
Fisa masurii M3 / 2B - Tineri fermieri 
 
 
Denumirea masurii: Tineri fermieri 
Codul masurii: M3 / 2B 
Tipul masurii: Sprijin forfetar 

 
 
1.  Descrierea  generala  a  masurii,  inclusiv  a  logicii de interventie a acesteia si a 
contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 
transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

Populatia din teritoriu este imbatranita la fel ca si majoritatea celor care practica 
agricultura, tinerii nu au acces la locuri de munca si prefera sa plece in strainatate sau la 
oras, veniturile populatiei sunt mici, suprafata agricola este faramitata, fermele sunt 
mici, netehnologizate si destinate autoconsumului. Masura contribuie la ameliorarea 
acestor probleme pentru ca incurajeaza schimbul de generatii in sectorul agricol, 
incurajeaza comercializarea productiei agricole oferind tinerilor posibilitatea obtinerii de 
venituri consistente si contribuie la modernizarea si imbunatatirea dotarilor fermelor. De 
asemenea determina tinerii sa ramana in zona rurala si incurajeaza crearea de exploatatii 
mai mari prin comasarea exploatatiilor mici. Tipurile de exploatatii sprijinite sunt cele 
care practica cresterea animalelor si pomicultura, adica exploatatiile care valorifica 
potentialul natural al teritoriului: zona de deal cu depresiuni si existenta pasunilor si 
fanetelor. 
Obiectivul de dezvoltare rurala din Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4: Obiectivul 1 - 
Favorizarea competitivitatii agriculturii. 
Obiectivul specific/local al masurii: Incurajarea intrarii tinerilor in agricultura si innoirea 
generatiilor din sectorul agricol. 
Masura  contributie  la  prioritatea/prioritatile  prevazute  la  art.  5,  din  Reg.  (UE)  nr. 
1305/2013: Prioritatea 2 - Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor 
tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovative si 
a gestionarii durabile a padurilor. 
Masura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
Masura contribuie la domeniile de interventie 2B - Facilitarea intrării în sectorul agricol 
a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor din Reg. (UE) 
nr. 1305/2013, art. 5. 
Masura contributie la obiectivele transversale prevazute la art. 5, din Reg. (UE) nr. 
1305/2013: Inovare, mediu si clima. 
Masura este inovativa pentru ca: 

• Incurajeaza transformarea exploatatiilor agricole mici, destinate autoconsumului, 
in exploatatii comerciale care vor intra pe piata sa isi vanda in mod legal produsele 
in scopul de a realiza profit care va conduce la cresterea veniturilor fermierilor si 
la posibilitatea dezvoltarii exploatatiei; 

•    Incurajeaza intrarea tinerilor in agricultura, tineri care sunt mai deschisi la noile 
tehnologii si inovatii din domeniu; 

• Se adresează acelor activităţi agricole - zootehnie, apicultura si/sau pomicultura - 
identificate  in  teritoriul  GAL  Colinele  Buzaului  conform  analizei  diagnostic  şi 
analizei SWOT; 

•    Prin criteriile de selectie incurajeaza asocierea fermierilor;



• Prin criteriile de selectie se incurajeaza comasarea mai multor exploatatii agricole 
mici. 

Masura are in vedere obiective legate de mediu si clima pentru ca: 
• Prin  sprijinirea  tinerilor  fermieri  se  pot  realiza  investitii  care  sa  conduca  la 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera din ferme - achizitionarea de utilaje 
noi, performante care au emisii reduse de astfel de gaze; 

• Se incurajeaza investitii care sa determine reducerea emisiilor de amoniac din 
fermele zootehnice - facilitati si dotari moderne pentru depozitarea si gestionarea 
gunoiului de grajd. 

Complementaritatea cu alte masuri din SDL: - 
Sinergia cu alte masuri din SDL: Masura M3/2B contribuie, prin tipurile de actiuni 
sprijinite,   la   realizarea   Prioritatii   2   -   Cresterea   viabilitatii   exploatatiilor   si   a 
competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea 
tehnologiilor agricole inovative si a gestionarii durabile a padurilor, prioritate cuprinsa in 
SDL. La realizarea Prioritatii 2 contribuie si masura M2/2A din SDL rezultand astfel ca 
masura M3/2B este sinergetica cu masura M2/2A. 

