
Submăsura 6.1 – „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” 

În cadrul acestei sesiuni de depunere de proiecte, vor beneficia de alocare distinctă  si 
tinerii cetățeni români (cu vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi și până la 41 de ani 
neîmpliniți la data  depunerii Cererii de finanțare) din afara granițelor țării care se 
instalează ca șefi/manageri ai exploatației și care îndeplinesc cel puțin una dintre 
condițiile următoare: 

- au absolvit în ultimul an calendaristic dinaintea depunerii cererii de finanțare un 
program de studiu în domeniul agricol: postuniversitar, universitar, preuniversitar, atât în 
țări membre UE sau în țări terțe UE; 

- au avut un loc de muncă în țări membre UE sau în tări terțe UE, în domeniul agricol, 
cel puțin 3 luni în ultimul an dinaintea depunerii cererii de finanțare. 

  

Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile 

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. 

NOTÁ BÉNE (N.B.)! Conform art. 2 din R(UE) nr. 1305/ 2013, (1) „tânăr fermier” 
înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 de ani inclusiv (până cel mult cu o zi înainte 
de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii cererii de finanțare, care deține competențele 
și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație 
agricolă ca șef al respectivei exploatații. 

Exploataţia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

Exploataţia are o dimensiune economică cuprinsă între 12.000 – 50.000 SO; 

Exploataţia este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică; 

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

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: o individual şi 

independent, ca persoană fizică autorizată (PFA); 

o ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale (II); 

o ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale (IF); 

  

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. 

  

Tânărul care se instalează (cel care reprezintă societatea în relaţia cu AFIR) va fi membrul 
asociat desemnat de către asociaţi ca administrator al societăţii. 

Solicitantul trebuie să respecte următoarele: 

să fie persoană fizică autorizată/ întreprindere familială/individuală sau persoană 
juridică română; 

să acţioneze în nume propriu. 

Tânărul fermier solicitant al sprijinului de instalare nu trebuie să deţină părți sociale/ 
acţiuni în alte societăţi care desfășoară activități agricole sau în alte forme de 
organizare constituite conform OUG 44/2008, cu excepţia cooperativelor agricole şi 
grupurilor de producători. 

Instalarea tinerilor fermieri reprezintă activitatea de administrare cu drepturi depline 
în calitate de şefi/ manageri ai unei exploataţii agricole, pentru prima dată. Transferul 
exploataţiei se realizează prin intermediul documentelor de proprietate şi/sau arendă 
şi/ sau concesionare. Exploataţia agricolă cu dimensiunea cuprinsă între 12.000 şi 
50.000 SO produce în principal produse agricole vegetale şi/sau animale (materie 
primă) pentru consum uman şi hrana animalelor. În dimensiunea economică a 
exploataţiei agricole, culturile şi animalele care asigură consumul uman şi hrana 
animalelor trebuie să reprezinte peste 75% din total SO, atât în anul 0 (conform 
definiției din prezentul Ghid al solicitantului) cât şi la solicitarea acordarii celei de a 
doua tranşe de plată (pe toată perioada de implementare şi monitorizare a 
proiectului). 

  



Instalarea tânărului fermier se desfășoară în următoarele etape: 

Etapa I: Înregistrarea tânărului fermier (care urmează să se instaleze) la Oficiul 
Registrului Comerțului ca microîntreprindere/întreprindere mică, având pentru prima 
dată obiect de activitate în domeniul agricol, 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.), iar înscrierea la APIA şi/sau Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/DSVSA 
a exploataţiei deţinute sub entitatea economică prin care solicită sprijin, se face în 
acelaşi termen de maximum 24 de luni. 

  

Această etapă trebuie să fie încheiată înaintea depunerii Cererii de finanțare pentru 
această sub-măsură. 

Etapa II: Depunerea 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; o implementarea Planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de 9 luni de la 

data deciziei de acordare a sprijinului; 

o 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 (adică la acordarea celei de-a doua tranșe de 
plată). o solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de 

la data încheierii instalării. 

  

  

Condiția privind creșterea performanțelor economice ale exploatației, prin comercializarea 
producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată, nu se 
poate realiza în condițiile în care solicitantul propune înființare și/sau reconversie în procent 
de 100%, fără a avea și alte activități agricole productive care să îi permită comercializarea 
procentului minim de 20% din valoarea primei tranșe, întrucât ultima plată se va realiza 
conform prevederilor contractului de finanţare, dar fără a se depăşi termenul de plată de 
31.12.2023, prevăzut la art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, cu modificările şi 
completările ulterioare. 



