DENUMIREA MĂSURII
Codul măsurii
Tipul măsurii

ÎNFIINŢAREA ŞI DEZVOLTAREA EXPLOATAŢIILOR
Măsura 3/2B
Sprijin forfetar
1.DESCRIEREA GENERALĂ A MĂSURII
1.1. Justificare și Corelare cu analiza SWOT
Ca urmare a priorității constatate în teritoriul GAL, prin analiza SWOT s-au identificat
câteva nevoi pentru dezvoltarea exploataţiilor si intreprinderilor agricole. Principalul scop
este de a sprijini reînnoirea generaţiilor şefilor exploataţiilor agricole pentru a mai bună
administrare a activităţii desfăşurate, dar şi creşterea valorii adăugate a exploataţiilor cu
profil agricol.
Nevoile vizate sunt:
- reînnoirea generațiilor şefilor exploataţiilor agricole care dețin competenţe adecvate
(inclusiv în managementul afacerilor), dat fiind numărul insuficient de tineri fermieri din
agricultura din teritoriul GAL din cauza factorilor socio-economici și fenomenului de
îmbătrânire a fermierilor, ceea ce pe termen mediu și lung poate afecta performanțele
sectorului agricol
- creșterea interesului generațiilor de tineri de a se dezvolta din punct de vedere
profesional în zonele rurale, dat fiind fenomenul de scădere și îmbătrânire a populaţiei
rurale
- restructurarea, consolidarea şi dezvoltarea fermelor mici pentru a fi orientate către
piaţă
- activitatile agricole avand un caracter sezonier, se doreste reducerea fluctuatiei fortei
de munca, practic va conduce la reducerea fluctuatiei fortei de munca.
În teriroriul GAL, majoritatea fermelor individuale se caracterizează printr-o putere
economica redusă şi sunt orientate, cu preponderență, spre autoconsum. Deschiderea
acestora către piaţă este relativ redusă, atât în ceea ce priveşte output-urile, cât şi inputurile necesare. Aceste ferme se caracterizează printr-o structură de producţie foarte
diversificată, determinată de necesităţile gospodăriei, precum şi printr-o dotare tehnică
redusă şi necorespunzătoare, ceea ce împiedică creşterea productivităţii şi obţinerea unui
surplus de produse destinate vânzării.
Apicultura înregistrează o creştere semnificativă în zonă, dând posibilitatea tinerilor să se
orienteze şi către acest sector. Prin dezvoltarea planurilor de afaceri de către tinerii care
doresc să se stabilească în spaţiul rural se pot oferi sprijin adecvat pentru a susţine aceste
sectoare.
În terioriul GAL avem 3 comune (Pietroasa, Tomeşti şi Nădrag) care fac parte din zona
montană, care se confruntă cu un grad accentuat de îmbătrânire a populaţiei, cu efecte în
managementul şi orientarea spre piaţă a fermelor care sunt preponderent de dimensiuni
mici şi orientate spre creşterea animalelor. Aceste aspecte au condus la o scădere
constantă a numărului de animale, generând un impact major asupra calității pășunilor și
fânețelor. Astfel, sub-pășunatul şi ne-întreținerea pajiștilor conduc la reducerea volumului
de îngrășăminte organice, consecinţele fiind resimţite la nivelul calităţii pășunilor.
Măsura poate oferi, de asemenea, o soluție de dezvoltare a exploatațiilor agricole din
zona montană în vederea diminuării riscului de abandon a terenurilor agricole în această
zonă și a altor riscuri economice și sociale care pot apărea și conduce, ulterior, la
dezechilibre semnificative. Fermele mici reprezintă ponderea cea mai mare din totalul
exploatatiilor existente in aceste zone, care printr-o comasare a acestora, prin preluarea
de catre tineri ar conduce la o imbunatatire semnificativa a traiului in zona, a diminuarii