 
2. Valoarea adaugata a masurii 
Măsura contribuie la: 

• stimularea  si  dezvoltarea  agriculturii,  o  activitate  economică  importanta  din 
teritoriul GAL Colinele Buzaului; 

•    modernizarea si dezvoltarea exploatatiilor agricole din teritoriul GAL; 
•    scaderea mediei de varsta a fermierilor din teritoriul GAL; 
•    creearea de noi locuri de muncă in teritoriul GAL Colinele Buzaului; 
•    incurajarea orientarii catre piata si a fiscalizarii productiei agricole; 

 
 
3. Trimiteri la alte acte legislative 

•    Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014; 
•    Ordonanța Guvernului nr. 44/2008  si  Hotărârea Guvernului nr. 226/2015; 
•    Ghidul solicitantului si fisa măsurii 6.1 din PNDR 2014-2020. 

 
 
4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 
Beneficiari directi: 

• Tanar fermier așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 (înseamnă o 
persoană cu vârsta de până la 40 de ani la momentul depunerii cererii, care deține 
competențele  și  calificările  profesionale  adecvate și  car e  se  stabilește  pentru 
prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații) , care se 
instalează ca unic șef al unei exploatației agricole cu o dimensiune economica 
cuprinsa intre8.000 € si 29.999 € SO; 

 
 
5. Tipul de sprijin 
Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor 
prevazute în planul de afaceri. 

 
6. Tipurile de actiuni eligibile si neeligibile 

Tipuri de acţiuni eligibile/neeligibile au fost stabilite cu respectarea prevederilor 
din HG nr. 226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi



fişa tehnică a Submasurii 19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin 
OMADR nr. 295/2016. 
Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii tînărului fermier în baza Planului de 
Afaceri (PA). 
Toate actiunile propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru şi activităţile relevante pentru 
implementarea corectă a Planului de Afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura 
acestora. 

 
7. Conditii de eligibilitate 

• Solicitantul   trebuie   să   se   încadreze   în   categoria   microîntreprinderilor   şi 
întreprinderilor mici; 

• Solicitantul deţine o exploataţie agricolă - zootehnica, apicola si/sau pomicola - cu 
dimensiunea economică cuprinsă între8.000 € şi 29.999€ S.O. (valoare producţie 
standard), in teritoriul GAL Colinele Buzaului; 

•    Solicitantul prezintă un plan de afaceri; 
• Solicitantul 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
sau 

 
 
   angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate pana la 

solicitarea celei de-a doua transe de plata; 
• În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile 

eligibile și suprafeţele incluse în Anexa din Cadrul Național de Implementare 
aferentă STP. 

• Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult sase 
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; 

 
 
8. Criterii de selectie 

•    Solicitantul deţine în proprietate intreaga exploatatie agricola; 
• Solicitantul este membru al unei cooperative, al unui grup de producători sau a 

unei asociatii, constituit conform legii, din domeniul relevant exploatatiei 
(zootehnic, apicol  si/sau pomicol); 

• Exploatatia se gaseste integral pe teritoriul unei sau mai multor UAT-uri care fac 
parte din zona montana; 

•    Nivelului de calificare în domeniul agricol al solicitantului; 
•    Solicitantul practica agricultura ecologica sau acceseaza masuri de agromediu. 

 
 
9. Sume aplicabile si rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim 3 ani fara a 
depasi data de 31.12.2025 și este de: 40.000 de euro pentru exploatațiile cuprinse între 
8.000 SO și 29.999 SO.



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, intr-o perioada de maxim 3 ani de la semnarea Deciziei de 
Finanțare, fara a depasi data de 31.12.2025. 

Implementarea planului de afaceri se va realiza pana la data de 31 decembrie 2025, 
ultima cerere de plata putand fi depusa pana la data de 30 septembrie 2025. 
În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate 
proporțional cu obiectivele nerealizate. 
Valoarea sprijinului nerambursabil si dimensiunea economica a exploatatiei au fost limitate 
la 40.000 euro respectiv 29.999 SO deoarece din analiza diagnostic si analiza SWOT a 
rezultat ca in teritoriul GAL Colinele Buzaului exista in proportie covarsitoare exploatatii 
agricole mici a caror productie este orientata catre autoconsum. 
Prin aceasta masura se urmareste sprijinirea dezvoltarii tocmai acestor exploatatiilor mai 
mici care astfel sa fie ajutate sa poata incepe sa isi comercializeze produsele pe piata si 
astfel sa creasca veniturile tinerilor fermieri. 

 
10. Indicatori de monitorizare 

Numarul de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti - 3. 
Locuri de munca create – 3. 
Cheltuiala publica totala – 360.000 euro.


