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FIȘA MĂSURII 

Instalarea tinerilor fermieri – M2/2B 
 
Tipul măsurii: 

• SPRIJIN FORFETAR 
 
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia și a 
contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele 
transversale și a complementarităţii cu alte măsuri din SDL: 
În acord cu analiza SWOT proprietatea asupra terenurilor este deţinută de populaţia în 
vârstă, iar teritoriul are potenţial ridicat pentru agricultură în special creșterea animalelor 
și cultivarea cartofului. În cadrul acestei măsuri, se acordă sprijin financiar pentru tinerii 
fermieri din teritoriul LEADER „Csík”, care se stabilesc pentru prima dată într-o exploataţie 
agricolă în calitate de șefi ai exploataţiei, cu scopul de întinerire a generaţiilor de fermieri 
și de creștere a gradului de competitivitate (economică, socială, de mediu) a exploataţiilor 
agricole. Sprijinul va acoperi inclusiv investiţiile necesare pentru conformarea și alinierea 
la standardele UE referitoare la producţia agricolă, normele de securitate a muncii, 
creșterea eficienţei activităţii agricole prin diversificarea producţiei și promovarea inovării, 
precum și investiţiile necesare pentru îndeplinirea condiţiilor privind comercializarea 
produselor. 
În cadrul acestei măsuri tinerii fermieri sunt sprijiniţi să prelucreze produsele agricole 
primare obţinute în cadrul fermei și să comercializeze produsele agricole și alimentare într-
un lanţ scurt de aprovizionare sau printr-o formă asociativă unde tânărul fermier este sau 
va deveni membru. 
Sprijinirea tinerilor fermieri va contribui la asigurarea gestionării durabile a resurselor 
naturale și combaterea schimbărilor climatice, la favorizarea competitivităţii agriculturii și 
la obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităţilor rurale, la 
crearea și menţinerea de locuri de muncă în teritoriul nostru. 
 
Obiective specifice ale măsurii sunt: 
• Creşterea numărului de tineri agricultori care încep pentru prima dată o activitate 

agricolă ca şefi de exploataţii şi încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiţii; 
• Creşterea veniturilor exploataţiilor conduse de tinerii fermieri; 
• Asigurarea echilibrului de gen în conducerea exploataţiilor; 
• Îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole prin reînnoirea generaţiei şefilor 

acestora, fără creşterea populaţiei active ocupate în agricultură; 
• 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 şi creşterea competitivităţii sectorului agricol prin creșterea valorii 
adăugate a produselor agricole, prin promovarea lanţurilor scurte de aprovizionare și 
prin promovarea cooperării tinerilor fermieri. 

 
Măsura contribuie la prioritatea P2 creșterea viabilităţii exploataţiilor și a competitivităţii 
tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole 
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inovatoare si a gestionării durabile a pădurilor și la prioritatea secundară P3 promovarea 
organizării lanţului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a 
bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură, prevăzute la art. 5, Reg. (UE) 
nr. 1305/2013. 
 
Măsura corespunde obiectivelor art. 19 Dezvoltarea exploataţiilor și a întreprinderilor 
alineatul 1, punctul (i) tinerii fermieri din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
 
Măsura contribuie la Domeniul de intervenţie 2B  Îmbunătăţirea performanţei economice 
a tuturor exploataţiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploataţiilor, în 
special în vederea creșterii participării pe piaţă și a orientării spre piaţă, precum și a 
diversificării activităţilor agricole, prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
 
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  

 Inovare: 
Încurajarea instalării tinerilor fermieri ca manageri de exploataţii agricole va facilita 
procesele inovatoare în sectorul agro-alimentar, tinerii fermieri fiind mai deschiși să aplice 
tehnologii şi procese noi. De asemenea, tinerii fermieri au un rol important în diseminarea 
de bune practici, idei şi concepte noi, deoarece au acces mai facil la informaţii noi, 
inovatoare. Încurajează cooperarea. Prin asigurarea vizitabilităţii exploataţiei se realizează 
elementului inovativ de diseminare. 

 
 Protecţia mediului și atenuarea schimbărilor climatice: 

Sprijinirea tinerilor fermieri va contribui la prevenirea abandonului terenurilor agricole, 
inclusiv în vederea îndeplinirii statutului de fermieri activi, a cerinţelor privind eco-
condiţionalitatea și măsurilor de înverzire, conducând la o activitate agricolă sustenabilă. 
De asemenea, măsura promovează investiţiile pentru producerea și utilizarea energiei 
regenerabile, prelucrarea deșeurilor, a reziduurilor, precum şi a celor pentru reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac în agricultură.  
 
Complementaritatea cu alte programe/strategii/măsuri:  
Măsura este complementară cu măsurile M1/1A Înfiinţarea prin cooperare a formelor de 
integrare agricole și de mediu, M3/3A Sprijinirea investiţiilor formelor de integrare agricole 
noi și a celor existente și M4/4A Protejarea patrimoniului natural. Tinerii fermieri sunt 
potenţiali beneficiari direcţi și indirecţi în cadrul celor două măsuri, acele forme asociative 
vor fi avantajate în care tinerii fermieri sunt sau vor deveni membrii. 
 