Atenție! 

Precondiții pentru gestionarea eficientă a planului de afaceri: 

1. tânărul fermier (care se instalează) trebuie să îşi stabilească domiciliul3 în UAT-ul în care 

exploataţia este înregistrată; 

2. în cazul în care tânărul fermier care se instalează, este sau va fi încadrat într-o 
activitate salarizată, locul de muncă al acestuia (sediul social/punctul de lucru al 

angajatorului) trebuie să fie în aceeaşi UAT sau zona limitrofă4 a UAT în care este 

înregistrată exploataţia; 

3. sediul social al beneficiarului trebuie să fie localizat în aceeaşi UAT în care este înregistrată exploataţia. 

Derogare de la îndeplinirea la data depunerii cererii de finanțare, a precondițiilor 1-3 

În situația în care una sau mai multe dintre cele trei precondiții de mai sus nu pot fi 
verificate la data depunerii Cererii de finanțare, aceasta se constituie obiectiv/obiective 
operaționale în cadrul Planului de Afaceri cu pondere de 10% (fiecare), din totalul 

cumulativ al obiectivelor prevăzute de solicitant. Aceste condiții urmează să fie îndeplinite 
în termen de 9 luni de la data semnării Contractului de finanțare cu Autoritatea contractantă, 

astfel cum solicitantul își va fi asumat prin semnarea Declarației pe proprie răspundere 
din cadrul Cererii de finanțare. 

N.B. 

Întrucât verificarea precondițiilor se va face la data depunerii dosarului cererii tranșei a doua 
de plată dar cu referire la termenul de 9 luni de la semnarea Contractului, beneficiarul are 
obligația să păstreze toate documentele justificative generate la data îndeplinirii 

precondițiilor 1-3. 

Îndeplinirea în afara termenului de 9 luni a precondițiilor, privind stabilirea domiciliului, sediului social şi a 

locului de muncă, dar în cadrul termenului maxim permis pentru depunerea dosarului de solicitare a celei 

de-a doua tranşe de plată, atrage recuperarea parţială a sprijinului financiar, proporțional cu obiectivul 

operațional aferent precondiției nerealizate: 10% pentru fiecare precondiție 

În cazul neîndeplinirii uneia dintre cele 3 precondiții privind stabilirea domiciliului, a sediului social și a 

locului de muncă în termenul maxim admis - de depunere a dosarului cererii pentru tranșa a doua de 

plată, sprijinul financiar aferent celei de-a doua tranşe de plată nu se va mai acorda și se va recupera integral 
sprijinul financiar plătit la prima tranşă de plată. 

Foarte important! 

Pentru a putea beneficia de fonduri nerambursabile, tânărul fermier trebuie să se afle în 
proces de instalare într-o exploataţie agricolă care are dimensiunea de minimum 12.000 SO 
(dimensiune minimă atinsă la momentul depunerii Cererii de finanțare şi nu constituie 
creare de condiții artificiale consolidarea exploatației înainte de depunerea Cererii de 



finanțare), iar înregistrarea pentru prima dată a microîntreprinderii/întreprinderii mici, 
sau pentru prima dată a unui cod CAEN agricol în cadrul întreprinderii deja existente 
prin care solicită sprijin, trebuie să aibă loc cu maximum 24 de luni înaintea depunerii 
Cererii de finanțare la AFIR; 

Calculul SO se realizează pe baza coeficienţilor din Cererea de finanțare, conform tabelului 
de SO, anexat la Ghidul solicitantului; 

  

Foarte important! 

Condiţia de 24 de luni anterioare depunerii CF se aplică şi pentru înscrierea, pentru prima 
dată, la APIA şi/sau Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/DSVSA a exploataţiei agricole 
deţinute de fermier, în calitatea de microîntreprindere/întreprindere mică, şi se aplică tuturor 
exploataţiilor, indiferent dacă ating, sau nu, dimensiunea minimă eligibilă la momentul 
înregistrării. Îndeplinirea condiţiei de eligibilitate privind dimensiunea minimă a exploataţiei 
se aplică la momentul depunerii Cererii de finanțare. 

