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ăsura M6/ 2B AGRICULTURĂ COMPETITIVĂ PRIN REÎNNOIREA GENERAȚIILOR DE FERMIERI: 

(C.S. 4.5) vizează sprijinul pentru reînnoirea generațiilor șefilor exploatațiilor agricole care 

dețin competențe adecvate, instalarea tinerilor fermieri ca manageri de exploatații 

agricole, aceștia fiind mai deschiși să aplice tehnologii și procese noi, facilitând astfel 

procesele inovatoare în sectorul agro-alimentar. Acțiunile sprijinite în cadrul măsurii, 

încadrată în Prioritatea 2, DI 2B, contribuie la creșterea interesului generațiilor de tineri 

de a se dezvolta din punct de vedere profesional și social în zonele rurale. În cadrul măsurii 

vor fi selectate cu prioritate proiecte care promovează revigorarea exploatațiilor viticole, 

culturi cu potențial ridicat neexploatat pe o arie largă a teritoriului GAL DN Tulcea. 

Denumire măsurii AGRICULTURĂ COMPETITIVĂ  

PRIN REÎNNOIREA GENERAȚIILOR DE FERMIERI  

Codul măsurii M6/ 2B 

Tipul măsurii    INVESTIȚII      SERVICII       SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generală a măsurii 

1.1.Scurtă justificare și corelare cu analiza SWOT a alegerii măsurii propuse în cadrul SDL 

Politica Agricolă Comună impune o serie de cerințe profesiei de agricultor, cum ar fi: 

securitate alimentară, igienă și bunăstarea animalelor, diversificare, obținere de produse 

locale de calitate superioară, conștientizarea rolului pe care îl joacă agricultura în 

combaterea schimbărilor de climă (utilizarea energiei regenerabile, reducerea emisiilor de 

dioxid de carbon), creare de locuri de muncă și creștere economică în mediul rural, 

evaluarea efectelor negative determinate de abandonul terenurilor agricole.  

Pe termen mediu și lung, fenomenul de îmbătrânire a populației și numărul scăzut de tineri 

fermieri din agricultură afectează performanțele sectorului agricol. 

Așa cum reiese din analiza SWOT, în sectorul agricol din teritoriul GAL Dobrogea de Nord 

Tulcea se remarcă un grad redus de utilizare a inovațiilor, un nivel tehnic necorespunzător, 

precum și neconformitate cu standardele comunitare. Conștientizând aceste puncte slabe, 

se conturează nevoia reînnoirii generațiilor șefilor exploatațiilor agricole care dețin 

competențe adecvate (inclusiv în managementul afacerilor). 

1.2.Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg. (UE) 1305/ 2013 

art.4, a) Favorizarea competitivității agriculturii. 

1.3.Obiectivul specific local al măsurii 

Creșterea viabilității și competitivității exploatațiilor agricole din teritoriul LEADER 

Dobrogea de Nord Tulcea și valorificarea eficientă a produselor agro-alimentare specifice 

teritoriului. 

1.4.Contribuție la prioritatea/ prioritățile prevăzute la art.5, Reg. (UE), nr. 1305/2013- 

prioritatea din SDL 
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Prioritatea 2 Creșterea viabilității fermelor și a competitivității tuturor tipurilor de 

agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a 

gestionării durabile a pădurilor 

1.5. Măsura corespunde obiectivelor din Reg.(UE) nr. 1305/ 2013 

Art.19, din Reg.(UE) nr. 1305/ 2013 – Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor 

1.6. Contribuția la Domeniile de intervenție, cf art.5 Reg.(UE) nr. 1305/ 2013 

2B. Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în 

special, a reînnoirii generațiilor 

1.7. Contribuția la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/ 2013 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  

Mediu și climă: Măsura contribuie la: 

- prevenirea abandonului terenurilor agricole prin sprijinirea tinerilor fermieri (inclusiv în 

vederea îndeplinirii statutului de fermieri activi); 

- cerințelor privind eco-condiționalitatea; 

- realizarea măsurilor de înverzire, conducând la o activitate agricolă sustenabilă.  