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Nu este cazul 
 
2. Valoarea adăugată a măsurii: 
 Creșterea valorii adăugate a produselor prin aplicarea prelucrării, depozitării, ambalării 

și vânzării produselor agricole; 
 Comercializarea produselor agricole în cadrul unui lanţ scurt de aprovizionare; 
 Pătrunderea pe pieţele locale a unor produse de calitate; 
 Promovarea produselor locale; 
 Promovarea cooperării tinerilor fermieri. 
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3. Trimiteri la alte acte legislative  
Legislaţie UE 
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare; 
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare; 
Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare; 
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 cu modificările și completările ulterioare. 
 
Legislaţie Naţională 
Ordonanţă de urgenţă nr. 44/2008privind desfășurarea activităţilor economice de către 
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale cu 
modificările și completările ulterioare;  
Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările și completările ulterioare; 
Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării și dezvoltării întreprinderilor mici și 
mijlocii cu modificările şi completările ulterioare; 
Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000privind formarea profesională a adulţilor, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 375/2002, Ordonanţa Guvernului nr.76/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare.  
 
4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)  
Beneficiarii direcţi sunt: 
 Tânărul fermier definit conform art. 2 din Reg. (UE) nr. 1305/2013: „tânăr fermier” 

înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 de ani la momentul depunerii cererii, care 
deţine competenţele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru 
prima dată într-o exploataţie agricolă ca șef al respectivei exploataţii. 

 Persoană juridică unde tânărul fermier este asociatul unic,așa cum este definit în art. 
2 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Beneficiarii indirecţi sunt: 
 consumatori din teritoriu și din regiune; 
 agenţii economici care intră într-un lanţ scurt de aprovizionare. 
 
5. Tip de sprijin 
• Sumă forfetară; 
 
6. Tipuri de acţiuni eligibile și neeligibile  
Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii tânărului fermier în baza planului de 
afaceri. Toate cheltuielile propuse în planul de afaceri şi activităţile relevante pentru 
implementarea corectă a planului de afaceri aprobat sunt eligibile, indiferent de natura 
acestora.  
 
7. Condiţii de eligibilitate  
 Solicitantul trebuie să încadreze în categoria microîntreprinderilor; 
 Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 8.000 

şi 50.000 S.O. (valoare producţie standard); 
 Solicitantul prezintă un plan de afaceri; 
 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de nouă luni de la data 

deciziei de acordare a ajutorului; 
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 Solicitantul deţine competenţe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puţin una din 
următoarele condiţii:  

o studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară; 
o cunoștinţe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de 

instruire; 
sau 
o angajamentul de a dobândi competenţele profesionale adecvate până la 

semnarea deciziei de finanţare; 
 Tânărul fermier trebuie să respecte articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 

referitor la fermieri activi, în termen de 18 luni de la data stabilirii; 
 În cazul în care exploataţia agricolă vizează creșterea animalelor, planul de afaceri 

prevede în mod obligatoriu amenajări de gestionare a gunoiului de grajd, conform 
normelor de mediu (cerinţa va fi verificată în momentul finalizării implementării 
planului de afaceri); 

 Solicitantul îndeplinește cel puţin una din următoarele condiţii, care vor fi verificate în 
momentul finalizării planului de afaceri: 

o solicitantul prelucrează o parte din producţia proprie obţinută în cadrul fermei 
și realizează venituri din comercializarea produselor în procent de 10% din suma 
totală a proiectului; 

o comercializează producţia primară proprie într-un lanţ scurt alimentar în 
procent de 10% din suma totală a proiectului; 

o este membru într-o cooperativă/asociaţie/grup de producători care prelucrează 
și/sau comercializează produsele agricole primare și/sau secundare în procent 
de 10% din suma totală a proiectului. 

 
8. Criterii de selecţie  
• Principiul sectorului prioritar care vizează sectorul predominant: zootehnic (bovine, 

ovine, apicultura) sau vegetal (cartofi); 
• Proiecte realizate de femei; 
• Investiţii propuse pentru prelucrarea producţiei proprii; 
• Solicitantul este membru sau va deveni membru al unei forme asociative care a 

primit/va primi finanţare prin măsura LEADER, fonduri FEADR; 
• Solicitantul își asumă asigurarea vizitabilităţii exploataţiei; 
• Investiţii pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile. 
Criteriile de selecţie vor fi detaliate suplimentar și vor respecta prevederile art. 49 al Reg. 
(UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveşte tratamentul egal al solicitanţilor, o mai bună utilizare 
a resurselor financiare și direcţionarea măsurilor în conformitate cu priorităţile Uniunii în 
materie de dezvoltare rurală.  
 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  
Sprijinul public nerambursabil se acordă pe o perioadă de maxim 3 ani și este 40.000 
Euro/proiect. 
Sprijinul se va acorda sub formă de primă în două tranșe:  
• 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanţare;  
• 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiţia implementării corecte a planului 

de afaceri, fără a depăși trei ani de la semnarea deciziei de finanţare.  



29 
 

În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate 
proporţional cu obiectivele nerealizate.  
 
10. Indicatori de monitorizare  

Domenii de 
intervenţie 

Indicator de monitorizare Valoare ţintă 
(2023) 

2B Numărul de exploataţii 
agricole/beneficiari sprijiniţi 

6 

specific Cheltuieli publice totale (Euro)  
240.000 

 
  


