
PREZENTARE COMPARATIVA:  

MASURA 6.1.:  „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” 

& 

MASURA 4.1.: „INVESTIŢII ÎN EXPLOATAŢII AGRICOLE”   



MASURA 6.1.  MASURA 4.1 

Submăsura vizează: 

 instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri, ca 

şefi/manageri ai unei exploataţii agricole;     

îmbunătăţirea   managementului,   creşterea   

competitivităţii   sectorului   agricol,   precum  şi 

 conformitatea cu cerinţele de protecţie a mediului, 

igienă şi bunăstarea animalelor și siguranţa la locul 

de muncă; 

    submăsura va crea posibilitatea tinerilor fermieri 

rezidenți, cu domiciliul stabil în România cu un 

minim de cunoștinte de bază, să se instaleze ca 

şefi/manageri ai exploatației; 

    creşterea numărului de tineri fermieri care încep 

pentru prima dată o activitate agricolă ca 

şefi/manageri de exploataţie; 

    încurajarea tinerilor şi a familiilor din mediul 

rural de a se stabili în mediul rural, ceea ce va  crea 

un efect pozitiv asupra economiei naţionale în 

general. 

 

Submăsura 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole” se 

încadrează, conform Regulamentului  (CE) 1305/ 2013, 

art.17, în măsura 4. Investiţii în active fizice – și contribuie la 

domeniile de intervenție DI 2A Îmbunătățirea performanței 

economice a tuturor fermelor și facilitarea restructurării și 

modernizării fermelor, în special în vederea creșterii 

participării și orientării către piață, cât și a diversificării 

agricole și DI 5D Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

seră și de amoniac din agricultură. 

Încadrarea cererii de finanțare se va face pe cele două 

domenii de intervenție 2A, respectiv 5D, după cum urmează: 

 Proiectele ce vizează sectorul vegetal și cele care vizează 

sectorul zootehnic şi nu sunt încadrate în DI 5D, se 

încadrează pe Domeniul de Intervenţie 2A (inclusiv 

proiectele încadrate pe zona montană sau ferma de 

familie) 

 Proiectele ce vizează sectorul zootehnic şi vizează 

investiţii privind depozitarea și aplicarea gunoiului de 

grajd şi a nămolului de epurare, facilităţi de biogaz, 

utilaje folosite în agricultura pentru reducerea amprentei 

GES, precum și tehnologii care contribuie la susținerea 

unei economii cu un nivel scăzut de carbon se încadrează 

pe DI 5D (inclusiv proiectele încadrate pe zona montană 

sau ferma de familie). 

 



MASURA 6.1 MASURA 4.1 

Solicitanţi eligibili pentru sprijinul financiar 

nerambursabil acordat prin această submăsură 

sunt: 

 Tânărul fermier în conformitate cu definiția 

prevăzută la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, 

care se instalează ca unic șef al exploatației 

agricole; 

 Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde 

un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) 

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. 

Atenţie! Conform art. 2 din R(UE) nr. 1305/ 2013, 

(1) „tânăr fermier” înseamnă o persoană cu 

vârsta de până la 40 de ani la momentul 

depunerii cererii, care deține competențele și 

calificările profesionale adecvate și care se 

stabilește pentru prima dată într-o exploatație 

agricolă ca șef al respectivei exploatații. 

Solicitanţiii eligibili pentru sprijinul acordat prin 

Submăsura 4.1 sunt fermierii definiţi conform 

Regulamentului (CE) 1307/ 2013, art. 4, ca fiind 

persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane 

fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe 

care un astfel de grup şi membrii săi îl deţin în 

temeiul legislaţiei naţionale, ale căror exploataţii se 

situează pe teritoriul României şi care desfășoară o 

activitate agricolă. 

