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FIȘA MĂSURII M 2.2 
 

Denumirea măsurii: Sprijin pentru tinerii fermieri care încep pentru prima dată o 
activitate agricolă 

Codul Măsurii: M 2.2 
Măsura/DI: M 2.2 /2B 

Tipul măsurii: 
  □  INVESTIȚII 

□ SERVICII 
X SPRIJIN FORFETAR 
 

1. 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  
 

Prin această măsura GAL Valea Telejeanului își propune creșterea numărului de tineri 
fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca şefi/manageri de exploataţie 
în sectoare prioritare agriculturii. Pe teritoriul GAL Valea Telejeanului agricultura se 
practică în exploatații cu suprafețe mici, fragmentate în mare parte de ferme de subzistență 
cu suprafețe mai mici de cinci hectare, iar producția este destinată pentru consumul final 
propriu și doar o parte din surplus este comercializat la nivel local. Capitalul uman în 
agricultură este caracterizat de o generație îmbătrânită, care utilizeaza tehnici de lucru 
tradiționale. Tinerii care doresc să înceapă o activitate agricolă sunt deschişi spre nou, se 
adaptează ușor la tehnologiile existente, dar nu dispun de resursele necesare.  Exploatațiile 
agricole preluate de tinerii fermieri, au cel mai mult nevoie de sprijin pentru achiziția de 
utilaje performante, creșterea nivelul de instruire pentru a putea practica agricultura 
eficient, astfel încât să fie asigurată securitatea alimentară, igiena și bunăstare a 
animalelor, obținerea produselor locale de calitate superioară.  

Proiectele implementate prin această măsură vor reduce gradul de fărămițare a 
exploatațiilor agricole, vor genera creșterea economică în teritoriul GAL Valea Telejeanului. 
Agricultura furnizează produsele de bază pentru consum, iar populația din teritoriul GAL 
Valea Telejeanului preferă să consume produse locale pe care să le achiziționeze din piețe 
agro-alimentare sau puncte de vânzare specializate. 

    Un volum mai mare al producției obținute va genera investiții în sectorul de procesare 
cum ar fi prelucrarea legumelor și fructelor, produselor de origine animală, astfel se atinge 
obiectivul privind restructurarea și modernizarea fermelor mici, în ferme orientate către 
piaţă. Inițiativele locale vor fi exemple de bună practică pentru alți tineri din zonă, pentru 
care agricultura poate deveni o afacere profitabilă. 
 

 Obiectiv de dezvoltare rurală: Favorizarea competitivității agriculturii;  
 

 Obiective specifice ale măsurii:  
- Creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate 

agricolă în teritoriul GAL Valea Telejeanului; 
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- Prevenirea fenomenului de îmbâtrânire la nivelul teritoriului GAL Valea 
Teleajenului; 

- Realizarea investițiilor inovative în agricultură; 
- Comercializarea produselor obținute la nivel local; 
- Încurajarea asocierii tinerilor fermieri; 
 

 Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 
1305/2013: P2 - Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor 
tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole 
inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor; 
 

 Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 
 

 Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 2B - Facilitarea intrării în sectorul 
agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor 
(Art. 5, al. 2, lit. b din Reg. (UE) nr. 1305/2013). 

 
 Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, 

climă și inovare în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).  
 

 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M1/DI 1C; 
 

 Sinergia cu alte măsuri din SDL: M2.1/DI 2A. 
 
2. Valoarea adăugată a măsurii  
 

Teritoriul GAL Valea Telejeanului dispune de un potențial de dezvoltare important, 
care este afectat de lipsa resurselor, populație rurală în curs de îmbătrânire, nivel de 
instruire scăzut, nivelul scăzut de productivitate a muncii agricole datorat slabei înzestrări 
tehnice, a fărâmiţării suprafeţelor agricole şi a investiţiilor insuficiente. Economia locală 
depinde de dezvoltarea agriculturii. Măsura propusă va finanța exploatații preluate de tineri 
fermieri calificați sau în curs de calificare, care vor transforma fermele preluate în afaceri 
viabile orientate spre piață, asigurând oferta de produse locale, creșterea veniturilor și a 
calității vieței la nivelul teritoriului GAL Valea Teleajeanului. Produsele vor putea ajunge 
mai ușor pe piață prin asociere și cooperare. Diversificarea producţiei agricole va genera 
produse agricole cu desfacere asigurată. Exodul tinerilor spre orașe se va reduce, deoarece 
tinerii vor putea avea o afacere în agricultură care să le asigure veniturile necesare în mediu 
rural. 

