MĂSURA 112 GAL MMTMM
INSTALAREA
TINERILOR FERMIERI –
–
Articole care stau la baza măsurii: Articolul 20 a.(ii) şi Art.22 din Regulamentul (CE) nr.
1698/2005 Articolul 13

Motivația sprijinului
Datele statistice prezentate în SDL GAL MMTMM pun în evidență faptul că în teritoriul
GAL MMTMM se regăsesc obiectivele din măsura 112 din Axa I PNDR. Astfel, un procent
relativ mare de tineri cu vârsta cuprinsă între 18 şi 40 de ani sunt înca ocupați în agricultură,
iar cei care au plecat din zona rurală au facut-o întrucât n-au avut o susținere financiară pentru
preluarea și dezvoltarea unei ferme.

Obiectivele măsurii
Obiective generale
- Îmbunătățire şi creşterea competitivității sectorului agricol prin promovarea instalării tinerilor
fermieri şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerințele pentru protecția
mediului, igiena şi bunăstarea animalelor, siguranța la locul de muncă;
- Îmbunătățirea managementului exploataților agricole prin reînnoirea generației şefilor acestora,
fără creşterea populației active ocupate în agricultură.

Obiective specifice
Creşterea veniturilor exploatațiilor conduse de tinerii fermieri.

Obiective operaționale
Creşterea numărului de tineri agricultori care încep pentru prima oară o activitate agricolă
ca
şefi de exploatații şi încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiții.

Domeniul de acțiune
Sprijinul acordat în cadrul măsurii are ca scop:
a) Îmbunătățirea managementului exploatației agricole;
b) Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatației agricole;
c) Adaptarea producției la cerințele pieței;
d) Respectarea normelor comunitare, în special, cerințele de eco-condiționalitate, de
protecție a muncii, protecția mediului şi sanitar-veterinare.
Prevederile acestei măsuri se aplică la nivelul întregului teritoriu al GAL MMTMM.

Definirea beneficiarilor
Sprijinul financiar prevăzut pentru această măsură se acordă fermierilor aşa cum sunt
definiți în subcapitolul 5.2. din PNDR şi care îndeplinesc la momentul solicitării sprijinului
următoarele condiții:
a) Au vârsta sub 40 de ani şi se instalează pentru prima dată în exploatațiile agricole, ca şi
conducători (şefi) ai exploatației;
b) Dețin sau se angajează să dobândească competențe şi calificări profesionale în raport cu
activitatea pe care urmează să o desfăşoare.

c) Prezintă un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activităților agricole din cadrul
exploatației,
d) Sunt membrii 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 puȚin 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 care prezintă un certificat de calificare sau un certificat de absolvire a unui
curs de formare de minim 150 de ore în domeniul agricol.
O exploatație 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 excepția soțului sau soției. În acest
ultim caz, un singur membru al familiei poate primi sprijin, chiar dacă ambii soți îndeplinesc
condițiile prevăzute în măsură.
Acţiunile specifice pentru aceasta măsură se pot completa prin accesarea măsurii 121
„Modernizarea exploatațiilor agricole”.
S-a estimat un numar de 12 beneficiari, din care 6 beneficiari sunt tineri.

Definirea instalării
Instalarea tinerilor fermieri reprezintă activitatea de înființare şi/sau preluare prin
transfer de proprietate şi/sau arendă/concesionare a unei exploatații agricole între 6-40 UDE care
produce în principal produse agricole vegetale şi animale (materie primă) pentru consum uman și
hrana animalelor, pentru prima dată în calitate de conducător (şef) de exploatație.

