
Denumirea masurii 
„Agricultura Noua prin instalarea tinerilor fermieri in 

teritoriul GAL Danubius Ialomita-Braila” 

Codul masurii M4/2B 

Tipul masurii 

INVESTITII 

SERVICII  

X SPRIJIN FORFETAR  

1. Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contributiei 

la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele transversale si a 

complementaritatii cu alte masuri din SDL 

1.1 Justificare si corelare cu analiza SWOT a masurii 

Pentru a raspunde nevoii de intinerire a generatiei de fermieri, masura va viza furnizarea de 

lichiditati pentru a-i sprijini in implementarea planurilor de afaceri pentru dezvoltarea 

fermelor, ceea ce ar putea include investitii pentru modernizarea exploatatiilor si utilizarea 

eficienta a resurselor, conformarea cu cerintele de protectia mediului si eficienta utilizarii 

resurselor, igiena si bunastarea animalelor, siguranta la locul de munca.Asa cum s-a identificat 

si la nivelul nevoilor, se va acorda prioritate comasarii exploatatiilor agricole si anumitor 

sector prioritate( bovine, apicultura, ovine, caprine, legumicultura, pomicultura).In teritoriu, 

majoritatea fermelor individuale se caracterizeaza printr-o putere economica redusa si sunt 

orientate, cu preponderenta, spre autoconsum. Deschiderea acestora catre piata este relative 

redusa , atat in ceea ce priveste outputurile, cat si input-urile necesare. Aceste ferme se 

caracterizeaza printr-o structura de productie foarte diversificata, determinate de necesitatile 

gospodariei, precum si printr-o dotare tehnica redusa si necorespunzatoare, ceea ce impiedica 

cresterea productivitatii si obtinerea unui surplus de produse destinate vanzarii. 

Dat fiind numarul insufficient de tineri fermieri din teritoriu si tendinta acestora de a migra 

catre zona urbana, din cauza factorilor socio-economici slab dezvoltati si oportunitatilor 

reduse pe care le au in a-si creste veniturile, masura este considerate importanta la nivelul 

teritoriului Parteneriatului GAL Danubius Ialomita-Braila. 

1.2 Obiectiv de dezvoltare rurala Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4: 

(i)favorizarea competititvitatii agriculturii,(iii)Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate 

a economiilor si comunitatilor rurale,inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca. 

1.3 Obiective specifice ale masurii M4/2B 

Cresterea competitivitatii agriculturii din teritoriu, gestionarea durabila a resurselor si 

dezvoltarea echilibrata a economiei si a comunitatii rurale in special prin: 

- Sprijinirea instalarii tinerilor fermieri si stimularea acestora  

- Incurajarea aplicarii principiului valorificarii productiei prin intermediul formelor asociative. 

- Valorificarea resurselor locale prin prioritizarea sectoarelor zootehnic (apicultura, ovine, 

caprine, bovine) si sectorul legumiculturii. 



- Reducerea fenomenului de depopulare a satelor si de imbatranire a fermierilor 

1.4 Contributie la prioritatea/prioritatile prevazute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013 

P2: Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura 

in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a 

padurilor ca prioritate principala si ca prioritati secundare: 

P3: Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea si comercializarea 

produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura 

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele 

rurale 

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

1.6 Masura contribuie la Domeniul de Interventie 2B 

1.7 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013 

Masura contribuie la urmatoarele obiective transversale: 

Măsura corespunde obiectivelor art. 19 – Dezvoltarea exploatațiilor şi a întreprinderilor alin. 

(1) lit. a pct. (i) şi (iii), alin. (2), alin. (4), alin. (5), alin. (6). din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

- Inovare: Tinerii fermierii contribuie la diseminarea de bune practice dar si idei si concepte 

noi, deoarece sunt mai deschisi catre noutate. Sprijinul acordat exploatatiilor agricole de mici 

dimensiuni va facilita accesul acestora pe piata, si adoptarea unor tehnici si metode noi si 

unor tehnologii inovatoare. Prin criteriile de selectie proiectele vor fi orientate spre 

conlucrarea in cadrul unor cooperative. Aceasta modalitate de lucru este inovativa pentru 

teritoriu. 

- Protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice: sprijinirea tinerilor fermieri, inclusiv 

in vederea indeplinirii statutului de fermieri activi va conduce la indeplinirea cerintelor privind 

eco-conditionalitatea si a masurilor de inverzire, rezultand in final o activitate agricola 

sustenabila. 

1.8 Complementaritatea cu alte masuri din SDL 

Masura M4/2B poate fi complementara cu masura M1/1B, M2/1A, M3/1A 

1.9 Sinergia cu alte masuri din SDL 

Masura M4/2B contribuie singular la obiectivul mai larg al Prioritatii P2 Cresterea viabilitatii 

exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si 

promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor. Pe parcursul 

implementarii strategiei GAL Danubius Ialomita-Braila este posibila operarea de schimbari al 

numarul de operatiuni sprijinite si locurile de munca create in cadrul Masurii M4/2A. Aceste 

schimbari vor fi considerate optimizari ale implementarii SDL si nu modificari ale Planului de 

Dezvoltare Locala a Parteneriatului GAL Danubius Ialomita-Braila intrucat nu contrazic 

concluziile Analizei Diagnostic/SWOT si pastreaza ierarhia relativa a Prioritatilor. 

2. Valoarea adaugata a masurii 



Masura M4/2B va conduce la cresterea numarului de tineri fermieri care incep pentru prima  

data o activitate agricola ca sefi/manageri de exploatatie, in teritoriul Parteneriatului GAL 

Danubius Ialomita-Braila, care sunt incurajati sa promoveze lanturile scurte de aprovizionare, 

si prin urmare, sa devina competitivi si sa isi sporeasca gradul de orientare spre parteneriate si 

asociativitate. Aceasta masura vizeaza incurajarea familiilor tinere din mediul rural de a se 

stabiliza in teritoriul Parteneriatului GAL Danubius Ialomita-Braila. Valoarea adaugata rezulta 

din:-caracterul inovativ, ca element principal al abordarii LEADER, al proiectelor finantate prin 

aceasta masura, dat de criteriile de selectie, stabilite de catre comunitate, in concordanta cu 

nevoile si prioritatile specifice teritoriului;stimularea agriculturii ca principala activitate 

economica in teritoriul GAL; dezvoltarea resurselor umane si utilizatrea de know-how; crearea 

de locuri de munca; cresterea veniturilor obtinute din agricultura; realizarea unui echilibru 

teritorial socio-economic. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislatie UE:  R (UE) Nr. 1303/2013; 1307/2013; Recomandarea 2003/361/CE din 2003; R 

(UE) nr. 1242/2008; 1305/2013; Actul Delegat (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 

1303/2013; R (UE) nr. 215/2014 al Comisiei de completare a R (UE) nr. 1303/2013 

Legislatie nationala: Legea nr. 346/2004; O.U.G. nr. 44/2008, O.G. nr. 8/2013 pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 571/2003, O.G. nr. 129/2000, modificata si completata, 

O.G. nr.76/2004, modificata si completata. 

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 

4.1 Beneficiari directi 

- tanarul fermier asa cum este definit in art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se instaleaza ca 

unic sef al exploatatiei agricole; 

-  persoana juridica cu mai multi actionari unde un tanar fermier, asa cum este definit in art. 2 

din R(UE) nr. 1305/2013 se instaleaza si exercita un control efectiv pe termen lung in ceea ce 

priveste deciziile referitoare la gestionare, la beneficii si la riscurile financiare legate de 

exploatatie si detine cel putin 50%+1 din actiuni. 

*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 indirecti 

- Persoane fizice aflate in cautarea unui loc de munca; 

- Populatia – consumatorii produselor agricole comercializate de fermieri. 

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

Tipul de sprijin este stabilit in conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 

1303/2013. 

