
  

Atragerea tinerilor din teritoriul GAL spre activităţile agricole prin acordarea unui 

sprijin de instalare – CODUL Măsurii – M2/2B  

Tipul măsurii: ☐ INVESTIȚII  

 ☐ SERVICII  

    ☒ SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a 

contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele 

transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri din SDL 

Analizând zona GAL „De la Sâi la Călmăţui” se poate constata că agricultura reprezintă 

principala ramură a economiei locale. Această situaţie este determinată de faptul că 

suprafaţa agricolă din teritoriul GAL este de 79.565 ha, reprezentând 86,06% din fondul 

funciar, din care mare parte este suprafaţa arabilă (72.378 ha) şi păşuni (5.908 ha).  

Zona GAL „De la Sâi la Călmăţui” prezintă un potenţial ridicat în următoarele sectoare 

vegetale: legume, cereale păioase, porumb, floarea soarelui, soia, răpită, sfecla de zahăr, 

mazăre, fasole, lucerna, trifoi, plante medicinale, flori, naut, măzăriche, lupin, ricin şi în 

pentru ulei. (Sursă MADR- AFIR: http://afir.info). De asemenea, teritoriul regiunii asigură 

factori propice creşterii animalelor. Rasele preferate pentru o creştere intensivă sunt 

reprezentate mai ales de ovine, bovine, caprine şi porcine.  

Însă, aşa cum a reieşit din analiza diagnostic şi analiza SWOT, una din problemele 

principale cu care se confruntă teritoriul GAL este aceea a îmbătrânirii populaţiei rurale, 

implicit şi a fermierilor. Îmbătrânirea populaţiei este legată de schimbarea structurii de 

vârstă, micşorarea ratei natalităţii, longevitatea vieţii şi sporirea numărului persoanelor de 

vârstă înaintată (64,19% din populație având peste 40 de ani). Tinerii sunt din ce în ce mai 

puţini, din cauza scăderii natalităţii, iar bătrânii sunt din ce în ce mai mulţi, ca urmare a 

prelungirii vieţii. 

Se observa că populaţia cu vârste mai înaintate înlocuieşte treptat populaţia mai 

tânără din spaţiul GAL. Populaţia activă tânără migrează în zonele urbane, în căutarea unor 

locuri de muncă mai bune şi a unui mod de viaţă mai atractiv. Soldul migrării populaţiei este 

negativ, ceea ce demonstrează că acest fenomen este prezent în cadrul teritoriului GAL. 

Referitor la populaţie identificam şi următoarele puncte slabe: lipsa oportuniţilor de angajare 

pe piaţa muncii, rata deosebit de ridicată a şomajului (12,88%), nivel scăzut de calificare. 

Alte puncte slabe ale sectorului agricol sunt: nivelul foarte mare de fragmentare din 

sectorul agricol, cu o pondere foarte mare a fermelor mici (la nivelul teritoriului GAL, exista 

15.814 exploatații agricole şi în medie revin 5,03 hectare pentru o exploatație agricolă), 

dotarea tehnică redusă şi necorespunzătoare, nivelul scăzut de mecanizare şi decalajele 

tehnologice (la nivel de exploatație se folosesc în medie 2,18 echipamente/exploatație), 

numărul mare al ferme de subzistență și semi-subzistență şi menține fermele mici și foarte 

mici, cu un nivel extrem de redus al productivității și eficienței economice, numărul 

insuficient de tineri fermieri din agricultură. Datorită acestor puncte slabe, agricultura a 

devenit o activitate neatractivă pentru tineret și generatoare de venituri mici și instabile.  

  Prin această măsura se urmăreşte diminuarea tendinței de scădere a populaţiei din 

mediul rural, în special a tinerilor și a persoanelor care deţin diferite competențe prin 

motivarea acestora de a locui în zona GAL, creare de locuri de muncă şi creştere economică 

în mediul rural. 



