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Obiectivele masurii






Instalarea pentru prima data a tinerilor fermieri, ca sefi/manageri ai unei exploatatii agricole;
Imbunatatirea managementului, cresterea competitivitatii sectorului agricol, precum si conformitatea cu
cerintele de protectie a mediului, igiena si bunastarea animalelor si siguranta la locul de munca;
Submasura va crea posibilitatea tinerilor fermieri rezidenti, cu domiciliul stabil in Romania cu un minim de
cunostinte de baza, sa se instaleze ca sefi/manageri ai exploatatiei;
Cresterea numarului de tineri fermieri care incep pentru prima data o activitate agricola ca sefi/manageri de
exploatatie;
Incurajarea tinerilor si a familiilor din mediul rural de a se stabili in mediul rural, ceea ce va crea un efect
pozitiv asupra economiei nationale in general.

Beneficiari eligibili


Tanarul fermier care se instaleaza ca unic sef al exploatatiei agricole;



Persoana juridica cu mai multi actionari unde un tanar fermier 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.

Atentie!
Tanar fermier - o persoana cu varsta de pana la 40 de ani la momentul depunerii Cererii de Finantare,
care detine competentele si calificarile profesionale adecvate si care se stabileste pentru prima data intr-o
exploatatie agricola ca sef al respectivei exploatati.
Solicitantul trebuie sa respecte urmatoarele:
 sa fie persoana fizica autorizata/ intreprindere familiala/individuala sau persoana juridica romana;
 sa actioneze in nume propriu.
Atentie!
Tanarul fermier solicitant al sprijinului de instalare nu trebuie sa detina actiuni in alte societati care
desfasoara activitati agricole.
Indiferent de forma de organizare, solicitantii trebuie
sa
respecte
incadrarea in
categoria
microintreprinderi sau intreprinderi mici:
 microintreprinderi – care au pana la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active
totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei;
 intreprinderi mici – care au intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin
active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei.
Atentie!
 Infiintarea unei noi intreprinderi, trebuie sa mentina conditia privind microintreprinderile /intreprinderile
mici – tinand cont de intreprinderi partenere /legate, numar de salariati, cifra de afaceri. Vor fi eligibili
solicitantii care desfasoara activitate agricola numai prin intermediul formei de organizare in numele careia
solicita sprijinul, respectand totodata statutul de microintreprindere /intreprindere mica.
 Intreprinderea autonoma este intreprinderea care detine mai putin de 25% din capitalul social si/ sau
drepturile de vot in structura altor intreprinderi si/ sau alte intreprinderi detin mai putin de 25% in
intreprinderea dumneavoastra.
 Intreprindere partenera este intreprinderea care detine in proportie de 25%-49,999% din capitalul social
si/ sau drepturile de vot in structura altor intreprinderi, sau vice-versa.
 Intreprindere legata este intreprinderea care detine peste 50% din capitalul social si /sau drepturile de vot
in structura altor intreprinderi, sau vice-versa.

Exploatatia trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
 Exploatatia are o dimensiune economica cuprinsa intre 12.000 – 50.000 SO;
 Exploatatia este inregistrata ca microintreprindere/ intreprindere mica;
 Exploatatia este inregistrata obligatoriu in Registrul Unic de Identificare – APIA, in Registrul agricol si/
sau in Registrul exploatatiilor – ANSVSA.
Atentie!
Exploatatia agricola trebuie sa fie inregistrata de solicitant, in nume propriu, conform formei de organizare
pentru accesarea sprijinului, la Primarie in Registrul Agricol, la APIA in Registrul Unic de Identificare si
la ANSVSA in Registrul Exploatatiilor – dupa caz, inainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea
tinerilor fermieri.
Categoriile de solicitanti eligibili in functie de forma de organizare sunt:
 persoana fizica inregistrata si autorizata, precum:
o individual si independent, ca persoana fizica autorizata;
o ca intreprinzator titular al unei intreprinderi individuale;
o ca intreprinzator titular al unei intreprinderi familiale;
 asociat unic si administrator al unei societati cu raspundere limitata – SRL;
 asociat majoritar (majoritate absoluta 50%+1) si administrator al unei societati cu raspundere limitata –
SRL.
Atentie!
 Un singur reprezentant al unui SRL (asociat unic /asociat majoritar si administrator) poate primi sprijin
prin aceasta submasura.
 In cadrul unei familii, doar unul din membri (sot-sotie) poate sa beneficieze de sprijin pentru instalare fie
prin intermediul Masurii 112 - Instalarea tinerilor fermieri, fie prin intermediul submasurii 6.1 - Sprijin
pentru instalarea tinerilor fermieri. De asemenea, in situatia preluarii exploatatiei de la sot /sotie nu se
acorda punctaj la selectie pentru preluare integrala. Aceste conditii vor fi verificate si in cadrul Cererilor
de Finantare depuse prin intermediul unui Grup de Actiune Locala. Contractele care confera dreptul de
folosinta asupra terenurilor agricole trebuie sa fie incheiate in numele solicitantului si valabile la momentul
depunerii Cererii de Finantare.
 Pe perioada de implementare si monitorizare a proiectului solicitantul trebuie sa mentina cel putin
incadrarea in dimensiunea SO a exploatatiei agricole, pentru care proiectul este selectat si aprobat, fara a
reduce dimensiunea SO sub limita cu care exploatatia a accesat sprijin.
 In cazul exploatatiilor care detin animale, acestea vor fi in proprietatea persoanei autorizate/ societatii.

