ţint  

 2B)  Num rul de exploatații 
agricole/beneficiari sprijiniți 

4 

Indicatori specifici  

Locuri de munc  create 4 

 

  

 

 

  

 