De asemenea, prin această măsura se facilitează investițiile pentru producerea și utilizarea 

energiei regenerabile, prelucrarea deșeurilor, a reziduurilor, precum și a celor pentru 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și de amoniac în agricultură, adaptarea 

fermelor la schimbările climatice și reducerea vulnerabilității acestora prin: culturi 

rezistente la schimbări climatice și minima intervenție asupra solului, economisirea apei în 

agricultură, adoptarea de surse de încălzire bazate pe biomasă.  

Inovare: Încurajarea instalării tinerilor fermieri ca manageri de exploatații agricole va 

facilita procesele inovatoare în sectorul agro-alimentar, tinerii fermieri fiind mai deschiși 

să aplice tehnologii și procese noi. De asemenea, tinerii fermierii au un rol important în 

diseminarea de bune practici, idei și concepte noi, deoarece au acces mai facil la informații 

noi, inovatoare. Măsura sprijină în mod prioritar revigorarea exploatațiilor viticole, fiind 

identificat în urma analizei teritoriului potențialul ridicat neexploatat al acestor culturi pe 

o arie largă a terenurilor agricole din micro-regiunea GAL DN Tulcea, care au fost în trecut 

intens dezvoltate (podgoria Sarica Niculițel: Isaccea, Niculițel, Luncavița, Văcăreni, Greci și 

Jijila). 

 Măsura M6/ 2B contribuie la atingerea   Obiectivului  Strategic 2 din Strategia Integrată 

de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării: Dezvoltarea unei economii locale verzi, incluzive, 

pe baza consumului și protecției durabile, eficientă din punct de vedere al resurselor, 

valorificând avantajele comparative ale zonei și beneficiind de sprijinul unor servicii publice 

îmbunătățite, Pilonul II: Îmbunătățirea economiei: Obiectivul  sectorial 8 –Agricultură și 

dezvoltare rurală. 

1.8. Complementaritate cu alte măsuri din SDL 

- prin SDL se propun măsuri complementare, M6/ 2B este complementară cu M2/ 1C  

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL 

-se asigură sinergia M6/ 2B cu măsura M7/ 2A 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

• Prin sprijinul acordat se pot acoperi și investițiile necesare pentru conformarea la 

standardele UE referitoare la producția agricolă și normele de securitate a muncii, precum 

și creșterea eficienței activității agricole prin diversificarea producției și promovarea 

inovării. Cum fermierii tineri pot să îndeplinească mai ușor cerințele pe care actualitatea 



economică le impune, sprijinirea acestora pentru gestionarea și managementul 

exploatațiilor agricole aduce plus valoare produselor realizate. 

• Implementarea acestei măsuri duce la creșterea interesului generațiilor de tineri de a se 

dezvolta din punct de vedere profesional și social în zonele rurale.  

• Prin stimularea tinerilor fermieri de a avea reședința și activitatea de lucru în apropierea 

exploatației gestionate și prin îmbunătățirea condițiilor de trai este posibilă diminuarea 

tendinței de scădere a populației din mediul rural, în special a tinerilor și a persoanelor care 

dețin diferite competențe. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Reg. (UE) nr. 1307/2013, Reg. (UE) 1303/ 2013, Reg. (UE) 1305/ 2013, Reg. (UE) nr. 807/ 

2014 

4. Beneficiari direcți/ indirecți (grup țintă) 

4.1. Beneficiarii direcți 

• Tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, adică 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 unic șef al respectivei exploatații.  

• Persoana juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este definit în 

art. 2 din Reg.(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 și deține cel puțin 50%+1 din acțiuni. 

4.2. Beneficiari indirecți/ grup țintă 

• Persoanele din categoria populației active aflate în căutarea unui loc de muncă. 

• Producătorii agricoli individuali din teritoriu. 

5. Tip de sprijin (conform art.67 din Reg. (UE) nr. 1303/ 2013) 

Sprijin la instalare: sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru 

implementarea obiectivelor prevăzute în planul de afaceri pentru a facilita tânărului fermier 

începerea activităților agricole.  