Conditii minime de eligibilitate





Solicitantul detine o exploatatie inregistrata ca microintreprindere/intreprindere mica;
Solicitantul detine o exploatatie agricola cu dimensiunea economica cuprinsa intre 12.000 si 50.000 SO;
Solicitantul detine o exploatatia este inregistrata obligatoriu in Registrul Unic de Identificare – APIA, in
Registrul agricol si/sau in Registrul exploatatiilor – ANSVSA;
Solicitantul detine detine competente si aptitudini profesionale, indeplinind cel putin una dintre
urmatoarele conditii:
o studii medii/superioare in domeniul agricol/ veterinar/economie agrara;
sau
o cunostinte in domeniul agricol dobandite prin participarea la programe de initiere/instruire/specializare
care nu necesita un document eliberat de formatorii recunoscuti de catre ANC si presupune un numar de
ore sub numarul de ore aferent Nivelului I de calificare profesionala;
sau
o recunoasterea de catre un centru de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte
cai decat cele formale autorizat ANC a competentelor dobandite ca urmare a experientei profesionale.
sau
o angajamentul de a dobandi competentele profesionale adecvate intr-o perioada de gratie de maximum
33 de luni de la data adoptarii deciziei individuale de acordare a ajutorului.

Atentie!
Fermierul trebuie sa detina sau sa isi ia angajamentul de a dobandi competente si calificari profesionale in
raport cu tipul de activitate agricola pe care urmeaza sa o desfasoare, in maximum 33 de luni incepand de la
data deciziei individuale de acordare a sprijinului, dar nu mai mult de ultima transa de plata, pentru a-i permite
acestuia sa se conformeze conditiilor referitoare la dobandirea competentelor profesionale specificate in
programul de dezvoltare rurala.









Solicitantul prezinta un Plan de Afaceri pentru dezvoltarea activitatilor agricole din cadrul exploatatiei
agricole pentru care solicita sprijin prin intermediul acestei submasuri;
Solicitantul isi va stabili domiciliul si sediul social in Unitatea Administrativ Teritoriala in care este
inregistrata exploatatia, si locul de munca, in cazul in care este incadrat intr-o activitate salarizata, in
aceeasi UAT sau zona limitrofa a UAT in care este inregistrata exploatatia vizata pentru sprijin, pana la
momentul demararii implementarii planului de afaceri, aceasta fiind o preconditie a gestionarii eficiente a
planului de afaceri;
Solicitantul isi asuma implementarea Planului de Afaceri in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei
de acordare a sprijinului;
Solicitantul se angajeaza sa devina fermier activ in termen de maximum 18 luni de la data incheierii
instalarii;
Inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, Solicitantul face dovada cresterii performantelor
economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent de minimum 20% din
valoarea primei transe);
Solicitantul isi asuma amenajari de gestionare a gunoiului de grajd in cazul in care exploatatia agricola
vizeaza cresterea animalelor, aceste amenajari se vor realiza conform normelor de mediu.

Platformele pentru gestionarea gunoiului de grajd se pot face in sistem:
 Individual (gospodaresc), caz in care solicitantul trebuie sa aiba/prevada platforme individuale conform
prevederilor Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din
surse agricole.
 Comunal – platforme comunale.
In cazul in care in UAT-ul respectiv sau in zonele limitrofe exista o platforma autorizata de gunoi de grajd
comunala/ a unui agent economic, solicitantii au obligatia de a atasa la Cererea de finantare:
 Contractul de colectare a gunoiului de grajd incheiat intre solicitant si detinatorul platformei;
 Adeverinta emisa de Primaria Comunei pe teritoriul careia se regaseste platforma comunala;
 Pentru terenul pe care se construieste platforma de gestionare a gunoiului de grajd trebuie sa se
prezinte document care sa certifice dreptul real principal (definit in Legea 50/1991). La a doua transa
de sprijin, se va atasa copia Autorizatiei de construire, dupa caz, in baza Legii 50/1991, cu modificarile
si completarile ulterioare.