  

Măsura M2/2B contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurală ale Reg (UE) 

nr. 1305/2013: favorizarea competitivităţii agriculturii, obţinerea unei dezvoltări teritoriale 

echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de 

muncă.  

Obiective specifice/locale ale măsurii M2/2B sunt:  

- 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;  

- creşterea veniturilor exploataţiilor conduse de tinerii fermieri; 

- creşterea competitivităţii sectoarelor vegetal şi zootehnic;  

- susţinerea procesul de modernizare, precum şi conformitatea cu cerinţele de protecţie a 

mediului;  

- reducerea fenomenului de migrare a tinerilor din teritoriul GAL; 

- crearea de locuri noi de muncă. 

Măsura M2/2B contribuie la Prioritatea 2 prevăzută în art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în 

toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare şi a gestionării durabile a 

pădurilor. 

  Măsura M2/2B corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) 1305/2013 „Investiţii în 

active fizice”. 

  Măsura M2/2B contribuie la domeniu de intervenţie 2B) Facilitarea intrării în sectorul 

agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor, 

prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Măsura M2/2B contribuie la obiectivele transversale legate de inovare, de protecția 

mediului și de atenuarea schimbărilor climatice, ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.  

Inovare rezulta din faptul că tinerii fermieri sunt mai deschiși să aplice tehnologii şi 

procese noi şi au acces mai facil la informații noi, inovatoare. În procesul de evaluare a 

proiectului, se vor stabili un criteriu de selecţie cu privire la acele proiecte care promovează 

activităţi inovative.  

  Mediu şi atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice: în procesul de evaluare a 

proiectului, se vor stabili un criteriu de selecţie cu privire la acele proiecte care promovează 

activităţi prietenoase cu mediul înconjurător, ca de exemplu soiuri rezistente la secetă, 

tehnici şi sisteme cu un număr limitat de intervenții asupra solului, contribuind astfel la 

reducerea pierderilor de apă și a degradării solului și la conservarea și promovarea 

patrimoniului genetic local, dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă, 

un management corespunzător al deșeurilor.  

Măsura M2/2B este complementară cu M5/1A deoarece beneficiarii direcţi ai acestei 

măsuri sunt incluşi în categoria de beneficiari indirecţi ai măsurii M5/1A. Baza introducerii şi 

realizării acestei măsuri o constituie Măsura M5/1A, având rolul de pregătire; de fapt Măsura 

M5/1A este precondiţia accesării acestei măsuri. Luând parte la cursurile de formare 

profesională, tinerii fermieri vor acumula cunoştinţe specifice pe care le vor putea utiliza în 

scopul dezvoltării activităţii/întreprinderii lor. Măsura M2/2B este complementară şi cu 

măsurile M1/2A, M2/3A şi M4/3A. Măsura M2/2B  este în sinergie cu măsura M1/2A, ambele 

contribuind la prioritatea P2.   

2. Valoarea adăugată a măsurii  



  

Măsură va contribui la crearea de locuri de muncă, la creşterea veniturilor, dând 

posibilitatea dezvoltării ulterioare şi de alte activităţi (non agricole), toate acestea cumulate 

având un efect pozitiv asupra economiei din teritoriu, conferindu-i plus valoare. Vor fi 

finanţate cu prioritate proiectele care promovează preluarea de  metode moderne şi 

inovative şi acţiuni de atenuare a schimbărilor climatice şi aspecte legate de protecţia 

mediului. 

  3. Trimiteri la alte acte legislative: R (UE) nr. 1307/2013, Recomandarea 

2003/361/CE, R (CE) nr. 1242/2008, R (UE) nr. 1303/2013, Actul Delegat (UE) nr. 480/2014, R 

(UE) nr. 215/2014; Legea nr. 346/2004, OUG nr. 44/2008, OUG nr. 8/2013, OUG nr. 129/2000 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 375/2002, OUG nr. 76/2004. 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiari direcţi ai măsurii M2/2B sunt persoane cu vârsta până în 40 de ani la 

momentul depunerii cererii (inclusiv cu o zi înainte de a împlini 41 de ani), care deţin 

competentele şi calificările profesionale adecvate şi care se stabilesc pentru prima dată într-o 

exploataţie agricolă ca şef al respectivei exploataţii. Aceştia trebuie să se încadreze în 

categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici.   