Definiții:
• Exploatația 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 exploatației este acea persoană care administrează şi îşi asumă riscuri
economice privind exploatația agricolă (poate fi: persoană fizică sau acționar unic).
• Unitatea de dimensiune economică (UDE) reprezintă unitatea prin care se exprimă
dimensiunea economică a unei exploatații agricole determinată pe baza marjei brute standard a
exploatației (Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE). Valoarea unei unități de dimensiune economică
este de 1.200 Euro.
Contractele de arendare trebuie sa fie încheiate pe termen de minim 5 ani.
Conform art.13 (1) din Regulamentul (CE) nr.1974/2006, tânărului fermier care
beneficiază de sprijin pentru instalare i se poate acorda o perioadă de grație care nu poate să
depăşească 36 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului, pentru a
putea permite tânărului fermier să se conformeze cerințelor prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. b din
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 referitoare la dobândirea pregătirii şi/sau competenței
profesionale în cazul în care aceştia au nevoie de o perioadă de adaptare sau de restructurare,
specificată în Planul de afaceri.
Exploatația agricolă trebuie să fie înregistrată în Registrul Fermelor înainte de solicitarea
sprijinului.
Tinerii fermieri care beneficiază de sprijin prin această măsură sunt obligați să urmeze,
în primii trei ani de la primirea sprijinului, cursuri de formare profesională prin măsura 111
„Formare profesională, informare și difuzare de cunoştințe” în cel puțin unul din domeniile:
Managementul exploatației agricole, Contabilitatea fermei, Protecția mediului, Agricultură
ecologică etc.

Criterii de selecție a beneficiarilor măsurii:
deține o fermă de semi-subzistență;
deține o exploatație agricolă într-o zonă defavorizată;
are în proprietate exploatația agricolă ;
face parte dintr-o formă asociativă, recunoscută conform legislației în vigoare;
accesează o măsură de agromediu.
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție mai sus
menționate, specifice măsuri 112 din Axa I PNDR, la care se adaugă criterii specifice SDL GAL
MMTMM:
Proiectul se încadrează în priorităţile şi obiectivele operaţionale ale PDL GAL MMTMM;
Exploataţia agricolă cuprinde echipamente, măsuri şi metode de protecţie a mediului;
Proiectele presupun crearea de locuri de muncă pe termen scurt, mediu sau lung la nivelul
teritoriului;
Proiectul este complementar altor proiecte finanțate prin PDL GAL MMTMM, PNDR axele
I-III, fonduri UE și alte finanțări (EEA, BM,....);
Proiecte promovate de femei;
Gradul de sărăcie al localității în care este exploatația.
•
•
•
•
•

Rezumatul cerințelor Planului de afaceri
Pentru acordarea sprijinului prin această măsură, Planul de afaceri trebuie să cuprindă:
•
O scurtă descriere a situației curente;
•
Obiectivele restructurării;
•
Detalierea investițiilor necesare pentru atingerea obiectivelor, inclusiv date tehnice,
parte desenată, dovada că a făcut demersurile pentru a obține toate avizele şi autorizațiile, în
conformitate cu legislația în vigoare;
•
Schimbările de management solicitate;
•
Pregătirea profesională solicitată;
•
Tipul şi cantitatea produselor obținute în timpul şi după restructurare, inclusiv
Oportunitățile de piață;
•
Demonstrarea viitoarei viabilități economice: costuri, venituri şi cheltuieli realizate;
•
Elemente referitoare la mediu și echipamentele, măsurile şi metodele de protecţie a mediului ;
•
Evaluarea principalelor riscuri;
•
Graficul de timp pentru restructurare, inclusiv obiective şi etape.
Planul de afaceri trebuie să includă detalii privind investițiile care se realizează,
demonstrând că cel puțin 30% din sprijinul acordat va fi investit pentru realizarea conformității cu
standardele comunitare, modernizarea şi dezvoltarea exploatației, astfel:
construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producția agricolă la nivel de
fermă, incluzându-le şi pe cele pentru protecția mediului;
achiziționarea sau achiziționarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini,
utilaje, instalații, echipamente şi accesorii, echipamente şi software specializate;
achiziționarea de animale şi după caz, a cotei de producție;
plantarea şi replantarea plantelor perene;
achiziționarea de teren pentru activități agricole.
Planul de afaceri trebuie să includă toate detaliile privind investițiile care se realizează, atât
din sprijinul acordat prin măsură, cât şi/sau prin accesarea măsurii 121 „Modernizarea
exploatațiilor agricole”. Elaborarea Planului de afaceri va putea fi sprijinită prin măsura 143
„Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanță pentru agricultori” şi constituie document
justificativ pentru accesarea măsurii 121 „Modernizarea exploatațiilor agricole”.
Beneficiarul va prezenta în planul de afaceri detalii despre sprijinul pe care doreşte să-l
obțină şi prin accesarea altor măsuri din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală.
Conformitatea primei etape cu Planul de afaceri va fi evaluată de către Agenția de Plăți
pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, nu mai târziu de 3 ani de la data adoptării deciziei individuale