 
 



MASURA 6.1 MASURA 4.1 

  

 

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi 

fonduri nerambursabile sunt: 

 Persoana fizică autorizată  

 Intreprinderi individuale  

 Intreprinderi familiale  

 Societate în nume colectiv – SNC  

 Societate în comandită simplă – SCS  

 Societate pe acţiuni – SA  

 Societate în comandită pe acţiuni – SCA  

 Societate cu răspundere limitată – SRL  

 Societate comercială cu capital privat  

 Institutele de cercetare – dezvoltare, precum și 

centrele, staţiunile şi unitățile de cercetare- 

dezvoltare și didactice din domeniul agricol cu 

personalitate juridică, de drept public sau privat  

 Societate agricolă  

 Societate cooperativă agricolă  

 Cooperativă agricolă  

Grup de producatori  

Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul 

Submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor 

fermieri”, în funcție de forma de organizare sunt: 

Persoană fizică înregistrată şi autorizată în 

conformitate cu prevederile Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările 

şi completările ulterioare: 

 individual şi independent, ca persoană fizică 

autorizată; 

 ca întreprinzător titular al unei întreprinderi 

individuale; 

 ca întreprinzător titular al unei întreprinderi 

familiale; 

 Asociat unic şi administrator al unei societăţi 

cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în  

baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Asociat majoritar (majoritate absolută 

50%+1) și administrator al unei societăţi cu 

răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza 

Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

  

 

  



MASURA 6.1 MASURA 4.1 

Pentru a putea primi sprijin în cadrul submăsurii 6.1, solicitantul 
sprijinului trebuie  să îndeplinească următoarele condiţii: 

 să se încadreze în categoria microîntreprinderilor și 
intreprinderilor mici; 

 deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică 
cuprinsă între 12.000 și 50.000 SO  

 Exploataţia este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de 
Identificare – APIA, în Registrul agricol și/ sau în Registrul 
exploatațiilor – ANSVSA. 

 Fermierul deține competențe și aptitudini profesionale,   

 Beneficiarul îşi va stabili domiciliul și sediul social în Unitatea 
Administrativ Teritorială în care este înregistrată exploataţia, şi 
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  

 Implementarea 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 încheierii instalării; 

 Inaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, beneficiarul 
face dovada creşterii performanţelor economice ale 
exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent 
de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată 

 In cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea 
animalelor, Planul de Afaceri va prevede în mod obligatoriu 
amenajări de gestionare a gunoiului de grajd, conform 
normelor de mediu 

Nu se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili pentru această 

submăsură fermierii care deţin exploataţii agricole cu o 

dimensiune economică mai mică de 8.000 SO. Dimensiunea 

economică a exploataţiei agricole se calculează prin inmultirea 

coeficiuntului de productie specific fiecarei culturi cu suprafata de 

cultivare.  

 

În cazul exploataţiilor agricole care prevad activităţi agricole complet 

noi, dimensiunea economică va fi cea rezultată ca urmare a realizării 

investiţiei, așa cum este prevăzută în documentația tehnico-economică 

depusă. 

 

Solicitantul trebuie să respecte următoarele: 

 să fie persoană juridică română; 

 să acţioneze în nume propriu; 

 să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul 

implementării proiectului. 
 



MASURA 6.2.  MASURA 6.4.  

Sprijinul se acordă pentru îndeplinirea 

obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri.  

 

Toate cheltuielile propuse în Planul de 

Afaceri, inclusiv capitalul de lucru şi 

capitalizarea întreprinderii şi activităţile 

relevante pentru implementarea corectă a 

Planului de Afaceri aprobat, pot fi eligibile, 

indiferent de natura acestora. 

 

Tipurile de operaţiuni şi cheltuieli eligibile vor 

fi în conformitate cu Lista codurilor CAEN 

eligibile pentru finanţare în cadrul submăsurii 

6.2. 

 

În conformitate cu Lista codurilor CAEN eligibile 
pentru finanțare în cadrul submăsurii 6.4, Anexa 7 la 
Ghidul solicitantului și dispoziţiilor privind 
eligibilitatea cheltuielilor prevăzute la cap. 8.1 din 
PNDR), de exemplu:  
 Investiții pentru producerea și comercializarea 

produselor neagricole: 
 fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, 

articole de marochinărie, articole de hârtie și 
carton; 

 fabricarea produselor chimice, farmaceutice; 
 activități de prelucrare a produselor lemnoase; 
 Industrie metalurgică, fabricare de construcții 

metalice, mașini, utilaje și echipamente; 
 fabricare produse electrice, electronice; 
 Investiții pentru activități meșteșugărești 