costurilor pentru lucrarile agricole si impicit la o crestere a veniturilor.
1.2. Obiectivele de dezvoltare
a) Sprijinul acordat va contribui la favorizarea
rurală al Reg. (UE) nr.
competitivităţii agriculturii
1305/2013, în conformitate cu
c) obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
art. 4
economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi
menţinerea de locuri de muncă
1.3.Obiectivele specifice ale
- îmbunătăţirea sectorului agricol prin favorizarea
măsurii
competitivităţii agriculturii
- spijinirea reducerii fluctuaţiei forţei de muncă
sezoniere
- îmbunătăţirea calităţii educaţtiei prin formare
profesională pe tot parcursul vieţii
- promovarea adaptării la schimbările climatice, a
prevenirii şi gestionării riscurilor.
1.4. Contribuie la
P2: creșterea viabilității exploatațiilor și a
prioritatea/priorităţile
competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate
prevăzute la art. 5, Reg.(UE)
regiunile și promovarea tehnologiilor agricole
nr.1305/2013
inovatoare si a gestionării durabile a pădurilor
1.5. Corespunde obiectivelor
Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor
art. 19 din Reg.(UE)
nr.1305/2013
DI 2B Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor
fermieri calificați corespunzător și, în special, a
reînnoirii generațiilor
Sprijinul prin măsura 3/2B se acordă tinerilor fermieri
pregătiți adecvat, care se stabilesc pentru prima dată
1.6. Contribuie la
într-o exploatație agricolă în calitate de șefi ai
Domeniul/Domeniile de
exploataţiei, cu scopul de întinerire a generațiilor de
intervenție
fermieri și de creștere a gradului de competitivitate a
exploatațiilor agricole. Sprijinul va acoperi, inclusiv,
investițiile necesare pentru creşterea eficienţei
activităţii agricole prin diversificarea producţiei și
promovarea inovării.
Inovare:
Încurajarea instalării tinerilor fermieri ca manageri de
exploataţii agricole va facilita procesele inovatoare în
sectorul agro-alimentar, tinerii fermieri fiind mai
deschiși să aplice tehnologii şi procese noi. De
1.7. Contribuie la obiectivele
asemenea, tinerii fermierii au un rol important în
transversale ale Reg.(UE) nr.
diseminarea de bune practici, idei şi concepte noi,
1305/2013, în conformitate cu
deoarece au acces mai facil la informații noi,
art. 5
inovatoare. Sprijinul acordat exploataţiilor agricole va
facilita accesul acestora pe piaţă, și adoptarea unor
tehnici şi metode noi și unor tehnologii inovatoare, etc.
Mediu şi climă
“Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor” va
contribui la prevenirea abandonului terenurilor agricole

1.8. Complementaritatea cu alte
măsuri din SDL

prin sprijinirea tinerilor fermieri, inclusiv în vederea
îndeplinirii statutului de fermieri activi, a cerințelor
privind eco-condiționalitatea și măsurilor de înverzire,
conducând la o activitate agricolă sustenabilă.
Sprijinul vizează, totodată, adaptarea fermelor din
teritoriul GAL la schimbările climatice și reducerea
vulnerabilității acestora prin adoptarea unor culturi
rezistente la schimbări climatice și minima intervenție
asupra solului, economisirea apei în agricultură,
reducerea emisiilor de amoniac prin investiții în ferma
(infiintarea de spatii de stocare gunoi de grajd,
respectiv aplicarea ingrasamintelor organice pe terenul
agricol in concordanta cu codul de bune practici
agricole).
-

Este realizată prin măsura 4/6A, 5/6A. Prin
diversificarea activităților fermierilor tineri către
domenii non/agricole se poate obtine cresterea
1.9. Sinergia cu alte măsuri din
volumului vânzărilor in cadrul intreprinderii, o mai
SDL
mare stabilitate economico-financiara a intreprinderii,
dar si crearea de locuri de munca. Implicit cresc si
competentele tanarului fermier prin invatare continua
(specializarea catre o activitate non-agricola).
2. VALOAREA ADĂUGATĂ A MĂSURII
Având în vedere că populaţia majoritară este îmbătrânită în teritoriul GAL, tinerii care se
vor instala ca şefi de exploatţtie vor crea întreprinderi care implicit vor duce la crearea de
locuri de muncă, prin aceasta se va reduce fluctuaţia forţtei de muncă sezoniere, va
creşte competitivitatea sectorului agricol, se vor instala tineri calificaţi care vor
moderniza exploataţiile prin aplicarea de tehnologii şi procese noi, vor creşte veniturile
exploataţiei, dar se asigura şi protecţtia mediului şi promovarea utilizării eficiente a
resurselor. Este imperios necesară atragerea tinerilor pentru derularea activităţilor în
sectorul agricol, mai ales că teritoriul GAL este preponderent dedicat agriculturii, în acest
mod se predă ştafeta către o generaţie tânără, care are o altă viziune şi curaj pentru
modernizare, este pregătită din punct de vedere al formării profesionale. Se încurajează
înfiinţarea şi/sau preluarea de exploataţii care au dimensiunile cuprinse între 12.000 SO şi
29.999 SO (pentru că terenurile agricole sunt destul de fărâmiţate, teritoriul cuprinde şi
trei comune din zona montană, inexistenţa cadastrului la zi pe întreg teritoriu GAL), să
prezinte calificările necesare tipului de exploataţie la momentul depunerii proiectului,
precum şi domiciliul să fie în localitatea unde se află exploataţia cu cel putin doi ani
înainte de momentul depunerii proiectului.
3. TRIMITERI LA ALTE ACTE LEGISLATIVE
Legislaţie UE
 R (UE) nr. 1307/2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate
fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a R
(CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a R (CE) nr. 73/2009 al Consiliului;
 Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-întreprinderilor şi a

