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Anexa 5 

 

FIȘA MĂSURII M2.3 

Denumirea măsurii: Reînnoirea generației de agricultori 

CODUL Măsurii: M2.3 

Măsura / DI: M2.3 / 2B  

Tipul măsurii:  □ INVESTIȚII  

                       □ SERVICII  

                            X 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 

Din analiza SWOT și a elementelor care au stat la baza acesteia, rezultă că un număr însemnat de 

tineri din teritoriul GAL Podișul de Nord al Bârladului au migrat în străinătate din cauza condițiilor 

minime de trai și a locurilor de muncă insuficiente existente în zonă. Mai mult, din informațiile 

colectate prin activitățile din teren, reiese că fermierii care activează în agricultură sunt în principiu 

dintr-o generație îmbătrânită, însă o mare parte a tinerilor din comune au manifestat dorința de a 

desfășura activități agricole, să se dezvolte economic și, implicit, să își îmbunătățească condițiile de 

trai. Reînnoirea generației de fermieri este un lucru esențial în dezvoltarea sănătoasă și durabilă a 

economiei locale, iar încurajarea tinerilor fermierilor care dețin competențe adecvate să se 

stabilească pentru prima dată într-o exploatație agricolă în calitate de șefi ai exploatației este un 

prim pas în acest sens.  

Încurajarea instalării tinerilor fermieri ca manageri de exploatații agricole va facilita inovarea și 

tehnologizarea continuă a sectorului 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.  

Obiectiv de dezvoltare rurală: Favorizarea competitivității agriculturii. 

Obiective specifice ale măsurii: Creșterea numărului de tineri care încep pentru prima oară 

o activitate agricolă ca șefi de exploatații și încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiții; 

reducerea sau stoparea migrației forței de muncă tinere în străinătate; inovarea și tehnologizarea 

agriculturii din teritoriul GALPNB.  

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: P2 - 

Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate 

regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor.  

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

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 2B) Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor 

fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor. (Art. 5, al. 2, lit. b din Reg. 

(UE) nr. 1305/2013) 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, clima și inovare 

în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).  

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M1 (DI: 1C).  

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M2.1/2A; M2.2/2A. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

mailto:galpnb@yahoo.ro
http://www.galpnb.ro/


  

 
 

_______________________________________________________________________________________________  
Asociatia “GAL Podișul de Nord al Bârladului” -  județul Neamț și Iași  

Autorizație de funcționare nr. 176 / 22.09.2016 - Sediu: sat Bîra, com. Bîra, jud. Neamț - CP 617030 
 e-mail: galpnb@yahoo.ro  web: http://www.galpnb.ro/   - tel: fix: 0233274757; mobil: 0766314220; 0768101930; fax: 0233.765.502 

Fisa  Măsurii M2.2 -  Informaţiile din Ghidul Solicitantului masurii M2.2 nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.  Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza 
în mod gratuit și doar cu acordul Asociaţiei GAL „Podișul de Nord al Bârladului”. Toate drepturile rezervate.                                                     Page 2 of 4 

 

Teritoriul GAL Podișul de Nord al Bârladului este marcat de o migrare în masă a tinerilor, iar cei care 

au rămas în zonă doresc să își înființeze și să își dezvolte o exploatație agricolă, însă nu au resursele 

necesare pentru a realiza acest prim pas. Lipsa ocurilor de muncă i-a îndreptat pe cei mai mulți 

tineri spre agricultură, neavând alte surse de venit. 

Având în vedere că pe teritoriul GAL Podișul de Nord al Bârladului segmentul de vârstă cuprins între 

40 și 55 de ani deține în prezent o pondere foarte mare și că ponderea șefilor de exploatație cu 

vârsta de peste 65 de ani va crește semnificativ în perioada următoare, instalarea tinerilor fermieri 

se face necesară în situația de față.  

Această tendință, care se manifestă la nivelul întregului teritoriu GAL Podișul de Nord al Bârladului, 

riscă să pună în pericol activitatea agricolă viitoare, cu efecte asupra economiei, culturii, peisajului 

și tradițiilor satului romanesc. 