(activități de artizanat și alte activități 
tradiționale neagricole – olărit, brodat, 
prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, 
pielii, etc); 

 Investiții legate de furnizarea de servicii: 
 servicii  medicale,  sociale, sanitar‐veterinare; 
 servicii de reparații mașini, unelte, obiecte 

casnice; 



MASURA 6.1 MASURA 4.1 

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiţii 

corporale şi/ sau necorporale1, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor 

eligibile: 

  Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul 

fermei, destinate activității productive, inclusiv căi de acces în fermă, irigații în 

cadrul fermei și racordarea fermei la utilități; 

  Amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, precum și alte 

cheltuieli de marketing, în cadrul unui lanț alimentar integrat; 

 

◦ Investiţii corporale – active fizice şi circulante (clădiri, mijloace de 

transport, utilaje etc.) 

◦ Investiţii necorporale – active necorporale sub forma de fond de comerţ, 

brevete etc., cheltuieli (în sensul contabil al cuvântului) de publicitate, cu 

studii etc. 

 

ATENȚIE! Este considerată cheltuială eligibilă doar leasingul financiar. 

 Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, 

frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specilizate în scopul comercializării 

produselor agricole în cadrul unui lanț alimentar integrat, respectiv: 

◦ Autocisterne, 

◦ Autoizoterme, 

◦ Autorulotele alimentare, 

◦ Rulotele alimentare, 

◦ Mijloace de transport animale/ păsări/ albine. 

 Cheltuieli generate de înființarea plantațiilor pentru struguri de masă și alte 

culturi perene Înlocuirea plantațiilor pentru struguri de masă,  

 Cheltuieli determinate de conformarea cu standardele comunitare  

 Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, 

drepturi    de autor, mărci. 

 

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt: 

 

Cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv 

onorariile pentru consiliere  privind  durabilitatea  economică  și  de  mediu,  taxele  

pentru  eliberarea certificatelor, 

 

 

Cheltuielile propuse în Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru şi 

activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de Afaceri 

aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.. 

  

Observatii: 

  

 În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, 

Planul de Afaceri va viza obligatoriu obiective/amenajări minime de 

gestionare a gunoiului de grajd, conform codului de bune practici.  

 

 In ceea ce privește calculul standardului privind cantitatea maxima de 

ingrasaminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol, acestea se 

vor calcula prin introducerea datelor specifice in calculatorul privind 

cantitatea maxima de ingrasaminte care pot fi aplicate pe teren agricol 

din fila ”AMN” . Excepţie de la calculul privind cantitatea maxima de 

ingrasaminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol, fac tinerii 

fermieri care fac dovada încheierii unui contract cu o platformă 

comunală de gunoi de grajd. 

  

 În cazul exploataţiilor care presupun înfiinţare şi/sau reconversia 

plantaţiilor pomicole materialul fructifer utilizat trebuie să fie din 

categorie biologică certificat (certificat albastru) (acest document va fi 

prezentat obligatoriu la solicitarea celei de-a doua cereri de plată) şi 

vor respecta condiţiile prevăzute prin prezentul Ghid şi Fişa tehnică a 

submăsurii 6.1. Solicitantul va indica în Planul de Afaceri pentru 

furnizorul care ii va emite materialul săditor certificat pentru 

îndeplinirea criteriului de selecţie. 

 

 



MASURA 6.1. MASURA 4.1 

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de 

maxim trei/ cinci ani (perioada de cinci ani se aplică doar 

pentru sectorul pomicol) și este de: 

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

50.000 SO 

    40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. 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 încheierea 

deciziei de finanțare; 

 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu 

condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a 

depăși trei* ani (*cinci ani pentru exploatatiile pomicole), de 

la încheierea contractului  de finanțare. 

 

Stabilirea intensităţii sprijinului public în funcţie de dimensiunea economică se 

realizează luând în calcul Total SO exploataţie la momentul depunerii cererii de 

finanţare în cazul modernizărilor și Total SO exploataţie în urma implementării 

proiectului în cazul înfiinţării de exploataţii agricole. 

