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Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare –miza intervenției: 

Obiective: 

- Îmbunătățirea și creșterea competitivității sectorului agricol prin promovarea instalării tinerilor fermieri 

și sprijinirea procesului de modernizare și conformitate cu cerințele pentru protecția mediului, igiena și 

bunăstarea animalelor, siguranța la locul de muncă; 

- Îmbunătățirea managementului exploatațiilor agricole prin reînnoirea generației șefilor acestora , fără 

creșterea populației active ocupate în agricultură; 

-  Creşterea veniturilor exploataţiilor conduse de tinerii fermieri; 

-  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. 

 

Descrierea intervenției - domeniul de acoperire al măsurii 

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 și sanitar-veterinară. 

 

Beneficiari: 

Tipuri de beneficiari : 

Categoriile de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin nerambursabil prin Măsura 112, sunt: 

 Persoana fizică, dacă se angajează să se autorizeze cu statut minim de persoană fizică autorizată sau 

întreprindere individuală și să funcționeze ca microîntreprindere în termen de 30 de zile lucrătoare de la 

data primirii notificării privind selectarea Cererii de finanțare.  

 Persoana fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare: 

- individual şi independent, ca persoane fizice autorizate; 

- ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale; 

 Asociat şi administrator unic al unei Societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii 

31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Sprijinul financiar prevăzut pentru aceasta măsură, se acordă fermierilor care îndeplinesc la momentul 

solicitării sprijinului următoarele condiții: 

a) Au vârsta sub 40 de ani și se instalează pentru prima dată în exploatațiile agricole , ca și conducători 

(șefi) ai exploatației; 

b) Dețin sau se angajează să dobândească competențe și calificări profesionale în raport cu activitatea pe 

care urmează să o desfășoare. 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 în cel puțin unul din domeniile: managementul exploatației agricole, contabilitatea firmei, 

protecția mediului, agricultură ecologică etc. 

c) Prezintă un Plan de afaceri pentru desfășurarea activităților agricole din cadrul exploatației. 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.  

d) Sunt membrii ai familiei de fermieri, care au lucrat mai mult de 50% din timpul lor de lucru în cadrul 

fermei ( nu neapărat în ferma familiei de fermieri) cu cel puțin 12 luni înaintea instalării sale pe cont 

propriu. 

Solicitanții care accesează în paralel alte programe pentru achiziții de familii de albine, roiuri la pachet, roiuri pe 

faguri și mătci sunt neeligibili pe Măsura 112.  
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2 
 

Nivelul minim de calificare solicitat este: 

- absolvent de liceu sau de școală profesională / școală de arte și meserii în domeniul agricol, veterinar și 

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. 

Contractele de arendare trebuie să fie încheiate pe minim 5 ani.  

 

Beneficiarii (soți/soții) care au obținut sprijin pe Măsura 141 nu pot beneficia de sprijin pe Măsura 112.  

 

Un solicitant al sprijinului prin Măsura 112 poate depune în același timp proiecte pentru alte 

măsuri din cadrul PNDR pentru a fi cofinanțate prin FEADR.  

 

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

şi/ sau arendă/ concesionare a unei exploataţii agricole1 între 6 – 40 UDE, care produce în principal produse 

agricole vegetale şi animale (materie primă) pentru consum uman şi hrana animalelor, pentru prima dată în 

calitate de conducător (şef) de exploataţie. La stabilirea dimensiunii economice a unei exploataţii agricole se ia 

în calcul întreaga bază de producţie: suprafeţe şi culturi, animale şi pasări pe specii şi categorii, precum şi 

familiile de albine, utilizând tabelul privind calculul dimensiunii economice a exploataţiei.  

Solicitantul trebuie să depună Cererea de Finanţare pentru solicitarea sprijinului de instalare în maxim 12 

luni de la data instalării. 

Exploataţia agricolă trebuie să fie înregistrată de solicitant, în nume propriu, în Registrul unic de identificare 

înainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri. (exploataţia agricolă este o unitate tehnico-

economică ce îşi desfăşoară activitatea sub o gestiune unică, are ca obiect de activitate exploatarea terenurilor 

agricole şi/sau activitatea zootehnică). Pentru exploatațiile zootehnice solicitanții trebuie să dețină în exploatația 

agricolă construcții zootehnice adaptate pentru creșterea animalelor și a păsărilor. Până la semnarea Contractului 

de Finanțare exploatația zootehnică trebuie să fie înregistrată de către ANSVSA, ca exploatație comerciala de tip 

A cu prezentarea documentului care certifică înregistrarea exploatației zootehnice de tip A. 
În dimensiunea economică a exploatației agricole culturile și animalele care asigură consumul uman și 

hrana animalelor trebuie să reprezinte peste 75%, atât în anul 0 cât și la solicitarea acordării celei de a doua 

tranșe de plată. 