Tinerii solicitanți care sunt înregistrați şi autorizați în conformitate cu prevederile Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 sau Legea societăţilor nr. 31/1990 republicată, cu 
modificările și completările ulterioare de mai mult de 24 de luni înaintea depunerii Cererii de 
finanțare la AFIR, cu activități non-agricole (făra cod CAEN înregistrat în domeniul agricol), 
pot deveni beneficiari eligibili, numai în cazul în care, în termen de maximum 24 de luni 
înainte de depunerea Cererii de finanțare, întreprinderea solicitantă înregistrează şi 
autorizează un cod CAEN agricol care să fie, de asemenea, în acord cu domeniul 
proiectului pentru sM 6.1, înscriind ulterior exploataţia la APIA şi/sau Registrul Exploataţiei 
de la ANSVSA/DSVSA. 

Prin urmare, tinerii care solicită finanţare prin intermediul 
microîntreprinderii/întreprinderii mici înfiinţate cu mai mult de 24 de luni înaintea 
depunerii cererii de finanţare, sunt eligibili cu îndeplinirea simultană a următoarelor 
condiţii: 

1. să nu fi înscris niciodată o exploataţie agricolă la APIA şi/sau Registrul Exploataţiei 
de la ANSVSA/DSVSA; 

2. să nu fi avut niciodată înregistrat un cod CAEN cu profil agricol, decât în intervalul 
de maximum 24 de luni, înaintea depunerii cererii de finanţare, în care este 
obligatorie înregistrarea codului CAEN agricol şi înscrierea exploataţiei agricole la 
APIA şi/sau Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/DSVSA. 

  

Condiţia de 24 de luni cu privire la înregistrarea la ORC se aplică atât tânărului fermier, cât 
și microîntreprinderii/întreprinderii mici. 



În cazul în care tânărul fermier a făcut parte în urmă cu mai mult de 24 de luni dintr-o altă 
întreprindere, ar putea fi eligibil cu condiţia să nu mai activeze la momentul depunerii Cererii 
de finanţare în nicio altă întreprindere (nici în calitate de asociat/nici în calitate de 
administrator), cu excepţia grupurilor de producători/cooperativelor agricole. 

Pentru evitarea creării de condiţii artificiale, verificarea se face atât pentru tânărul fermier 
cât şi pentru cedenţi. NU este admisă fărâmițarea exploatațiilor agricole, în scopul creării în 
mod artificial de condiții necesare pentru a beneficia de sprijin (mai multe detalii privind 
înţelegerea condiţiilor artificiale, puteţi regăsi în Anexa nr. 16 Instrucţiuni privind evitarea 
creării de condiţii artificiale în accesarea PNDR 2014-2020). 

Se va verifica, începând cu momentul înregistrării tânărului fermier, istoricul exploataţiei 
preluate pentru evitarea fracţionării exploataţiilor cu dimensiunea mai mare de 50.000 SO în 
vederea accesării fondurilor FEADR. 

  

Pentru studenţii înscrişi la cursuri cu frecvenţă (la zi) care doresc să acceseze sprijin prin 
intermediul sM 6.1, unitatea de învăţământ frecventată (facultatea) la care sunt înscrişi 
trebuie să se afle în acelaşi UAT în care este înregistrată exploataţia agricolă sau în zona 
limitrofă a acesteia. 

Sunt eligibili studenţii care urmează modul de învăţământ cu frecvenţă redusă (fără 
frecvenţă/prin corespondenţă) indiferent de localizarea unităţii de învăţământ frecventate. 

Prevederea vizează, de exemplu, studenții care urmează cursuri la zi (cu frecvență) și nu 
sunt înscriși la o facultate din același UAT sau zonă limitrofă a UAT-ului în care este 
înregistrată exploatația, iar condiția trebuie îndeplinită în 9 luni de la data deciziei de 
acordare a sprijinului în mod similar condiției de eligibilitate privind locul de muncă al 
tânărului fermier. 

În cazul în care condiția nu poate fi îndeplinită, studentul va fi eligibil numai dacă urmează 
modul de învățământ cu frecvență redusă (fără frecvență/prin corespondență, etc), inclusiv 
prin trecerea la acest mod de învățământ în cele 9 luni mai sus menționate. 