Beneficiari indirecţi ai acestei măsuri sunt consumatorii, autoritățile prin fiscalizarea 

afacerilor agricole, furnizorii entităţilor juridice care implementează proiecte prin această 

măsură, etc. 

  5. Tip de sprijin: sume forfetare în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) 

nr. 1303/2013.  

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii tânărului fermier în baza Planului de 

Afaceri. Toate cheltuielile propuse, inclusiv capitalul de lucru şi activităţile relevante pentru 

implementarea corectă a planului de afaceri pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. 

Sprijinul acordat în cadrul măsurii, are ca scop: îmbunatăţirea managementului 

exploataţiei agricole; îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiei agricole; 

adaptarea producţiei la cerinţele pieţei; respectarea normelor comunitare, în special, 

cerinţele de eco-condiţionalitate, de protecţie a muncii, protecţia mediului şi sanitar-

veterinare. 

7. Condiții de eligibilitate  

- Solicitantul nu a mai depus același proiect în cadrul aceleiasi măsuri din PNDR; 

- Solicitantul nu este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD 

cât și pentru FEADR care a achitat integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și 

majorările de întârziere până la semnarea contractelor de finanțare; 

- Solicitantul nu are contract de finanțare  aflat în implementare și finanțat pentru măsura 

112 „Instalarea tinerilor fermieri”/411.112 “Instalarea tinerilor fermieri” din LEADER, din 

PNDR 2007-2013 şi/sau pentru submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” sau 

proiecte similare finantate prin sub-măsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în 

cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” din PNDR 2014-2020;  

- Exploataţia/parte din exploataţia care solicită sprijin nu a mai  beneficiat de sprijin prin 

intermediul măsurii 112 „Instalarea tinerilor fermieri”/ 411.112 “Instalarea tinerilor fermieri” 

din LEADER, din PNDR 2007-2013 şi/sau prin intermediul submăsurii 6.1 „Sprijin pentru 

instalarea tinerilor fermieri” sau proiecte similare finantate prin sub-măsura 19.2 ”Sprijin 



  

pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” din PNDR 2014-

2020;  

- Solicitantul nu are decizie de finanțare pentru proiect  aflat în implementare  și finanțat 

prin intermediul măsurii 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta”/411.141 

Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta” din LEADER, din PNDR 2007-2013, și/sau prin 

intermediul submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” sau proiecte similare 

finantate prin sub-măsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei 

de Dezvoltare Locală” din PNDR 2014-2020; 

- Exploatația/parte din exploataţia pentru care s-a solicitat sprijin nu aparține unui proiect  

aflat în implementare și finanțat prin intermediul măsurii 141 „Sprijinirea fermelor agricole 

de semisubzistenta ”/411.141 Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta” din LEADER, 

din PNDR 2007-2013, și/sau prin intermediul submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea 

fermelor mici” sau proiecte similare finantate prin sub-măsura 19.2 _ ”Sprijin pentru 

implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” din PNDR 2014-2020; 

- Solicitantul nu are în derulare un proiect pe submăsura 4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a sau proiecte 

similare finantate prin sub-măsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul 

Strategiei de Dezvoltare Locală” din PNDR 2014-2020; 

- În cadrul unei familii (soț și soție) doar unul dintre membri  beneficiază de sprijin;  

Solicitantul aparţine categoriei de solicitanţi eligibili şi este înregistrat ca microîntreprindere 

sau intreprindere mica, având pentru prima dată obiect de activitate în domeniul agricol cu 

maximum 24 de luni înaintea depunerii cererii de finanţare;- Solicitantul deţine o exploataţie 

agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între  8.000 şi 50.000 S.O.; 