Prin Submăsura 4.1 se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de 30% până 

la maximum 90%, astfel: 

I. În cazul fermelor având dimensiunea economică până la 500.000 SO: 

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor 

eligibile și nu va depăşi: 

a. în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple – maximum 

500.000 euro, respectiv 

100.000 euro pentru fermele mici; 

b. în cazul proiectelor care prevăd construcții – montaj – maximum 

1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele 

mici din sectorul vegetal și maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații 

protejate (sere) și sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici 

din sectorul zootehnic; 

c. în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare 

integrate la nivelul exploatației agricole – maximum 2.000.000 euro, respectiv 

400.000 euro pentru fermele mici; 

II. În cazul fermelor având dimensiunea economică peste 500.000 SO: 

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăşi: 

 în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple – maximum 500.000 euro; 

 în cazul proiectelor care prevăd construcții- montaj – maximum 1.000.000 

euro pentru sectorul vegetal, respective maximum 1.500.000 euro pentru 

legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic; 

 

III. In  cazul  proiectelor  care  prevăd  crearea  de  lanțuri  alimentare  

integrate  la  nivel     de exploatație agricolă – maximum 2.000.000 euro; 

  

IV. În cazul cooperativelor și grupurilor de producători – 50% intensitate 

sprijin fără a depăși maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investiției; 
 



INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER 

Acest proces trebuie să fie început și să fie în curs de desfășurare la momentul depunerii Cererii de Finanțare pentru 
accesarea sprijinului acordat prin intermediul acestei submăsuri. 

Instalarea tânărului fermier se desfășoară în următoarele etape: 

  

   Etapa I: Înregistrarea tânărului fermier la Oficiul Registrului Comertului ca 
microîntreprindere/întreprindere mică, cu obiect de activitate în domeniul pentru care solicită sprijin în 
cadrul submăsurii 6.1, cu maximum 24 de luni înaintea depunerii Cererii de Finanțare (între timp, fermierul 
pregătește Planul de Afaceri, organizează activităţile administrative, achiziționează bunuri pentru noua 
întreprindere, etc.). Această etapă trebuie să fie încheiată înaintea depunerii Cererii de Finanțare pentru această 
submăsură. 

  

   Etapa II: Depunererea şi înregistrarea Cererii de Finanțare însoţită de Planul de Afaceri şi documentele 
obligatorii (documentele justificative legate de baza materială cu activele deținute la momentul depunerii Cererii de 
Finanțare), precum și documentele anexă; 

 Atentie! Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni  de la data 
 deciziei de  acordare a sprijinului; înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, beneficiarul face 
 dovada creşterii  performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției 
 proprii în procent de minimum  20% din valoarea primei tranșe de plată. 

  

   Etapa III: Instalarea tânărului fermier este considerată finalizată la momentul implementării corecte a 
planului de afaceri (la acordarea celei de-a doua tranșe de plată). Solicitantul se angajează să devină fermier activ în 
termen de maximum 18 luni de  la data încheierii instalării. 

 



 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de min 8000 SO (valoarea producţiei 

standard); 

 Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin sub- măsură: 

 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției 

 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentatiei tehnico-economice 

 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative 

asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare menționată în cap. 8.1 

 Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole realizate de tinerii fermieri care se instalează 

pentru prima dată într-o exploatație agricolă se vor realiza  în termen de maxim 24 de luni de la data instalării (conform art 

17, alin. 5 din R(UE) nr. 1305/2013) 

 Investițiile necesare adaptării la noi cerinţe impuse fermierilor de legislaţia europeană se vor realiza în termen de 12 luni de 

la data la care aceste cerinţe au devenit obligatorii pentru exploataţia agricolă (conform art. 17, alin.6 din R(UE) nr. 

1305/2013) 

 Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică, prin utilizarea biomasei, trebuie să 

respecte prevederile art. 13 (d) din R.807/2014, prin demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10%, 

 Investiția va respecta legislaţia în vigoare (menţionată la capitolul Legături cu alte prevederi legislative din fișa tehnică a 

măsurii) din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de siguranță alimentară; 

 Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea 

sprijinului solicitat. 

 În cazul procesării la nivel de fermă materia primă procesată va fi produs agricol (conform Anexei I la Tratat) și produsul 

rezultat va fi doar  produs Anexa I la Tratat. 

 


