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Denumirea măsurii Reînnoirea generațiilor de agricultori 

Codul măsurii M3.2B 

Tipul măsurii 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 

1.1 Justificare. Corelare cu analiza 
SWOT 

Analiza SWOT realizată la nivelul teritoriului GAL Microregiunea 
Belcești-Focuri evidențiază nevoi obiective, fundamentate prin 
indicatori statistici ce relevă migrația tinerilor, sporul natural 
negativ, rata șomajului și dezechilibrul între populația activă și 
cea inactivă, în ceea ce privește reînnoirea generațiilor, inclusiv 
încurajarea tinerilor fermieri cu competențe adecvate să se 
stabilească pentru prima dată într-o exploatație agricolă în 
calitate de șefi ai exploatației, cu scopul de întinerire a 
generațiilor de fermieri și de creștere a gradului de 
competitivitate a exploatațiilor agricole. Îmbătrânirea forței de 
muncă în sector, precum și declinul demografic din teritoriul 
GAL Microregiunea Belcești-Focuri arată necesitatea rejuvenării 
resursei umane în contextul îmbunătățirii performanțelor 
economice ale exploatațiilor agricole din teritoriu. 
Încurajarea instalării tinerilor fermieri ca manageri de 
exploatații agricole va facilita procesele inovatoare în sectorul 
agro-alimentar, tinerii fermieri fiind mai deschiși să aplice 
tehnologii şi procese noi. De asemenea, tinerii fermierii au un 
rol important în diseminarea de bune practici, idei și concepte 
noi, deoarece au acces mai facil la informații noi, inovatoare. 
Sprijinul acordat exploataţiilor agricole de mici dimensiuni va 
facilita accesul acestora pe piaţă, și adoptarea unor tehnici și 
metode noi și unor tehnologii inovatoare etc.  

1.2 Obiectivul de dezvoltare rurală 
al Reg(UE) 1305/2013 

a. favorizarea competitivității agriculturii;  
b.asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și 
combaterea schimbărilor climatice;  
c.obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor 
și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri 
de muncă.  

1.3 Obiectivul specific local al 
măsurii 

OS.1 Creșterea numărului de tineri fermieri care încep pentru 
prima dată o activitate agricolă ca șefi/conducători de 
exploatație, fiind încurajați să devină competitivi;  
OS.2 Îmbunătățirea managementului, creșterea competitivității 
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sectorului agricol și sprijinirea procesului de modernizare și 
conformitate cu cerințele pentru protecția mediului, igienă și 
bunăstarea animalelor și siguranța la locul de muncă; 
OS.3 Crearea posibilității tinerilor fermieri rezidenți, cu un 
minim de cunoștințe de bază, în vederea instalării ca 
șefi/conducători ai exploatației agricole. 

1.4 Contribuţie la 
prioritatea/priorităţile prevăzute la 
art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013 

P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a copetitivității tuturor 
tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea 
tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a 
pădurilor, cu accent pe facilitarea intrării în sectorul agricol a 
unor fermieri calificați corespcunzător și în special, a reînnoirii 
generațiilor, conform Regulamentului nr. (CE) 1305/2013, art. 
5. 

1.5 Masura corespunde obiectivelor 
art. 19 din Reg.(UE) nr.1305/2013 

Art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 – Dezvoltarea exploatațiilor 
și a întreprinderilor. 

1.6 Contribuţia la domeniile de 
intervenţie 

2B – Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri 
calificați corespunzător și, în special a reînnoirii generațiilor. 

1.7 Contribuţia la obiectivele 
transversale ale Reg.(UE) 
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. 

1.8 Complementaritate cu alte 
măsuri din SDL 

M1/1C 

1.9 Sinergia cu alte măsuri din SDL M2/2A 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

În zona Grupului de Acțiune Locala Microregiunea Belcești-Focuri un procent relativ mare de tineri, cu 
vârsta cuprinsă între 24 și 40 de ani, sunt ocupați în agricultură. Această situație este cauzată de faptul 
că, neavând alte surse de venit, tinerii din mediul rural rămân în comunitățile din care fac parte pentru 
a ajuta la efectuarea unor activități agricole. 
Pe teritoriul GAL-ului Microregiunea Belcești-Focuri din punct de vedere demografic, peste 48 de 
procente din populație este activă în timp ce populația peste 60 de ani se ridică peste 19% iar cea sub 
20 de ani este cifrată la peste 32% din total. Interpretarea acestor indicatori relevă potențialul de 
îmbătrînire a populației, pe fondul creșterii procentului ocupat de populația peste 60 de ani, mai ales 
dacă coroborăm și indicatorul privind soldul negativ al migrării populației, justificând cu argumentul că 
în proporție covârșitoare persoanele tinere sunt cele care aleg să părăsească teritoriul.  
Având în vedere aceste aspecte se consideră că lipsa măsurilor de întinerire va conduce la creșterea 
semnificativă a ponderii șefilor de exploatație cu vârsta de peste 60 de ani în perioada următoare, 
instalarea tinerilor fermieri fiind astfel necesară în situația de față. Această tendință, care se manifestă 
la nivelul întregului teritoriu GAL Microregiunea Belcești-Focuri, riscă să pună în pericol activitatea 
agricolă viitoare, cu efecte asupra economiei, culturii, peisajului și tradițiilor satului romanesc. 
Reînnoirea generației șefilor de exploatații agricole devine o necesitate a în teritoriul GAL 
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Microregiunea Belcești-Focuri, având ca efect atât îmbunătățirea competitivității acestuia, cât și 
îmbunătățirea vieții sociale a comunităților rurale. Generația tânără de fermieri poate să îndeplinească 
mai ușor cerințele pe care societatea le solicită profesiei de agricultor și totodată și pe cele cerute prin 
regulamentele Politicii Agricole Comune: securitate alimentară, igienă și bunăstare a animalelor, 
diversificare, obținere de produse locale de calitate superioara, conștientizare a rolului pe care îl joaca 
agricultura în combaterea schimbărilor de clima (utilizarea energiei regenerabile, biodiversitate, 
reducerea emisiilor de dioxid de carbon), creare de locuri de munca și creștere economica în mediul 
rural, conștientizare a efectelor negative determinate de abandonul terenurilor agricole. Tinerii 
fermieri promovează, de asemenea, o gama larga de activități (turism rural, conservarea tradițiilor și 
moștenirii culturale), participa la asocierile locale. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 
 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 direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1 Beneficiari direcţi 