In cazul exploatatiilor care presupun infiintare si/sau reconversia plantatiilor pomicole materialul
fructifer utilizat/ de inmultire trebuie sa fie din categoria biologica certificat sau dintr-o categorie sau
superioara.



In cazul investitiilor in exploatatii viticole pentru soiurile de struguri de vin, vor fi eligibile doar
exploatatiile de vita de vie pentru vin din arealele viticole nominalizate prin OMADR 397/2003 pentru
aprobarea Nominalizarii arealelor viticole si incadrarii localitatilor pe regiuni viticole, podgorii si centre
viticole, cu modificarile si completarile ulterioare.



In cazul proiectelor care vizeaza actiuni de plantare si/ sau defrisare, la momentul acordarii celei de-a
doua transe de plata, se va prezenta autorizatia de plantare/ autorizatia de defrisare, documente conform
legislatiei in vigoare. In cazul producatorilor de seminte si material saditor, la momentul depunerii Cererii de
Finantare se va prezenta autorizatia pentru producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor certificate
si a materialului saditor, documente conform legislatiei in vigoare.

Atentie!
Solicitantii acestei submasuri, sub forma de organizare eligibila pentru accesarea submasurii 6.1, au obligatia
de a-si inscrie TOATE suprafetele agricole detinute in Registrul Unic de Identificare la APIA/ Registrul
Agricol, in perioada de depunere stabilita conform legislatiei nationale, o data cu depunerea cererii unice de
plata pe suprafata si de a-si inregistra toate animalele inainte de data de referinta la ANSVSA/ DSVSA/ Medic
Veterinar/ Registrul Agricol, pastrand cel putin dimensiunea SO-urilor pentru care s-a acordat sprijinul, pe
perioada de implementare, trei* ani (*cinci ani pentru exploatatiile pomicole) si monitorizare a proiectului
(trei ani).









Tanarul fermier solicitant al sprijinului de instalare nu trebuie sa detina actiuni in alte societati care
desfasoara activitati agricole;
Tanarul fermier solicitant al sprijinului de instalare nu poate combina masuri/submasuri diferite prin
intermediul aceluiasi plan de afaceri;
Tanarul fermier poate accesa sM 6.2 "Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale" in
orice moment al derularii proiectului, cu conditia ca planurile de afaceri sa fie separate pentru fiecare submasura si sa respecte conditiile de accesare;
Un beneficiar poate accesa alte masuri/ submasuri din PNDR 2014-2020 care presupun investitii in
agricultura doar dupa finalizarea implementarii planului de afaceri, respectiv dupa data platii
sprijinului aferent celei de-a doua transe de plata;
O exploatatie agricola sau un tanar fermier, NU pot primi sprijin prin aceasta submasura decat o
singura data; NU este permisa preluarea de exploatatii agricole care au primit sprijin prin intermediul
masurii 112 „Instalarea tinerilor fermieri” si prin intermediul submasurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea
tinerilor fermieri” din PNDR 2014-2020;
Pentru evitarea crearii de conditii artificiale, verificarea se face atat pentru tanarul fermier cat si pentru
cedenti. NU este admisa faramitarea exploatatiilor agricole, in scopul crearii in mod artificial de conditii
necesare pentru a beneficia de sprijin;
Se va verifica, incepand cu momentul inregistrarii tanarului fermier, istoricul exploatatiei preluate pentru
evitarea fractionarii exploatatiilor cu dimensiunea mai mare de 50.000 SO in vederea accesarii
fondurilor FEADR.

Atentie!
 Instalarea tinerilor fermieri reprezinta activitatea de administrare cu drepturi depline in calitate de sefi/
manageri ai unei exploatatii agricole, pentru prima data. Transferul exploatatiei se realizeaza prin
intermediul documentelor de proprietate si/sau arenda si/ sau concesionare. Exploatatia agricola cu
dimensiunea cuprinsa intre 12.000 si 50.000 SO produce in principal produse agricole vegetale si/sau
animale (materie prima) pentru consum uman si hrana animalelor.