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

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

Afaceri. Toate cheltuielile propuse în Planul de Afaceri, respectând condițiile de eligibilitate 

prevăzute în fișa măsurii, inclusiv capitalul de lucru și activitățile relevante pentru 

implementarea corectă a Planului de Afaceri aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura 

acestora. 

Planul de afaceri va include cel puțin următoarele: 

• Prezentarea situației inițiale a exploatației agricole (de ex: datele solicitantului, aria de 

cuprindere a activității, forma juridică a solicitantului, abilități profesionale, istoricul 

întreprinderii agricole, facilități de producție, dotarea exploatației). 

• Prezentarea etapelor și obiectivelor propuse pentru dezvoltarea exploatației agricole (de 

ex. obiectivul general, obiectivele operaționale – planificarea îndeplinirii acestora, riscurile 

de implementare, standarde și norme europene legate de protecția muncii și de mediu și 

normele sanitare-veterinare, în cazul exploatațiilor agricole care vizează creșterea de 

animale, planul de amenajări pentru gestionarea gunoiului de grajd, conform normelor de 

mediu precum și previziunea bugetului de venituri – cheltuieli. 

• Prezentarea detaliată a acțiunilor, inclusiv cele legate de sustenabilitatea mediului și de 

utilizare eficientă a resurselor, necesare pentru dezvoltarea exploatației agricole, formarea 



sau consilierea (îmbunătățirea economică propusă a exploatației, planul propus pentru 

formare și consiliere – pentru a îmbunătăți aptitudinile beneficiarilor și eficacitatea 

exploatației, restructurarea și diversificarea activităților agricole  (evaluarea riscurilor de 

mediu și planificarea implementării). 

• Precondiția gestionării eficiente a planului de afaceri este reprezentată de stabilirea 

domiciliului beneficiarului în UAT în care exploatația este înregistrată (UAT aparținând 

teritoriului acoperit de GAL DN Tulcea), precum și a locului de muncă în același UAT sau 

zona limitrofă. 

7. Condiții de eligibilitate 

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor 

mici;  

• Solicitantul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 8.000 

și 50.000 S.O. (valoare producție 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;  

sau  

• angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de 

grație de maximum 36 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a 

ajutorului, inclusiv prin participarea la cursuri de instruire organizate în cadrul măsurii 

M2/ 1C sau la programe de instruire similare. 

•În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile eligibile 

și suprafețele incluse în Anexa din Cadrul Național de Implementare aferentă STP, 

exceptând cultura de căpșuni în sere si solarii și pepinierele. 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;  

•Solicitantul își va stabili domiciliul și sediul social în UAT în care este înregistrată 

exploatația și locul de muncă (după caz) în aceeași UAT sau zonă limitrofă, până la 

momentul demarării planului de afaceri;  

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

performanțelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în 

procent de minimum 20 % din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în 

momentul finalizării implementării planului de afaceri);  

•În 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 (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri).  

8. Criterii de selecție 

• Proiecte care promovează revigorarea exploatațiilor viticole, culturi cu potențial ridicat 

neexploatat pe o arie largă a teritoriului GAL DN Tulcea. 

•Principiul comasării exploatațiilor, având în vedere numărul exploatațiilor preluate 

integral. 

•Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol.  



•Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza 

studiilor de specialitate.  

9. Sume aplicabile și rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/cinci* ani și este 

de:  

• • 40.000 de euro pentru exploatațiile între 8.000 SO și 50.000 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, fără a depăși trei/cinci* ani de la semnarea deciziei de finanțare.  

*Perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol.  

10. Indicatori de monitorizare  

Indicator de monitorizare specific LEADER: 
- Cheltuiala publică: 250.000 euro. 
Indicator de monitorizare specific DMI 2B: 

Numărul de exploatații agricole/ beneficiari sprijiniți: 5 exploatații/ beneficiari 

Indicator de monitorizare specific GAL: 

1 exploatație care sprijină revigorarea culturilor viticole  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


