
Măsura: 1.1.2 Instalarea Tinerilor Fermieri 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

Motivaţia sprijinului   

La nivelul teritoriului delimitat de Grupul de Acţiune Locală Sud Vest Satu Mare 

activitatea agricolă este slab diversificată cea ce rezultă în competitivitatea scăzută a 

acestui sector. În acelaşi timp majoritatea fermelor individuale se caracterizează printr-o 

putere economică redusă şi orientate spre consum din producţie proprie, având mai mult 

caracter de subzistenţă şi semi-subzistenţă. Deschiderea acestora către piaţă este foarte 

redus pe de o parte datorită lipsei fondurilor necesare pentru investiţii în restructurarea 

fermelor iar pe de o altă parte datorită numărului redus de tineri agricultori cu studii şi 

cunoştinţe specifice practicării mai eficiente a agriculturii.  

În acelaşi timp emigrarea generaţiilor tinere reprezintă o problemă acerbă în teritoriul 

delimitat de GAL Sud Vest Satu Mare. Generaţia tânără din lipsa de fonduri şi locuri de 

muncă preferă să se stabilească în alte regiuni sau în străinătate. 

Obiectivele măsurii 

Obiectivul general al măsurii vizează: 

1. Îmbunătăţirea si creşterea competitivităţii sectorului agricol prin promovarea instalării 

tinerilor fermieri şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele 

pentru protecţia mediului, igiena şi bunăstarea animalelor, siguranţa la locul de muncă; 

2. Îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole prin reînnoirea generaţiei şefilor 

acestora, fără creşterea populaţiei active ocupate în agricultură. 

Obiectivul specific al măsurii vizează: Creşterea veniturilor exploataţiilor conduse de 

tinerii fermieri. 

Obiectivele operaţionale vizează: 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. 

Raportul cu strategia de dezvoltare:  

Măsura Instalarea tinerilor fermieri se încadrează în prioritatea Nr. 1 Creşterea 

competitivităţii sectorului agricol al strategiei de dezvoltare iar în cadrul acestei priorităţi în 

obiectivul specific 1.1. Dezvoltarea sectorului agricol prin sprijinirea producţiei agricole, 



valorificarea produselor agricole şi dezvoltarea industriei agro alimentare, de asemenea 

implementarea măsurii contribuie la realizarea obiectivului operaţional: Creşterea 

numărului de tineri fermieri instalaţi cu activitate orientată spre piaţă. 

Raportul cu analiza SWOT: 

Economia locală: 

Puncte tari: 

• Terenurile agricole deţin peste 80% din fondul funciar, constituindu-se aşadar o resursă 

de primă importanţă pentru economia locală 

• Terenurile arabile deţin la nivelul teritoriului analizat peste 75% din terenurile agricole 

Puncte slabe: 

• Nivelul scăzut al transferului între generaţii în domeniul agriculturii 

• Numărul scăzut al tinerilor fermieri 

• Nivel scăzut de conformitate cu normele UE 

• Număr ridicat de ferme de subzistenţă sau semi-subzistenţă neperformante 

• Neprelucrarea produselor agricole existente 

• Număr scăzut a unităţilor de producţie 

• Slaba specializare pe sectoare productive 

• Lipsa pieţei de desfacere pentru produsele tradiţionale 

Sinergia cu alte măsuri 

Sprijinul acordat este complementar acţiunilor prevăzute în cadrul altor masuri din Axa I 

(111 „Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe”, 121 „Modernizarea 

exploataţiilor agricole”, 125 „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de 

dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii; 141 „Sprijinirea fermelor agricole de 

semi-subzistenţă” şi „143 „Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru 

agricultori”).  

Sprijinul acordat prin această măsură este complementar acţiunilor prevăzute în cadrul altor 

Fonduri: Fondul Social European (FSE) 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 



Sprijinul acordat în cadrul măsurii, are ca scop: 

1. Îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole; 

2. Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiei agricole; 

3. Adaptarea producţiei la cerinţele pieţei; 

4. Respectarea normelor comunitare, în special, cerinţele de eco-condiţionalitate, de 

protecţie a muncii, protecţia mediului şi sanitar-veterinare. 

Beneficiari : 

În cadrul acestei măsuri se va acorda sprijin pentru următoarele tipuri de beneficiari:  

1.Au vârsta sub 40 de ani şi se instalează pentru prima dată în exploataţiile agricole, ca şi 

conducători (şefi) ai exploataţiei; 

2. Deţin sau se angajează să dobândească competenţe si calificări profesionale în raport cu 

activitatea pe care urmează să o desfăşoare.  