Tinerii fermieri sunt cei care garantează viitorul agriculturii şi tot ei sunt cei care 
aduc un aport esenţial de energie şi idei proaspete în acest sector de activitate. Investiţiile 
în fermele agricole vizează descurajarea intensificării producţiei şi susţinerea tehnologiilor 
mai prietenoase cu mediul, peisajul şi animalele de producţie. Investițiile în agricultură vor 
genera extinderea întreprinderilor mici şi mijlocii complementare agriculturii. 

 
3. Trimiteri la alte acte legislative  

 Art. 67 din Reg. (UE) nr. 1303/2013; 
 HG 226/2015 cu completările și modificările ulterioare; 
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 R (UE) nr. 1307/2013; 
 R (UE) nr. 1310/2013; 
 R (UE) nr. 1305/2013; 
 Recomandarea 2003/361/CE; 
 R (CE) nr. 1242/2008; 
 R (UE) nr. 1303/2013; 
 Actul Delegat (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013 
 R (UE) nr. 215/2014; 
 Legea nr. 346/2004; 
 Ordonanță de urgență nr. 44/2008; 
 Ordonanța Guvernului nr. 8/2013; 

 
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  
 

 Beneficiari direcți: 
- tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se 

instalează ca unic șef al exploatației agricole; 
- persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este 

definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 se instalează și exercită un control 
efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la 
beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație și deține cel puțin 50%+1 
din acțiuni. 

 Beneficiari indirecți: 
- Societate civilă, entități private, entități publice; 
- Entități publice sau private care activează în domeniul formării profesionale a 

adulților. 
 
5. Tip de sprijin  

 Sprijin la instalare: sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru 
implementarea obiectivelor prevăzute în planul de afaceri pentru a facilita 
tânărului fermier începerea activităților agricole. 

  
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  
 

 Acțiuni eligibile 
Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii tânărului fermier în baza Planului 
de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru şi 
activitățile relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat pot fi eligibile, 
indiferent de natura acestora. 

 Acțiuni neeligibile 
 
Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente second 

hand. 
Nu pot fi finanțate atât din PNDR cât şi din PNA respectiv PNS, aceleaşi tipuri de 

acţiuni; 
Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap. 8.1 din PNDR. 
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7. Condiții de eligibilitate  

 Investiția se va desfășura pe teritoriul Asociației GAL Valea Teleajenului; 
 Solicitantul va avea domiciliul în teritoriul GAL  Valea Teleajenului; 
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi 

întreprinderilor mici; 
 Solicitantul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 

8.000 şi 29.999 S.O. (valoare producție standard); 
 Solicitantul prezintă un plan de afaceri; 
 Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una 

dintre următoarele condiții: 
- studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară; 
- competențe  în domeniul agricol/veterinar/economie agrară dobândite prin 

participarea la programe de iniţiere/instruire/specializare care nu necesită un 
document eliberat de formatorii recunoscuţi de către ANC şi presupune un număr 
de ore sub numărul de ore aferent Nivelului I de calificare profesională sau 
recunoaşterea de către un centru de evaluare si certificare a competențelor 
profesionale obținute pe alte căi decât cele formale autorizat ANC a 
competenţelor dobândite ca urmare a experienţei profesionale. 

- angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă 
de grație de maximum  33 de luni de la data adoptării deciziei individuale de 
acordare a ajutorului, dar nu mai mult de ultima tranşă de plată; 

 Solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de 
la data instalării; 

 Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada creșterii 
performanțelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii 
(cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri); 

 Reprezentantul legal în calitate de asociat unic / asociatul majoritar (deține cel 
puţin 50%+1din acțiuni) si administrator al societăţii are vârsta sub 40 de ani (inclusiv 
cu o zi inainte de a implini 41 de ani) şi se instalează pentru prima dată în exploataţia 
agricolă în calitate de  conducător (şef/manager)  ai unei exploataţii agricole; 

 Solicitantul prin  Planul  de afaceri demonstrează îmbunătăţirea performanţei 
generale a exploataţiei agricole Implementarea corectă a planului de afaceri este  
conditionată realizarea obiectivelor propuse  cu privire la: 
- stabilirea domiciliului și sediului social în Unitatea Administrativ Teritorială 

(reprezentând localitatea (comună/ oraş/ municipiu - nu judeţul) în care este 
înregistrată exploataţia, până la momentul demarării implementării planului de 
afaceri,  

- locul de muncă, în cazul în care este încadrat într-o activitate salarizată, în 
aceeaşi UAT sau zona limitrofă a UAT în care este înregistrată exploataţia vizată 
pentru sprijin, până la momentul demarării implementării planului de afaceri; 

- trebuie să se demonstreze modul în care exploatația agricolă se va 
dezvolta/moderniza, va asigura creșterea productivității și toate aspectele 
legate de realizarea obiectivelor obligatorii și suplimentare propuse prin proiect 
– aceste elemente vor fi stabilite în funcţie de tipul şi necesităţile exploataţiei 
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vizate pentru sprijin;demararea implementării Planului de Afaceri trebuie să 
înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului. 

 Planul de afaceri nu trebuie să conţină acţiuni eligibile prin PNS  și/sau PNA; 
 În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, Planul de afaceri  

poate prevede un sistem de gestionare a gunoiului de grajd, altul decât platformele 
de gestionare, cu respectarea normelor de mediu. 
 

8. Criterii de selecție  
 

 Comasarea exploatațiilor – numărul exploatațiilor preluate integral și reducerea 
exploatațiilor fărămițate; 

 Nivelul de calificare în domeniul agricol; 
 Sector prioritar: sectorul zootehnic (bovine, apicultură, ovine și caprine) și vegetal 

(legumicultura, inclusiv producția de material săditor, pomicultură și producția de 
semințe);  

 Realizarea investițiilor conform potențialului agricol care vizează zonele cu potențial 
determinate în baza studiilor de specialitate; 

 Beneficiarul demonstrează în planul de afacere modul în care va comercializa 
produsele obținute la nivel de fermă, în special la nivel local, către populație direct 
sau alte entități juridice; 

 Beneficiarul propune în planul de afacere produse cu valoare adăugată pentru 
teritoriul GAL Valea Teleajenului și investiții inovative pentru obținerea acestor 
produse; 

 Beneficiarul demonstrează în planul de afacere, utilizarea practicilor agricole 
corecte pentru a obţine un consum eficientizat al apei în agricultură; 

 Beneficiarul face parte dintr-o formă asociativă recunoscută conform legislației 
naționale în vigoare, cu sediul în teritoriul GAL Valea Telejeanului; 

 Beneficiarul își propune prin Planul de Afaceri crearea de locuri de muncă; 
 Beneficiarii vor include în planul de afaceri componente inovative sau de protecția 

mediului. 
 În cazul proiectelor cu același punctaj, se va face departajarea în funcție de aceste 

criterii, care sunt indicatori de monitorizare prioritare pentru teritoriul GAL. 
 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  
Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/cinci ani și este 
de:  

 40.000 de euro pentru exploatațiile între  8.000 S.O. și 29.999 S.O. 
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două tranșe, 
astfel:  

 75% din cuantumul sprijinului la încheierea deciziei de finanțare;  
 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a 

planului de afaceri, fără a depăși trei/cinci* ani de la încheierea deciziei de 
finanțare. 

În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate 
proporțional cu obiectivele nerealizate. Implementarea planului de afaceri, inclusiv ultima 
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plată, cât și verificarea finală nu vor depăși 5 ani de la decizia de acordare a sprijinului. 
Perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol. 
 
10. Indicatori de monitorizare  
 
Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți:  1 
Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului: 1 
Numărul de locuri de muncă create: 1 
Cheltuială publică totală: 80.000 euro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