Prin urmare, tinerii care solicita finantare prin intermediul microintreprinderii/ intreprinderii mici infiintate
cu mai mult de 24 de luni inaintea depunerii Cererii de Finantare, sunt eligibili cu conditia sa nu fi inscris
niciodata o exploatatie agricola la APIA si/ sau Registrul Exploatatiei de la ANSVSA/ DSVSA si sa nu fi
avut niciodata inregistrat un cod CAEN cu profil agricol, decat in intervalul de maximum 24 de luni,
inaintea depunerii Cererii de Finantare, in care este obligatorie inregistrarea codului CAEN agricol si
inscrierea exploatatiei agricole la APIA si/ sau Registrul Exploatatiei de la ANSVSA/ DSVSA.

Cheltuieli eligibile


Cheltuielile propuse in Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru si activitatile relevante pentru
implementarea corecta a Planul de Afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora, sub rezerva
conditiilor privind cheltuielile neeligibile;



In cazul in care exploatatia agricola vizeaza cresterea animalelor, Planul de afaceri va viza obligatoriu
obiective/amenajari minime de gestionare a gunoiului de grajd, conform codului de bune practice;



In ceea ce priveste calculul standardului privind cantitatea maxima de ingrasaminte cu azot care pot fi
aplicate pe terenul agricol, acestea se vor calcula prin introducerea datelor specifice in calculatorul privind
cantitatea maxima de ingrasaminte care pot fi aplicate pe teren agricol din fila ”AMN”.
In cazul exploatatiilor care presupun infiintare si/sau reconversia plantatiilor pomicole materialul
fructifer utilizat trebuie sa fie din categorie biologica certificat (certificat albastru) si vor respecta conditiile
prevazute prin prezentul Ghid si Fisa tehnica a submasurii 6.1.Solicitantul va indica in Planul de Afaceri
pentru furnizorul care ii va emite materialul saditor certificat pentru indeplinirea criteriului de selectie.



Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile
Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioada de maxim trei/ cinci ani (perioada de cinci ani se
aplica doar pentru sectorul pomicol) si este de:
 50.000 de euro pentru exploatatiile intre 30.000 S.O. si 50.000 SO
 40.000 de euro pentru exploatatiile intre 12.000 S.O. si 29.999 SO
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub forma de prima in doua transe, astfel:
 75% din cuantumul sprijinului la incheierea deciziei de finantare;
 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a planului de afaceri, fara a
depasi trei* ani (*cinci ani pentru exploatatiile pomicole), de la incheierea contractului de finantare.
Instalarea tanarului fermier
Instalarea tanarului fermier se desfasoara in urmatoarele etape:
Etapa I:
Inregistrarea tanarului fermier (care urmeaza sa se instaleze) la Oficiul Registrului Comertului ca
microintreprindere /intreprindere mica, avand pentru prima data obiect de activitate in domeniul agricol, cu
maximum 24 de luni inaintea depunerii Cererii de Finantare (intre timp, fermierul pregateste Planul de Afaceri,
organizeaza activitatile administrative, achizitioneaza bunuri pentru noua intreprindere, etc.), iar inscrierea la APIA
si /sau Registrul Exploatatiei de la ANSVSA /DSVSA a exploatatiei detinute sub entitatea economica prin care
solicita sprijin, se face in acelasi termen de maximum 24 de luni.
Aceasta etapa trebuie sa fie incheiata inaintea depunerii Cererii de Finantare pentru aceasta submasura.
Etapa II:
Depunerea si inregistrarea Cererii de Finantare insotita de Planul de Afaceri si documentele obligatorii (documentele
justificative legate de baza materiala cu activele detinute la momentul depunerii Cererii de Finantare), precum si
documentele anexa; o implementarea Planului de Afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data
deciziei de acordare a sprijinului; o 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.
Etapa III:
Instalarea tanarului fermier este considerata finalizata la momentul implementarii corecte a Planului de Afaceri
(adica la acordarea celei de-a doua transe de plata). o solicitantul se angajeaza sa devina fermier activ in termen de
maximum 18 luni de la data incheierii instalarii.

Durata de implementare


Durata de executie a Contractului de Finantare este de maxim 36 de luni (maxim 60 de luni pentru proiecte
care vizeaza sectorul pomicol).

Date de contact ale finantatorului
Informatii suplimentare despre prezentul program puteti obtine consultand site-ul programului:
http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_1_instalare_tineri_fermieri.

Date de contact
Radu George-Ciprian
Director Executiv
SC CREATIV CONSULT SRL
Tel: 0752 141 518
Mail: finantare@creativconsult.com.ro