Reînnoirea generației șefilor de exploatații agricole va avea un impact semnificativ asupra 

teritoriului GALPNB, 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.  

Finanțarea proiectelor prin măsura propusă va urmări să ofere cât mai multor tineri fermieri 

posibilitatea de a intra pe piața din sectorul agricol și de a se dezvolta economic, iar în subsidiar, se 

va aduce contribuție dezvoltării economice locale și, pe termen lung, eliminarea teritoriului din 

categoria zonelor sărace (CS 1.2). 

3. Trimiterea la alte acte legislative 

 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 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ordonanță de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale cu 

modificările și completările ulterioare. 

 Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a 

măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol 

pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat. 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

Beneficiarii direcţi: 

 Entități private:  

 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. 

Nota: Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) se vor incadra conform cu prevederile Ghidului 

solicitantului pentru sM6.1 din PNDR 2014-2020, in vigoare la data lansarii apelului de selectie. 

5. Tip de sprijin: în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013. 
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 Sprijinul la instalare se va acorda sub formă de sumă forfetară pentru implementarea planului de 

afaceri și pentru a facilita tânărului fermier începerea activităților agricole. 

Atentie: Sumele forfetare nu depășesc limitele cuantumului stabilite în PNDR pentru aceleași tipuri 

de operațiuni la care se aplică acest tip de sprijin.  

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acțiuni eligibile 

 Sprijinul se acordă pentru facilitării stabilirii tânărului fermier în baza Planului de Afaceri 

(PA) întocmit. Totalitatea cheltuielilor propuse prin PA, inclusiv capitalul de lucru şi activitățile 

relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora; 

 achiziția de teren sau material biologic; 

 platforme pentru gunoiul de grajd 

 efectuarea de studii pentru sectorul pomicol sau privind potențialul agricolo, precum și 

activitățile relevante pentru implementarea PA 

Acțiuni neeligibile 

 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 pot fi finanțate prin GAL acțiunile eligibile prin Programul Național de Sprijin al sectorului 

vitinicol 2014-2018 și/sau Programul Național Apicol 2014-2020 

 Achiziția de echipamente second hand  

Nota: Tipurile de acțiuni eligibile și neeligibile se vor incadra conform cu prevederile Ghidului 

solicitantului pentru sM6.1 din PNDR 2014-2020, in vigoare la data lansarii apelului de selectie. 

7. Condiții de eligibilitate 

 Beneficiarul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici; 

 Beneficiarul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili conform Ghidului 

solicitantului sM6.1 din PNDR 2014-2020. 

 Beneficiarul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 şi 

50.000 S.O. (valoare producție standard); 

 Beneficiarul prezintă un plan de afaceri; 

 Beneficiarul 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 

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

de maximum 36 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului; 

 Solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la data 

încheierii 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 % din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării 

implementării planului de afaceri). 

 Investiția se va desfășura pe teritoriul GAL Podișul de Nord al Bârladului 

8. Criterii de selecție 

 Se va avea în vedere dacă există o comasare a exploatațiilor, având în vedere numărul 

exploatațiilor preluate integral;  

 Nivelului de calificare în domeniul agricol;  
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 Sector prioritar: sectorul zootehnic (bovine, apicultură, ovine și caprine) și vegetal 

(legumicultura, inclusiv producția de material săditor, pomicultură și producția de semințe);  

 Potențialul agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de specialitate;  

 Numărul de locuri de muncă create. 

 PA contine investitii inovative 

 PA contine ivestitii cu impact pozitiv asupra mediului  

 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. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/cinci ani și este de:  

 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 S.O. și 50.000 S.O.; 

 25.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 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 implementării corecte a planului de 

afaceri, fără a depăși trei/cinci* ani de la încheierea deciziei de finanțare. 

În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate proporțional 

cu obiectivele nerealizate. 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 

 Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți;   

 Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului;  

 Numărul de locuri de muncă create. 
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