În cazul studenţilor care urmează forma de învăţământ „cu frecvență”, aceștia sunt eligibili 
indiferent de UAT în care se află unitatea de învăţământ frecventată, numai dacă 
frecventează o facultate cu specializare în domeniul proiectului (conform HG nr. 580/2014 
cu modificările şi completările ulterioare, pentru studii universitare, ramurile de ştiinţe: 
„Ingineria resurselor vegetale şi animale”, „Medicină veterinară”, ramura „Științe economice” 
- specializarea „Economie agroalimentară”). 

În situația în care, o exploatație se preia de la propria Persoană Fizică, aceasta 
trebuie să preia integral exploatația agricolă deținută, fără a primi punctaj la selecţie. 
De asemenea, preluarea unei exploataţii de la soţ/soţie trebuie să fie integrală şi nu 
beneficiază de punctaj la selecţie, pentru preluarea integrală a exploataţiilor agricole. 
Este interzisă terţilor folosinţa sau administrarea exploataţiei agricole beneficiară de 
sprijin! 



Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului 

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 (valoare producție standard conform ultimului calcul valabil la momentul depunerii 
Cererii de finanțare); 

 deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre condițiile care 
vor fi dezvoltate în secţiunea dedicată formării profesionale la prezentul Ghid; 

 prezintă un Plan de afaceri viabil pentru dezvoltarea activităţilor agricole din cadrul 
exploataţiei agricole pentru care solicită sprijin prin intermediul acestei submăsuri; 

 beneficiarul îşi va stabili domiciliul, sediul social precum şi locul de muncă - în cazul în 
care este încadrat într-o activitate salarizată, în Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)7 în 
care este înregistrată exploataţia sau zona limitrofă a UAT în care este înregistrată 
exploataţia vizată pentru sprijin, până la momentul demarării implementării Planului de 
Afaceri, ca o precondiţie a gestionării eficiente a Planului de Afaceri – în cazul în care 
aceste cerințe nu sunt îndeplinite la momentul depunerii cererii de finanțare; 

 implementarea (demararea) Planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de 9 luni de 
la data deciziei de acordare a sprijinului; 

  

solicitantul se angajează să devină fermier activ (conform art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 
1307/ 2013) în termen de maximum 18 luni de la data încheierii instalării8; 

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 (cerința va fi verificată în 
momentul finalizării implementării Planului de Afaceri); 

în cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor şi condiţia referitoare la 
existența platformei de gunoi de grajd nu este îndeplinită la momentul depunerii Cererii de 
finanțare, Planul de afaceri va prevede în mod obligatoriu modalitatea de gestionare a 
gunoiului de grajd, conform normelor de mediu şi a legislaţiei aplicabile (cerința va fi 
verificată la momentul finalizării implementării Planului de afaceri) sau adaptări ale 
platformelor deja existente. Se va consulta în acest sens, Anexa 8 la Ghid – „Codul de bune 
practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole” CBPA 
aflat în vigoare şi „Calculator - Cod Bune Practici Agricole”. În cazul în care exploataţia 
deţine amenajări privind gestionarea gunoiului de grajd, conformă cu cerinţele de mediu şi 
cele aferente Anexei 8 la Ghid, în Planul de Afaceri se va descrie platforma şi conformitatea 



acesteia cu cerinţele normelor de mediu şi dacă este cazul, se vor atașa documente 
justificative; 

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, autorizația de construire se va prezenta 
la solicitarea celei de-a doua tranşe de plată pentru construcţiile cu caracter provizoriu/ 
definitiv care sunt propuse prin Planul de afaceri şi care necesită autorizatie de construire, 
cât şi pentru cele existente asupra cărora se intervine cu modificări care necesită 
autorizarea lucrărilor, conform Legii 50/1991, cu modificările și completările ulterioare. 

Foarte important! 

Solicitanţii acestei submăsuri care deţin exploataţii zootehnice/ mixte şi care fac parte dintr-
o asociaţie/ cooperativă care are concesionate/ închiriate suprafeţe agricole reprezentând 
pajişti, în conformitate cu Ordinul MADR nr. 619/06.04.2015, vor ţine cont în elaborarea 
planului de afaceri de toate angajamentele luate ca urmare a aderării la acea asociaţie/ 
cooperativă şi vor prezenta în cadrul acestuia, în secţiunea dedicată fluxului tehnologic, 
detaliile privind modalitatea de creştere a animalelor atât în perimetrul gospodăriei, cât şi în 
afara acesteia, având în vedere că o perioadă importantă de timp animalele nu se regăsesc 
în exploataţia solicitantului/adăposturile din gospodărie. În cadrul planului de afaceri trebuie 
demonstrată sustenabilitatea şi viabilitatea activităţii pentru care se solicită sprijin (inclusiv 
obţinerea producţiei de către fermier şi comercializarea acesteia şi în perioada de păşunat). 
Atât în planul de afaceri cât şi în cadrul cererii de finanţare trebuie menţionate codurile 
ANSVSA (al solicitantului şi asociaţiei/cooperativei) în vederea verificării transferului 
animalelor. 

