
Masura 112<<Instalarea tinerilor fermieri >>, 

 (nou introdusa) 

 

 

Obiectivul si raportul cu strategia de dezvoltare –miza interventiei 

 

     Exploatatiilor agricole din teritoriul GAL „Fagarasul de Sud-Tinutul Posadelor „ au 

dimensiuni mici si sunt fragmentate . Nu exista in teritoriu exploatatii agricole care sa 

depaseasca 10 ha . Majoritatea fermelor se încadrează la categoriile sub şi semi-subzistenţă, 

peste 90% dintre exploataţiile agricole având suprafeţe sub 2 ha iar  50% din exploataţiile 

agricole au sub 1ha şi cumulat, 99% au sub 5 ha. Suprafeţele cele mai întinse sunt destinate 

plantelor furajare. 25% din suprafaţa agricolă a rămas necultivată.    

    Atât terenurile, cât şi forţa de muncă sunt folosite sub potenţialul lor economic. Tipul de 

cultură, dotarea tehnică necorespunzătoare, ponderea ridicată a muncii manuale, metodele 

tradiţionale mai puţin ştiinţifice de cultivare a pământului sau de creştere a animalelor, 

caracteristicile solului (care necesită fertilizări şi lucrări mecanizate intense) sunt o serie de 

factori care determină o productivitate agricolă scăzută şi o evidentă lipsă de competitivitate.  

     Fermele de subzistenţă sunt, de obicei, conduse de proprietari, persoane care fie au trecut, fie 

se apropie de vârsta pensionării.  

     Inexistenta locurilor de munca in sectorul de productie si/sau servicii,obliga tinerii sa lucreze 

preponderent in domeniul agricol(mai ales in sectorul zootehnic). 

     In teritoriu exista un mare numar de tineri cu un nivel de calificare superior , pregatiti pentru a 

prelua 

exploatatiile agricole si pentru a le aduce la un nivel de competitivitate ridicat . 

     Reînnoirea generaţiei şefilor de exploataţii agricole devine o necesitate a sectorului agricol, 

având ca 

efect atât îmbunătăţirea competitivităţii acestuia, cât şi îmbunătăţirea vieţii sociale a 

comunităţilor 

rurale. Generaţia tânără de fermieri poate să îndeplinească mai uşor cerinţele pe care societatea le 

solicită profesiei de agricultor şi totodată şi pe cele cerute prin regulamentele Politicii Agricole 

Comune: securitate alimentară, igienă şi bunăstare a animalelor, diversificare, obţinere de 

produse 

locale de calitate superioară, conştientizare a rolului pe care îl joacă agricultura în combaterea 

schimbărilor de climă (utilizarea energiei regenerabile, biodiversitate, reducerea emisiilor de 

dioxid de 

carbon), creare de locuri de muncă şi creştere economică în mediul rural, conştientizare a 

efectelor 

negative determinate de abandonul terenurilor agricole. 

  

 

Obiectivele măsurii 112 

 

Obiectiv general 

 

• Facilitarea transformarii si modernizarii economiei rurale pentru a o face mai competitiva si 

pentru a contribui la cresterea economica din teritoriu . 



• 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 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. 

•Dezvoltarea de microferme pilot competitive economic. 

•Creşterea veniturilor exploataţiilor conduse de tinerii fermieri. 

 

Domeniul de acţiune 

 

Sprijinul acordat în cadrul măsurii, are ca scop: 

a) Îmbunătăţirea managementului exploataţiei agricole; 

b) Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiei agricole; 

c) Adaptarea producţiei la cerinţele pieţei; 

d) 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 care îndeplinesc la 

momentul 

solicitării sprijinului următoarele condiţii: 

    a) Au vârsta sub 40 de ani şi se instalează pentru prima dată în exploataţiile agricole, ca şi 

conducători  (şefi) ai exploataţiei; 

b) Deţin sau se angajează să dobândească1 competenţe şi calificări profesionale în raport cu 

activitatea pe care urmează să o desfăşoare. 

c) Prezintă un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activităţilor agricole din cadrul exploataţiei. 

d) Sunt membri ai unei familii de fermier, care au lucrat mai mult de 50% din timpul lor de lucru 

în cadrul fermei (nu neapărat în ferma familiei) cu cel puţin 12 luni înaintea instalării sale pe 

cont propriu. 

 

Nivelul minim de calificare solicitat este: 

 

-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. 

 

Definirea instalării 

 

Instalarea tinerilor fermieri reprezintă activitatea de înfiinţare şi/sau preluare prin transfer de 

proprietate şi/sau arendă/concesionare a unei exploataţii agricole între 6-40 UDE care produce în 

principal produse agricole vegetale şi animale (materie primă) pentru consum uman si hrana 

animalelor, pentru prima dată în calitate de conducător (şef) de exploataţie. 

