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Măsura 112. “Instalarea tinerilor fermieri” 
 
Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

In Strategia de dezvoltare a GAL TRANSCARPATICA se stabileşte ca prioritate ,,Instalarea tinerilor fermieri”. Se doreste 

sprijinirea transferului de autoritate in gospodariile traditionale si incurajarea tinerilor pentru preluarea si modernizarea 

gospodariilor traditionale. Astfel se va ajuta si la dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale, adecvarea cunostintelor 

profesionale si schimbarea mentalitatii populatiei zonei. 

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Din analiza intreprinsa in teritoriu rezulta un numar relativ mic de tineri fermieri. 

In cadrul masurii se vizeaza urmatoarele: 

 Imbunatatirea managementului exploatatiei agricole 

 Imbunatatirea performantelor generale ale exploatatiei agricole 

 Adaptarea productiei la cerintele pietei 

 Respectarea normelor comunitare, in special, cerintele de eco-conditionalitate, de protectie a muncii, protectia 

mediului si sanitar-veterinare. 

Prevederile acestei masuri se aplica la nivelul intregului teritoriu al GAL Transcarpatica 

 

Beneficiari : 

Tipuri de beneficiari: 

 Publici (consilii locale, institutii publice, altele): nu este cazul 

 Privati, dupa cum urmeaza in cele de mai jos. 

Sprijinul financiar prevazut in aceasta masura se acorda fermierilor asa cum sunt definiti in subcapitolul PNDR si care 

indeplinesc in momentul solicitarii sprijinului conditiile impuse in fisa masurii. 

O exploatatie agricola nu poate primi sprijin prin aceasta masura decat o singura data. Exploatatia agricola trebuie sa fie 

inregistrata in registrul fermelor inainte de solicitarea sprijinului (afacere de familie, ferma familiei, traditia in familie) 

Număr de proiecte estimate a fi realizate: 3 

 

Precizări privind acţiunile eligibile : 

o Acţiuni imateriale : nu este cazul 

o Acţiuni materiale: 

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri va fi acordat sub forma de prima, in doua transe. Beneficiarul trebuie sa 

demonstreze la data ultimei verificari ca dimensiunea fermei este de peste 10 UDE si a crescut cu minim 4 UDE de la data 

adoptarii deciziei individuale de acordare a prjinului de instalare a tanarului fermier. 

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 12.000 de Euro pentru o exploataţie agricolă cu dimensiunea minimă de 

6 UDE, iar peste această dimensiune, sprijinul pentru instalare poate creşte cu 4.000 Euro/ 1 UDE, dar nu va putea depăşi 

40.000 de Euro/ exploataţie. 

Modalitatea de plata: 

Sprijinul de instalare va fi acordat în douã transe de platã: prima transã se va acorda la data aprobarii de catre AFIR a 

solicitarii pentru acordarea sprijinului si este de 60% din valoarea sprijinului pentru instalare; a doua transa, de 40% din 

valoarea sprijinului pentru instalare se va acorda la îndeplinirea actiunilor prevazute în Planul de afaceri. Verificarea 

conditiilor pentru acordarea celei de-a doua transe nu va depasi 30 de luni de la data aprobarii de cãtre AFIR a deciziei 

pentru acordarea sprijinului. 

Recuperarea primei transe nu va fi solicitata in cazul in care tanarul fermier nu indeplineste la data verificarii conformitatea 

cu actiunile prevazute in planul de afaceri, din cauza unei situatii de forta majora, iar a doua transa nu va mai fi platita. 

Tinerii fermieri trebuie sa restituie intreaga suma primita daca isi inceteaza activitatea agricola mai devreme de trei ani de la 

data depunerii solicitarii de plata pentru cea de-a doua transa. 

      Criterii de selectie:  
 

Pentru a putea primi sprijin în cadrul Măsurii 112, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:  

 are vârsta sub 40 de ani şi se instalează pentru prima dată în exploataţia agricolă ca şi conducător (şef) al acesteia;  

 deţine sau se angajează să dobândească competenţe şi calificări profesionale în raport cu activitatea pe care 

urmează să o desfăşoare; 

 prezintă un plan de afaceri pentru dezvoltarea activităţilor agricole din cadrul exploataţiei agricole;  

 este membru al unei familii de fermier şi a lucrat mai mult de 50% din timpul său de lucru în cadrul fermei (nu 

neapărat în ferma familiei) cu cel puţin 12 luni înaintea instalării sale pe cont propriu. 
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Solicitanţii trebuie să facă dovada studiilor cu diplome de absolvire a zece clase, însoţite de certificate de calificare sau de 

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

agricol, documente recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

 

Tinerii fermieri se angajează 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, agricultură ecologică, altele. 

 

Criterii de selectie a beneficiarilor masurii: 

 detine o ferma de semi-subzistenta 

 detine o exploatatie agricola intr-o zona defavorizata 

 are in proprietate exploatatia agricola 

 face parte dintr-o forma asociativa, recunoscuta conform legislatiei in vigoare 

 acceseaza o masura de agromediu 

 are domiciliul pe teritoriul GAL Transcarpatica 

 ferma este amplasata pe teritoriul GAL Transcarpatica 

 

Pentru acordarea sprijinului prin această măsură Planul de afaceri trebuie să cuprindă:  

•O scurtă descriere a situaţiei curente; 

•Obiectivele restructurării; 

•Detalierea investiţiilor necesare pentru atingerea obiectivelor, inclusiv date tehnice, parte desenată, dovada că a făcut 

demersurile pentru a obţine toate avizele şi autorizaţiile, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

•Schimbările de management solicitate; 

•Pregătirea profesională solicitată; 

•Tipul şi cantitatea produselor obţinute în timpul şi după restructurare, inclusiv oportunităţile de piaţă; 

•Demonstrarea viitoarei viabilităţi economice: costuri, venituri şi cheltuieli realizate; 

•Elemente referitoare la mediu; 

•Evaluarea principalelor riscuri; 

•Graficul de timp pentru restructurare, inclusiv obiective şi etape. 

Finanţare : 

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

 
Fondurile disponibile pentru Măsura 112 in aceasta sesiune sunt de 32.000 euro.  

 

Valoarea publică maximă a unui proiect nu va depasi valoarea de 32.000 euro. 

 