  

Pentru exploataţiile pomicole şi cele care vizează viticultura 

În cazul înfiinţării şi reconversiei plantaţiilor pomicole, vor fi luate în considerare pentru 
sprijin doar speciile eligibile și suprafeţele incluse în Anexa aferentă Subprogramului 
Tematic Pomicol din cadrul naţional legislativ de implementare (STP), exceptând culturile 
din sectorul pomicol în sere si solarii (inclusiv tunele joase) și pepinierele, care pot fi 
înființate pe tot teritoriul național. Se aplică nota de favorabilitate, conform metodologiei de 
calcul din cadrul Anexei 10 la prezentul Ghid al solicitantului (GS) aferente Subprogramului 
Tematic Pomicol (STP) din cadrul naţional legislativ de implementare. Aceasta nu se aplică 
în cazul altor activităţi în afara acţiunilor de plantare. 

Astfel, sunt eligibile pentru sprijin proiectele pomicole implementate în UAT-urile care au 
nota de favorabilitate potenţată ≥2,00. 

În cazul UAT-urilor care au nota de favorabilitate potenţată (cu valori sub 2,00, aşa cum 
sunt stabilite în Anexa nr. 10 aferentă STP), pot fi eligibile amplasamentele din cadrul UAT-
ului respectiv, dacă solicitantul sprijinului furnizează AFIR un studiu avizat de ICDP 
Mărăcineni11, efectuat prin metodologia studiului privind zonarea speciilor pomicole, 
conform căruia se demonstrează că amplasamentul respectiv are o notă de favorabilitate 
naturală sau potențată ≥2,00. 



În cazul proiectelor din sectorul pomicol, se aplică doar „nota de favorabilitate potențată", iar 
în cazul plantațiilor de afini "nota de favorabilitate potențată pH și precipitații" prevăzută în 
Anexa la Ghidul solicitantului aferent submăsurii 6.1, indiferent dacă exploatațiile respective 
dețin (vizează), sau nu, sisteme de irigații. 

În cazul exploataţiilor care presupun înfiinţare şi/sau reconversia plantaţiilor pomicole, 
materialul fructifer utilizat/ de înmulțire trebuie să fie din categoria biologică certificat, sau 
dintr-o categorie – superioară, cu excepția nucului și alunului, care poate fi material de 
plantare CAC (conformitas agraria communitatis). 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 îi va emite materialul săditor, 
certificat pentru îndeplinirea criteriului de selecţie. 

N.B. 

În cazul în care prin intermediul Planului de afaceri solicitantul propune dezvoltarea unei 
exploatații pomicole, se vor respecta condițiile prevăzute în Legea pomiculturii nr.348/2003, 
cu modificările și completările ulterioare. 

În cazul investiţiilor în exploataţii viticole pentru soiurile de struguri de vin, vor fi eligibile 
doar exploataţiile de viţă de vie pentru vin din arealele viticole nominalizate prin OMADR 
1205/2018 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi încadrării localităţilor pe 
regiuni viticole, podgorii şi centre viticole, cu modificările şi completările ulterioare (Anexa 
nr. 11 la Ghidul Solicitantului). 

Foarte important! În cazul proiectelor care vizează acţiuni de plantare şi/sau defrişare, la 
momentul acordării celei de-a doua tranşe de plată, se va prezenta autorizația de plantare / 
autorizația de defrișare (dacă este cazul), documente conform legislaţiei în vigoare. În cazul 
producătorilor de seminţe şi material săditor, la momentul depunerii Cererii de finanțare se 
va prezenta autorizația pentru producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor 
certificate și a materialului săditor, documente conform legislaţiei în vigoare. Condiția privind 
creșterea performanțelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii 
în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată, nu se poate realiza dacă 
solicitantul propune înființare și/sau reconversie în procent de 100%, fără a avea și alte 
activități agricole productive care să îi permită comercializarea procentului minim de 20% 
din valoarea primei tranșe, fără a se depăşi termenul de plata de 31.12.2023, prevăzut la 
art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, cu modificările şi completările ulterioare. 