 

Definiţii: 

 

• Exploataţia agricolă este o unitate tehnico-economică ce îşi desfăşoară activitatea sub o 

gestiune unică şi are ca obiect de activitate exploatarea terenurilor agricole şi/sau activitate 

zootehnică. 

• Conducătorul exploataţiei este acea persoană care administrează şi îşi asumă riscuri 

economice privind exploataţia agricolă (poate fi: persoană fizică sau acţionar unic). 

• Unitatea de dimensiune economică (UDE) reprezintă unitatea prin care se exprimă 

dimensiunea economică a unei exploataţii agricole determinată pe baza marjei brute standard a 

exploataţiei (Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE). Valoarea unei unităţi de dimensiune economică 

este de 1.200 Euro. 

 

Contractele de arendare trebuie sa fie încheiate pe termen de minim 5 ani. 

Exploataţia agricolă trebuie să fie înregistrată în Registrul Fermelor înainte de solicitarea 

sprijinului. 

Tinerii fermieri care beneficiază de sprijin prin această măsură sunt obligaţi să urmeze, în 

primii trei ani de la primirea sprijinului, cursuri de formare profesională prin măsura 111 

„Formare profesională, 

informare şi difuzare de cunoştinţe” în cel puţin unul din domeniile: managementul exploataţiei 

agricole, contabilitatea fermei, protecţia mediului, agricultură ecologică etc. 

 

Criterii de selecţie locală 

 

Va fi acordată prioritate pentru: 

• proiectele care includ actiuni de protectia mediului (mai putin utilizarea energiilor regenerabile) 

• Exploatații agricole de semi-subzistență; 

• Proiectele care crează locuri de muncă la nivelul teritoriului; 

• Proiectele care valorifică materie primă/produse locale; 

• Proiecte care promoveaza utilizarea energiilor regenerabile 

• Proiectele inovative. 

 

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecţie mai sus menţionate. 

 



Rezumatul cerinţelor Planului de afaceri 

 

Pentru acordarea sprijinului prin această măsură Planul de afaceri trebuie să cuprindă: 

 

• 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, inclusive 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. 

 

Planul de afaceri trebuie să includă detalii privind investiţiile care se realizează demonstrând că 

cel puţin 30% din sprijinul acordat va fi investit pentru realizarea conformităţii cu standardele 

comunitare,modernizarea şi dezvoltarea exploataţiei, astfel: 

 

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

fermă, incluzându-le şi pe cele pentru protecţia mediului; 

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

utilaje, instalaţii, echipamente şi accesorii, echipamente şi software specializate; 

- achiziţionarea de animale şi după caz a cotei de producţie; 

- plantarea şi replantarea plantelor perene; 

- achiziţionarea de teren pentru activităţi agricole. 

 

Planul de afaceri trebuie să includă toate detaliile privind investiţiile care se realizează atât din 

sprijinul acordat prin măsură cât şi/sau prin accesarea măsurii 121 „Modernizarea exploataţiilor 

agricole”. 

 

Volumul sprijinului 

 

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri va fi acordat sub formă de primă, în două tranşe. 

Beneficiarul trebuie să demonstreze la data ultimei verificări că dimensiunea fermei este de peste 

10 UDE şi a crescut cu minim 4 UDE de la data adoptării deciziei individuale de acordare a 

sprijinului de instalare a tânărului fermier. 

 

Sprijinul pentru instalare este de 12.000 Euro pentru o exploataţie agricolă cu dimensiunea 

minimă de 6 UDE, iar peste această dimensiune sprijinul pentru instalare poate creşte cu 4.000 

Euro/1 UDE dar nu va putea depăşi 40.000 Euro/exploataţie. 

 

 



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. 

 

Finanţare 

Ajutorul public acordat in cadrul acestei masuri (FEADR si public) este de 100%. 

 

Nr. proiecte 

prevazute 

 

Cost total 

mediu 

 

Estimarea 

costului pe 

masura 

Contributia 

FEADR – 

masura 

Contributia 

publica 

nationala 

 

Contributie 

privata 

 

8 40.000 320.000 256.000 64.000 0 

 

Indicatori de realizare 

 

Indicator Tinta 2011-2013 Procent 

indeplinire criterii 

de selectie 

 

 

Numar total de tineri sprijiniti 8 100% 

Numar de proiecte care cuprind actiuni de protectia 

mediului 

6 75% 

Numar de ferme de semi-subzistenta sprijinite 6 75% 

Numar de actiuni inovative 5 62% 

Volumul total al investitiilor 320.000 100% 

 

 

 

 