întreprinderilor mici şi mijlocii;
 R (CE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații
agricole;
 R (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime,
precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru
pescuit și afaceri maritime;
 Actul Delegat (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013;
 R (UE) nr. 215/2014 al Comisiei de completare a R (UE) nr. 1303/2013.
Legislaţie Naţională
 HG 679/2015: modificarea si completarea Normelor OUG 6/2011 pentru stimularea
infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor
 OUG 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre
intreprinzatorii tineri
 Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata
 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;
 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
cu modificările şi completările ulterioare.
 Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 375/2002, Ordonanța Guvernului nr.76/2004,
cu modificările şi completările ulterioare.
4. BENEFICIARI DIRECȚI/INDIRECȚI (GRUP ȚINTĂ)
 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
4.1. Beneficiari direcţi
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 şi deţine
cel puţin 50+1 % din acţiuni.
Unităţile administrativ teritoriale, cedenţii
4.2. Beneficiari indirecţi
exploataţiilor agricole, famiile tinerilor fermieri,
bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale
5. TIP DE SPRIJIN (în conformitate cu art. 67 al Reg. (UE) nr.1303/2013)
 sume forfetare care nu depăşeşc limitile cuantumului stabilit în PNDR
6. TIPURI DE ACȚIUNI ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE
6.1. Acţiuni eligibile pentru sprijinul forfetar
Toate cheltuielile propuse în planul de afaceri (PA), inclusiv capitalul de lucru şi

activităţile relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat pot fi eligibile,
indiferent de natura acestora.
6.2. Acţiuni neeligibile pentru sprijinul forfetar
Nu este cazul.
7. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi
întreprinderilor mici;
 Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între
12.000 şi 29.999 S.O. (valoare producţie standard);
 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;
 Reprezentantul legal al solicitantului să aibe domiciliul cu cel puţin 2 ani înainte
de depunerea proiectului în Unitatea Administrativ Teritorială în care este
înregistrată exploataţia
 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă
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 SELECȚIE
 Principiul comasării exploatațiilor, având în vedere numărul exploatațiilor preluate
integral;
 Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol;
 Principiul sectorului prioritar care vizează sectorul zootehnic (apicultură) și vegetal
(legumicultura şi pomicultură);
 Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în
baza studiilor de specialitate;
 Domiciliul solicitantului să fie cu minim 2 ani înainte de depunerea proiectului în
Unitatea Administrativ Teritorială în care este înregistrată exploataţia
9. SUME (APLICABILE) ȘI RATA SPRIJINULUI
9.1. Justificare
Având în vedere interesul mare pentru instalarea tinerilor, dar şi experienţa programului
anterior, sprijinul public nerambursabil va fi acordat sub formă de primă în 2 tranşe,
pentru explotaţiile cuprinse între 12.000 SO – 29.999 SO. Perioada maximă de acordare
este între trei- cinci ani (perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol).
9.2. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de 100%, valoarea sprijinului va fi de
35.000 Euro/proiect, respectandu-se astfel art. 19(6) din Anexa II la Reg. (UE) nr.
1305/2013. Valoarea alocata pentru aceasta masura este de 175.000 euro.
10. INDICATORI DE MONITORIZARE
Numărul total al participanţilor instruiţi
2B – Numărul de exploataţii agricole/beneficiari sprijiniţi -5
Numărul total al locurilor de muncă create (constituirea de PFA/II cu cel mult 6 luni
înainte de depunerea proiectului)- 5