Sprijin la instalare: sprijinul va fi acordat sub forma de suma forfetara pentru implementarea 



obiectivelor prevazute in planul de afaceri pentru a facilita tanarului fermier inceperea 

activitatilor agricole. Se poate stabili prin Ghidul de Selectie ca plata sa se faca in doua transe 

conditionate de atingerea unor indicatori/ angajamente. 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

In sens larg Masura sprijina actiuni materiale si imateriale care conduc la stabilirea 

tanarului fermier in baza Planului de Afaceri. Toate cheltuielile propuse in Planul de Afaceri, 

inclusiv capitalul de lucru si activitatile relevante pentru implementarea corecta a Planului de 

Afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora dar cu conditia sa nu se 

incadreze in mod expres in categoria cheltuielilor neeligibile. 

Urmatoarele costuri sunt neeligibile: cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si 

echipamente ”second hand”, cheltuieli efectuate inainte de  semnarea contractului de 

finantare a proiectului cu exceptia costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R 

(UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare, cheltuieli 

cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal, constructia sau modernizarea 

locuintei si sediilor sociale, cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari. 

7. Conditii de eligibilitate 

- Solicitantul trebuie sa faca parte din categoria beneficiarilor eligibili; 

- Solicitantul detine o exploatatie agricola cu dimensiunea economica care se incadreaza in 

limitele aplicabile Prevazute de Reg.(UE) 1305/2013 si Planul National de Dezvoltare Rurala (a 

se consulta si Capitolul 8.1 PNDR) pentru operatiuni care vizeaza stabilirea tinerilor fermieri; 

- Solicitantul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 8.000 şi 

50.000 S.O. (valoare producție standard) și este înregistrată în Registrul Unic de Identificare – 

APIA, în Registrul agricol și/sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA; 

- Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre 

următoarele condiții: studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/ economie agrară, 

cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de instruire sau 

angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de 

maxim 36 luni de la data adoptării deciziei de acordare a ajutorului;   

- Planul de afaceri se adreseaza unuia dintre sectoarele prioritare identificate la nivelul GAL 

Danubius Ialomita-Braila: zootehnie (apicultura, bovine, ovine, caprine) si vegetal 

(legumicultura si pomicultura); 

-Inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, beneficiarul face dovada cresterii 

performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent 

de minimum 20% din valoarea primei transe de plata (cerinta va fi verificata in momentul 

finalizarii implementarii planului de afaceri); 

- Implementarea planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult noua luni de la 

data deciziei de acordare a sprijinului;  

- Solicitantul se angajeaza sa devina fermier activ in maximum 18 luni de la data instalarii. 



Continutul Planului de Afaceri va fi detaliat in Ghidul Solicitantului. 

8. Criterii de selectie 

Stabilirea criteriilor de selectie va urmari principiile urmatoare:  

- principiul prioritatii beneficiarilor care isi asuma angajamentul la momentul depunerii cererii 

de finantare ca vor adera la o forma asociativa constituita pe teritoriul GAL Danubius Ialomita-

Braila si vor valorifica prin intermediul formei asociative (in cazul integrarii pe verticala a 

marketingului productiei agricole) sau vor procesa prin intermediul formei asociative (in cazul 

integrarii pe orizontala a marketingului productiei agricole) cel putin 50% din productia 

prognozata prin Planul de Afaceri; 

- principiul prioritatii beneficiarilor care isi propun in planul de afaceri achizitionarea unor 

instalatii de procesare a productiei agricole si/sau sisteme de irigatii; 

- principiul nivelului de calificare in domeniul agricol;  

Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului si vor respecta 

prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveste tratamentul egal al 

solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare si directionarea masurilor in 

conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala. 

9. Sume aplicabile si rata sprijinului 

- 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finantare;  

- 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a planului de 

afaceri, fara a depasi trei ani de la semnarea deciziei de finantare. In cazul neimplementarii 

corecte a planului de afaceri, sumele platite, vor fi recuperate proportional cu obiectivele 

nerealizate. Implementarea planului de afaceri, inclusiv ultima plata, cat si verificarea finala 

nu vor depasi 5 ani de la decizia de acordare a sprijinului. 

10. Indicatori de monitorizare 

Numar de operatiuni sprijinite:  10 

Total cheltuiala publica realizata aferenta Prioritatii 1:  400.000 

Numar de locuri de munca create: 5 

 

 

 

Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioada de maxim trei ani si este 40.000 

de euro pentru fiecare operatiune sprijinita.  

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub forma de prima in doua transe, 

astfel:  