de acordare a sprijinului de instalare a tânărului fermier, iar conformitatea completă nu mai
târziu de 5 ani de la data adoptării deciziei individuale de acordare a sprijinului de instalare a
tânărului fermier. Dacă solicitantul nu s-a conformat Planului de afaceri în momentul
evaluării acestuia, cu excepția situației când neconformitatea a fost determinată de cauze
independente de voința sa, definite ca fiind cauze de forță majoră: inundații, secetă prelungită,
furtuni etc., pentru care se întocmesc dosare de către comisiile locale de specialitate,
constituite în acest scop, Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit va proceda la
recuperarea sprijinului, în condițiile pe care le va defini ulterior.
Planul de afaceri trebuie să prevadă investiții, inclusiv prin măsura 121 “Modernizarea
exploatațiilor agricole”, pentru respectarea standardelor comunitare în vigoare, astfel încât la
expirarea perioadei de grație de 36 de luni de la data instalării, exploatația să îndeplinească aceste
standarde.
Decizia individuală de acordare a sprijinului se adoptă în termen de maxim 18 luni de la
data instalării (data la care a preluat/înființat expoatația).

Utilizarea posibilității de a combina diferite măsuri prin Planul de afaceri, dând acces
tinerilor fermieri la aceste măsuri
Conform art.13 (5) din Regulamentul (CE) nr.1974/2006, în situația în care prin Planul de
afaceri se prevede accesarea şi a altor măsuri din PNDR, acesta trebuie să fie suficient de
detaliat pentru a susține o cerere de sprijin în temeiul măsurilor în cauză. Astfel, tinerii fermieri
pot să acceseze măsurile care vizează formarea profesională şi serviciile de consultanță. După caz,
un tânăr fermier poate accesa măsura de modernizare a exploatațiilor 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 10.000 Euro pentru o exploatație agricolă cu
dimensiunea minimă de 6 UDE, iar peste această dimensiune sprijinul pentru instalare poate
creşte cu 2.000 Euro/1 UDE, dar nu va putea depăşi 25.000 Euro/exploatație.
În teritoriul GAL MMTMM, sprijinul pentru instalare este de 9.000 Euro pentru o
exploataţie agricolă cu dimensiunea minimă de 6 UDE, iar peste această dimensiune sprijinul
pentru instalare poate creşte cu 1.500 Euro/1 UDE, dar nu va putea depăşi 18.000
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 acțiunilor prevăzute în Planul de afaceri, obligatoriu conformitatea cu
standardele comunitare. Verificarea condițiilor 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 acțiunile prevăzute în Planul de afaceri, din cauza
unei situații de forță 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.

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

Nr. de proiecte Cost
prevăzute
total
mediu

Estimarea
Contribuţia
Contribuţia
costului total FEADR
– publică
pe măsură
măsură
naţională

Contribuţia
privată

4

54.000

0

13.500

43.200

10.800

Corelarea cu alte măsuri din FEADR şi alte fonduri
Sprijinul acordat este complementar acțiunilor prevăzute în cadrul altor măsuri din Axa I
(111 „Formare
profesională,
informare şi difuzare de cunoștințe”, 121 „Modernizarea
exploatațiilor agricole”, 125 „Îmbunătățirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea
şi adaptarea agriculturii şi silviculturii; 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență” şi
143 „Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanță pentru agricultori”) şi din Axa II.
Sprijinul acordat prin această măsură este complementar acțiunilor prevăzute în cadrul
altor Fonduri: Fondul Social European (FSE)
INDICATORI DE MONITORIZARE
Indicator de rezultat
Ținta
4
Numărul total de tineri fermieri sprijiniți din care:
3
• dețin ferme de semisubzistență;
• planul de afaceri cuprinde echipamente, măsuri şi metode de protecţie a 2
mediului
Volumul total al investițiilor (Euro)

81.000