 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. 

*Art. 2 (1) n -„tânăr fermier” înseamnă o persoană cu vârsta de 
până la 40 de ani la momentul depunerii cererii, care deține 
competențele și calificările profesionale adecvate și care se 
stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al 
respectivei exploatații; 

4.2 Beneficiarii indirecţi Societate civilă, entități private, entități publice. 
5.Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

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

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 
Costuri  Acțiuni eligibile 
 Tipurile de acțiuni eligibile/ neeligibile au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr. 

226/2015, Regulemantele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR –cap. 8.1 și fișa tehnică a sM 
19.2 conform prevederilor din Ghidul solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016. 

 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. 

 Investiții în active corporale: teren agricol, construcții, echipamente, utilaje, mijloace de 
producție, etc.  

 
Acțiuni neeligibile 
 Nu sunt permise acțiunile care să prevadă cheltuieli cu echipamente sau utilaje second hand. 
 Nu sunt eligibile acțiunile finanțate prin Programul Național de Sprijin al sectorului Vitivinicol 

(PNS). Nu sunt eligibile acțiunile sprijinite și/sau planificate și propuse spre finanțare prin PNA. 
 
Cheltuieli neeligibile 
 În cadrul proiectului nu pot fi incluse cheltuieli neeligibile generale, așa cum sunt acestea 

prevăzute în Cap. 8.1. al PNDR 2014-2020.  
 Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente activității 

de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia 
Națională, precum și producerea și comercializarea produselor din Anexa I din Tratat. 

 Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente second hand.  

7. Condiţii de eligibilitate 

 Investiția se va realiza în teritoriul GAL Microregiunea Belcești-Focuri. 
 Solicitanții au domiciliul în teritoriul GAL Microregiunea Belcești-Focuri sau în zona limitrofă 

acesteia. 
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici; 
 Solicitantul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 8.000 şi 

50.000 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 in domeniul agricol/veterinar/economie agrară; 
- cunoștințe în domeniul agricol/veterinar/economie agrară dobândite prin participarea la 

programe de instruire/ inițiere/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.  
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- angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație 
de maximum  36 33 de luni de la data adoptarii deciziei individuale de acordare a 
ajutorului; 

 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 în procent de 
minimum 20 % 5% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul 
finalizării implementării planului de afaceri). 
8. Criterii de selecție  

 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. 
 Comasarea exploatațiilor. 
 Nivelul de calificare in domeniul agricol. 
 Sector prioritar (vegetal/zootehnic). 
 Potențialul agricol. 
 Rase/soiuri autohtone. 
 Membru într-o forma asociativă locală. 
 Investiții în înființarea sau modernizarea instalațiilor pentru irigații în cadrul fermei, inclusiv 

facilități de stocarea apei la nivel de fermă. 
Principiile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului și vor avea în vedere 
prevederile art. 49 al R(UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai 
bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora către acele proiecte care corespund cu 
necesitățile identificate, cu analiza SWOT și cu obiectivele stabilite în SDL a GAL Microregiunea 
Belcești-Focuri. De asemenea, se va acorda prioritate proiectelor în funcție de contribuția adusă la 
atingerea obiectivelor și indicatorilor din SDL. Pe parcursul implementării, prioritizarea poate fi diferită 
în funcție de evoluția situației la nivel local. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/cinci* ani și este de 40.000 
euro sau 50.000 euro în funcție de dimensiunea economică a exploatației. 

 40.000 de euro pentru exploatațiile între 8.000 S.O. și 29.999 S.O.; 
 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 S.O. și 50.000 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  în funcție de implementăriiarea 
corecteă a planului de afaceri, fără a depăși trei/ cinci* ani de la încheiera deciziei de finanțare.  

În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate proporțional cu 
obiectivele nerealizate.  Acordarea sprijinului va fi proporțională cu gradul de îndeplinire a planului de 
afaceri. Implementarea planului de afaceri, inclusiv ultima 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  
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 Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți. 
 Număr de locuri de muncă nou create.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


