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Măsura 411.12 

INSTALAREA TINERILOR FERMIERI 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei  

În sectorul agricol din zona acoperită de Grupul de Acțiune Locală Colinele Moldovei, se remarcă o 

productivitate scăzută a muncii, un grad redus de utilizare a inovațiilor, un nivel tehnic necorespunzător, precum 

şi neconformitate cu standardele comunitare. Pentru a reduce impactul negativ asupra mediului, este necesar să 

se acorde o atenție sporită realizării de investiții pentru creşterea valorii adăugate a produselor rezultate. De 

asemenea, utilizarea energiei din surse regenerabile este o alternativă pentru reducerea costurilor de producție 

şi creşterea eficienței economice. 

Generația tânără de fermieri poate să îndeplinească mai usor cerințele pe care societatea le solicită profesiei de 

agricultor si totodată si pe cele cerute prin regulamentele Politicii Agricole Comune: securitate alimentară, igienă 

si bunăstare a animalelor, diversificare, obținere de produse locale de calitate superioară, constientizare a rolului 

pe care îl joacă agricultura în combaterea schimbărilor de climă (utilizarea energiei regenerabile, biodiversitate, 

reducerea emisiilor de dioxid de carbon), creare de locuri de muncă și creștere economică în mediul rural, 

conștientizare a efectelor negative determinate de abandonul terenurilor agricole. 

Obiectivul măsurii este îmbunătățirea 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, respectiv îmbunătățirea managementului 

exploatațiilor agricole prin reînnoirea generației şefilor acestora, fără creşterea populației active ocupate în 

agricultură. 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

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 si hrana animalelor, pentru prima dată în calitate de 

conducător (şef) de exploatație. 

Sprijinul acordat în cadrul măsurii, are ca scop: 

- Îmbunătățirea managementului exploatației agricole; 

- Îmbunătățirea performantelor generale ale exploatatiei agricole; 

- Adaptarea producției la cerințele pieței; 

- Respectarea normelor comunitare, în special, cerințele de eco-conditionalitate, de protecție a muncii, protecția 

mediului si sanitar-veterinare. 

Beneficiari : 

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura 411.12 sunt fermierii 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 membri 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. 

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

- persoană fizică; 

- persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
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44/ 2008, cu modificările şi completările ulterioare: 

- individual şi independent, ca persoană fizică autorizată; 

- ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale; 

- asociat şi administrator unic al unei societăți cu răspundere limitată – SRL, înființată în baza Legii 31/1990 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

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 sau de şcoală profesionala/şcoală de arte si meserii care prezintă un certificat de calificare 

sau un certificat de absolvire a unui curs de formare de minim 150 de ore în domeniul agricol, veterinar sau 

economic cu profil agricol. 

Tipuri de acţiuni și cheltuieli eligibile 

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. 

Finanţare: 

 Ajutorul public (FEADR + contribuție publică națională) : 184.500 € (100 %) 

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 

 

Nr. de proiecte 

prevăzute 
Cost total 

mediu 

Estimarea 

costului total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică naţională 

Contribuţia 

privată 

6 proiecte 30.666 € 184.000€ 147.200 € (80 %) 36.800 € (20 %)  0 € (50%) 

Indicatori/rezultate 

- Număr total de tineri fermieri sprijiniți – 6; 

- Număr total de proiecte ale caror beneficiari reprezinta sau fac parte dintr-o forma asociativa (grup de 

producatori, asociatii, parteneriate etc) – 4; 
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Criterii de selecţie  

- Solicitantul deține o fermă de semi-subzistență, 

- Solicitantul deține o exploatație agricolă (cu profil vegetal/animal) într-o zona defavorizată, 

- Solicitantul are în proprietate exploatația agricolă, 

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

- Solicitantul accesează măsura de agro-mediu. 

Concordanţa acţiunilor cu priorităţile şi obiectivele strategiei: 

Prin Măsura 411.12 Instalarea tinerilor fermieri se va contribui la atingerea obiectivelor și priorităților cuprinse în 

strategie, respectiv: 

Prioritatea 3 – Dezvoltarea resurselor umane 

Obiectiv 3.1. – Reducerea fenomenului migrației prin atragerea tinerilor în sectorul agricol 

Sinergia cu alte măsuri 

Sprijinul acordat este complementar acțiunilor prevăzute în cadrul altor măsuri din Axa I (111 Formare 

profesională, informare şi difuzare de cunoştințe, 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”). 

 