3. Prezintă un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activităţilor agricole din cadrul 

exploataţiei, 

4. 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 puţin 12 luni înaintea 

instalării sale pe cont propriu. 

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 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 exploataţie agricolă nu poate primi sprijin prin această măsura decât o singură dată.  

Nu se acorda sprijin prin aceasta măsura, persoanelor care nu au acte de proprietate sau 

contracte de arendă/concesionare încheiate în nume propriu, cu excepţia şotului sau şotiei. 

În acest ultim caz, un singur membru al familiei poate primi sprijin, chiar dacă ambii soţi 

îndeplinesc condiţiile prevăzute în măsura. 

Definirea instalării 



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

de proprietate şi/sau arendă/concesionare a unei exploataţii agricole între 6-40 UDE, pentru 

prima dată în calitate de conducător (şef) de exploataţie. 

Definiţii: 

Exploataţia agricolă este o unitate tehnico-economică ce îşi desfăşoară activitatea sub o 

gestiune unică şi are ca obiect de activitate exploatarea terenurilor agricole şi/sau activitate 

zootehnică. 

 Conducătorul exploataţiei este acea persoană care administrează si îşi asumă riscuri 

economice privind exploataţia agricolă (poate fi: persoană fizică sau acţionar unic). 

Unitatea de dimensiune economica (UDE) reprezintă unitatea prin care se exprimă 

dimensiunea economică a unei exploataţii agricole determinată pe baza marjei brute 

standard a exploataţiei (Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE). Valoarea unei unitate de 

dimensiune economica este de 1.200 Euro. Exploataţia agricolă trebuie să fie înregistrată în 

Registrul Fermelor înainte de solicitarea sprijinului. Tinerii fermieri care beneficiază de 

sprijin prin această măsură sunt obligaţi să urmeze, în primii trei ani de la primirea 

sprijinului, cursuri de formare profesională prin măsura 111 „Formare profesională, 

informare şi difuzare de cunoştinţe” în cel puţin unul din domeniile: managementul 

exploataţiei agricole, contabilitatea fermei, protecţia mediului, agricultura ecologică etc.  

Criterii de selecţie a beneficiarilor măsurii: 

 deţine o fermă de semi-subzistenta; 

 deţine o exploataţie agricolă într-o zonă defavorizată; 

 are în proprietate exploataţia agricolă; 

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

- accesează o măsură de agromediu.  

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecţie mai sus 

menţionate. 

Contractele de arendare trebuie sa fie încheiate pe termen de minim 5 ani. 

Evaluarea numărului:5 

Precizări privind acţiunile eligibile : 



* Acţiuni imateriale : 

Tip de acţiuni eligibile : 

- taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi avizelor necesare pentru implementarea 

proiectului 

Exemple : 

 - obţinerea de avize, autorizaţii etc. 

 * Acţiuni materiale : 

Tip de acţiuni eligibile : 

Cel puţin din 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 si replantarea plantelor perene; 

achiziţionarea de teren pentru activitatea agricolă. 

Volumul sprijinului 

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri va fi acordat sub formă de primă, în 

două tranşe. 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 10.000 Euro pentru o exploataţie agricolă cu dimensiunea minimă de 6 

UDE, iar peste această dimensiune sprijinul pentru instalare poate creşte cu 2.000 Euro/1 

UDE dar nu va putea depăşi 25.000 Euro/exploataţie. 

Exemple: 

Instalarea de tineri fermieri 

Criterii locale de selecţie: 



Se va acorda prioritate pentru: 

- tineri fermieri femei 

- tineri fermieri până la 40 de ani 

- proiecte inovative 

- proiecte care includ acţiuni de protecţia mediului şi folosire a resurselor regenerabile 

proiectele care includ acţiuni specifice ale agriculturii: - creşterea animalelor, 

preclucrarea produselor agricole, înfiinţare de unităţi de producţie 

 

Finanţare : 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) :100 % 

Nr. de proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu  

Estimarea 

costului total 

pe măsură  

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională  

Contribuţia 

privată  

2 15.000 30.000 24.000 6.000 0 

   80% 20%  

 

Indicatori: 

Tipul de indicator Indicator Ţinta 2013 

Realizare 

Numărul total de tineri fermieri sprijiniţi 2 

 din care femei 1 

 după tipul sectorului agricol/tipul de 

producţie în conformitate cu Decizia (CE) 

369/2003 

 

Volumul total al investiţiilor (Euro) 30.000  

Rezultat 
Creşterea valorii adăugate brute în fermele care 

beneficiază de sprijin (mil. Euro) 
0,01 

Impact 

Creşterea economică (mil. Euro) 
0,2 

Creşterea productivităţii muncii (creştere anuală)  8% 

 