- Reprezentantul legal în calitate de asociat unic/asociatul majoritar (deține cel puţin 50% 

+1din acțiuni) si administrator al societăţii are vârsta sub 40 de ani (inclusiv cu o zi înainte de 

a împlini 41 de ani) şi se instalează pentru prima dată în exploataţia agricolă în calitate de  

conducător (şef/manager)  ai unei exploataţii agricole; 

- Solicitantul să prezinte un plan de afaceri; 

- Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale sau se angajeaza sa dobandeasca 

competente în domeniul agricol, în acord cu domeniul proiectului; 

- Implementarea (demararea) Planului de Afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 

luni de la data deciziei de acordare a sprijinului; 

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

instalării; 

-  Beneficiarul îşi va stabili domiciliul și sediul social în UAT  în care este înregistrată 

exploataţia, pe teritoriul GAL, până la momentul demarării implementării planului de afaceri 

– în cazul în care această condiție nu este îndeplinită la momentul depunerii cererii de 

finanțare; 

- Beneficiarul îşi va stabili locul de muncă, în cazul în care este încadrat într-o activitate 

salarizată, în aceeaşi UAT sau zona limitrofă a UAT în care este înregistrată exploataţia vizată 

pentru sprijin, până la momentul demarării implementării planului de afaceri – în cazul în 

care această condiție nu este îndeplinită la momentul depunerii cererii de finanțare; 

- Investiția, respectiv toate cheltuielile proiectului trebuie să se realize pe teritoriul GAL; în 

cazul în care proiectul este amplasat atât pe teritoriul GAL, cât și în zona adiacentă acestuia, 

finanțarea proiectului este eligibilă cu condiția ca solicitantul să aibă sediu sau punct de lucru 

pe teritoriul acoperit de GAL, investiția să se realizeze pe teritoriul GAL și ponderea cea mai 



  

mare a exploatației agricole (suprafața agricolă/numărul de animale) să se afle pe teritoriul 

GAL; 

- Beneficiarul trebuie să se demonstreze modul în care exploatația agricolă se va dezvolta/ 

moderniza, va asigura creșterea productivității și toate aspectele legate de realizarea 

obiectivelor obligatorii și suplimentare propuse prin proiect – aceste elemente vor fi stabilite 

în funcţie de tipul şi necesităţile exploataţiei vizate pentru sprijin; 

- Solicitantul se angajează să participe la unul din cursurile realizate pe Măsura M5/1A; 

- Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada creşterii 

performanţelor economice ale exploatației, - (cerința va fi verificată în momentul finalizării 

implementării planului de afaceri);  

- Exploatația agricolă care vizează creșterea animalelor, prin Planul de Afaceri prevede în 

mod obligatoriu modalități de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu; 

- Solicitantul nu a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a 

obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii. 

8. Criterii de selecție  

- Principiul sectorului prioritar; 

- Principiul nivelului de calificare; 

- Principiul raselor/soiurilor autohtone; 

- Proiecte ce promovează acţiuni inovative (introducerea de noi tehnologii sau noi activităţi); 

- Proiecte ce promovează acţiuni de atenuare a schimbărilor climatice şi aspecte legate de 

protecţia mediului; 

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

- Exploataţii în sistem ecologic; 

- Proiectele care au şi investiţii pentru procesarea produselor; 

- Numărul de locuri de muncă create. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani şi este de 

40.000 de euro.Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă 

în două tranșe, astfel: 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 25% 

din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de 

afaceri, fără a depăși trei ani de la semnarea deciziei de finanțare. 

10. Indicatori de monitorizare  

-Numărul de exploataţii agricole/beneficiari sprijiniţi: 3 

-Numărul de locuri de muncă nou create: 2 

-Numărul de exploataţii care promovează tehnologii/procese inovative: 1 

-Numărul de exploataţii care promovează tehnologii prietenoase cu mediu: 1.  

 