Data instalării tânărului fermier se stabileşte pe baza istoricului exploataţiei de la APIA, de către experţii 

APDRP. Pentru a putea beneficia de fonduri nerambursabile, tânărul fermier trebuie să fie instalat într-o 

exploataţie agricolă care are dimensiunea de minimum 6 UDE, cu mai puţin de 12 luni înaintea depunerii Cererii 

de Finanţare. În situaţia în care se constată că exploataţia agricolă a solicitantului îndeplinea condiţia minimă 

(dimensiunea exploataţiei agricole este cuprinsă între 6 – 40 UDE) cu mai mult de 12 luni înainte de depunerea 

Cererii de Finanţare, acesta nu este eligibilă pentru sprijin. 

Nu se acordă sprijin prin această Măsură exploataţiilor care nu sunt preluate integral de la cedenţi. În 

această situaţie, cedenţii, nu trebuie să mai fie înregistraţi în Registrul unic de identificare de la APIA şi/ sau la 

ANSVSA. Preluarea unei exploataţii agricole reprezintă trecerea tuturor terenurilor agricole şi a animalelor 

înregistrate în Registrul unic de identificare de la APIA, de la cedent la cesionar, cu excepţia locuinţei şi a 

terenului aferent locuinţei (anexe gospodăreşti). 

Conducătorul exploataţiei este acea persoană care administrează şi îşi asumă riscuri economice privind 

exploataţia agricolă (poate fi: persoană fizică sau acţionar şi administrator unic). 

 

 

Precizări privind acțiunile eligibile 

* Acțiuni materiale :. 

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 exploatație 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/exploatație. 

 

Unitatea de Dimensiune Economică (UDE) reprezintă unitatea prin care se exprimă dimensiunea economică a unei 

exploataţii agricole determinatăpe baza marjei brute standard a exploataţiei (Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE). 

Valoarea unei unităţi de dimensiune economicăeste de 1.200 Euro. 
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Modalitatea de plată 

Sprijinul de instalare va fi acordat în două tranşe de plată: 

‐ prima tranșă se va acordă la data aprobării de către APDRP a solicitării pentru acordarea sprijinului şi va fi de 60% 

din valoarea sprijinului pentru instalare; 

‐ a două tranșă, de 40% din valoarea sprijinului pentru instalare se va acordă la îndeplinirea acțiunilor prevăzute în 

planul de afaceri, obligatoriu conformitatea standardele comunitare; verificarea condițiilor pentru acordarea celei de a 

două tranşe nu va depăşi 15 luni de la data adoptării de către APDRP a deciziei pentru acordarea sprijinului. Până la 

cea de-a doua tranșă de plată, beneficiarii trebuie sa realizeze toate investițiile pentru modernizarea și dezvoltarea 

exploatației, propuse în Planul de afaceri. În dimensiunea economică a exploataţiei agricole culturile şi animalele 

care asigură consumul uman şi hrana animalelor trebuie să reprezinte peste 75%, atât în anul 0 cât şi la solicitarea 

acordării celei de a doua tranşe de plată. 

De la data înregistrării dosarului cererii de plată și până la data efectuării plății nu se vor depăși 90 de zile 

calendaristice.  

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 două tranșă 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 tranșă. 

Criterii de selecție:  

- Solicitantul deţine o fermă de semi-subzistenţă 

- Solicitantul deţine o exploataţie agricolă ( cu profil vegetal/animal) într-o zonă defavorizată 

- Solicitantul are în proprietate exploataţia agricolă 

-  Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă, recunoscută conform legislaţiei în vigoare) 

-  Solicitantul accesează măsura de agro-mediu  

Criterii de selecție locală: 

- Dimensiunea fermei este de minim 7 UDE 

 

Finanțare: 

 Ajutorul public (FEADR 80% + contribuție publică națională  20%): 100% 

 

Nr. de proiecte 

prevăzute 

Cost total mediu Estimarea 

costului total pe 

măsură 

Contribuția 

FEADR/măsură 

Contribuția 

publică națională 

Contribuția 

privată 

15 23867 358000 286400 71600 0 

-EURO- 

Indicatori: 

INDICATORI DE MONITORIZARE ȚINTA 2012-2013 

Număr total de tineri fermieri sprijiniți, din care: 15 

 femei 5 

Volum total al investițiilor (Euro) 358000 

Creșterea valorii adăugate brute la fermele care beneficiază de sprijin (Euro) 500000 

Creșterea productivității muncii 30% 

 
 
Criterii de selecție:  

Criterii de selecție Punctaj 

Solicitantul deţine o fermă de semi-subzistenţă 20 

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

defavorizată 
15 

Solicitantul are în proprietate exploataţia agricolă 30 

Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă, recunoscută conform legislaţiei în 

vigoare) 
20 

Solicitantul accesează măsura de agro-mediu 15 

TOTAL 100 

 