  

1)Principiul sectorului prioritar care vizează sectoarele: zootehnic (bovine, apicultură, 
ovine și caprine) și vegetal (legumicultura, inclusiv producere de material saditor, 
pomicultura și producere de samânţă)                                                30 puncte  

Astfel 



Sector zootehnic - bovine, apicultură, ovine și caprine și sector vegetal – legumicultură - legume 
în câmp, în spații protejate, ciupercării, producere de material săditor, pomicultură și producere 
de samânţă                                                30 puncte 

  

2)Principiul comasării exploatațiilor având în vedere numărul 
exploatațiilor preluate integral                                 15 puncte 

Astfel 

Solicitantul preia integral minimum trei exploatații agricole   15 
puncte 

Solicitantul preia integral două exploatații 
agricole                   10 puncte 

Solicitantul preia integral cel putin o  exploatație 
agricole         5 puncte 

Daca exploatatia este a viitorului fermier  sau de la sotie , nu se 
ia in considerare 

  

3)Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare în 

domeniul agricol                                                       35 de 

puncte 

Solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale în 

domeniul 

agricol                                                                         25 de 

puncte  

  Formare profesională care conferă un nivel de calificare 

superior nivelului minim obligatoriu solicitat prin eligibilitate, 

astfel - formare profesională care conferă un nivel de 

calificare prin studii/ curs de calificare în domeniul agricol, 

agro-alimentar, veterinar sau economie agrară (cel puţin 

Nivelul I de calificare, conform legislaţiei aplicabile la 

momentul acordării certificatului de calificare 

profesională).                                                                  15 

puncte 

  



 4) Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu 

potențial determinate în baza studiilor de 

specialitate                 Max.15pct    

Astfel 

  Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial ridicat 

(conform studiului ICPA -anexat)                                    15 

puncte 

  Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial mediu 

(conform studiului ICPA anexat)                                       5 

puncte 

  

  5) Principiul raselor/ soiurilor autohtone                         5 pct. 

  

Solicitantul își propune prin proiect sau demonstrează că deţine/ 

dezvoltă la nivelul exploataţiei agricole şi prevede în cadrul 

Planului de Afaceri ca va păstra / dezvolta nucleul de rase (rasele 

vor fi certificate şi se vor regăsi în Registrul genealogic al 

raselor), respectiv soiuri autohtone (conform Catalogului oficial 

al soiurilor de plante de cultură din România elaborat de către 

ISTIS) pe toată durata de implementare si monitorizare a 

proiectului.                                                                           5 

puncte 

  

      2.4 Valoarea sprijinului nerambursabil 

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 sumă forfetară în două tranșe, astfel: 



 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de 
finanțare; 

 25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcţie de 
implementarea corectă a Planului de afaceri, fără a depăși trei* ani 
(*cinci ani pentru exploatațiile pomicole), de la semnarea 
contractului de finanțare.          

Atasez 

Lista cu zonele cu potential  vegetal animal 

Cererea de finantare ,iar la paginile 13-14 , introduceti  suprafetele ,animalele pe care le 
veti avea in ferma si aflati  valoarea dvs de SO -dimensiune economica 12.000-50.000 

Deci metodologia este urmatoarea 

-daca nu aveti PFA, II  ,IF, SRL va infiintati urgent  

-daca aveti inscris la APIA , medicul veterinar , treceti aceste terenuri si animale pe numele 
noii societati 

-atentie –ce aveti la APIA terenuri si la medicul veterinar animalele sa coincide cu Registrul 
Agricol 

-daca doriti punctaj ,puteti prelua  de la alte familii , dar integral terenurile de la APIA , 
animalele de la medicul veterinar pe noua societate 

Atentie nu puteti prelua partial terenurile sau animale de la vecini ,rude ,decat integral  si nu 
puteti lua de la o ferma mare , partial 

Daca aveti punctaje bune, puteti incepe actiunea de intocmire dosar ,deoarece  va trebui sa 
mergeti la APIA, la medicul veterinar , la Registrul Agricol  pentru obtinerea documentelor 
necesare si toate sa se coreleze, deoarece sunt verificate cu acul si ne da afara dosarul 

 


