
 
 

Măsura  Înfiinţarea şi dezvoltarea de activităţi agricole 

Articole care stau 

la baza măsurii 

Articolul 20 a (ii), (b) (i), d (i) si Art.22, 26, 34 din Regulamentul (CE) 

nr. 1698/2005 

Articolul 13 - punctul 5.3.1.1.2, Art. 17 - punctul 5.3.1.2.1. si Art. 24 - 

punctul 5.3.1.4.1 din Anexa II a Regulamentului (CE) nr.1974/2006, 

Articolul 34 si Anexa VIII, sectiunea II (2) din Tratatul privind 

aderarea României la Uniunea Europeană, Articolul 1 punctul 2 (1) (b, 

c, e) al Regulamentului (CE) nr.473/2009 

Anexa Regulamentului (CE) nr. 74/2009 

Articolul 1 punctul (9) Regulamentul (CE) nr. 363/2009    

 

Codul măsurii in PNDR:  41.112, 41.121, 41.141 

Codul PDL al 

măsurii 
1.1 

 

Motivaţia sprijinului 

 
Colinele Tutovei, regiune cu relief fragmentat, situat în plină zonă de climat 

continental, cu nuanţe de excesivitate spre sud-est, se remarcă prin câteva particularităţi: cea 

mai mare pondere din suprafaţa bazinului este reprezentată de terenurile arabile, cu 

dezvoltarea cea mai largă în partea sa inferioară şi mijlocie, unde şi pantele versanţilor sunt 

relativ moderate şi specificul agricol al bazinului este vizibil şi din ponderea celorlalte 

categorii de utilizare, care urmează ca procentaj (cu excepţia arealelor construite): agricultura 

complexă (combinaţii de culturi anuale şi multianuale), viţa de vie, păşunile şi terenurile cu 

folosinţă mixtă (de exemplu amestec de porumb cu păşune). 

56.031 ha din suprafaţa totala a teritoriului (49,99%) este teren arabil, pe care se află 

culturi cerealiere (grâu, ovăz, porumb), legumicole, plante furajere, plante tehnice, viţă-de-

vie, livezi. 

Datele colectate din teritoriu pun în evidenţă faptul că un procent relativ mare de 

tineri, cu vârsta cuprinsă între 24 şi 44 de ani, sunt ocupaţi în agricultura de semi-subzistenţă. 

Această situaţie survine pe fondul contextului economic general de subdezvoltare. Tinerii din 

zona Colinele Tutovei, neavând alte surse de venit, rămân în localităţile din care fac parte 

pentru a ajuta la efectuarea unor activităţi agricole. 

Conform datelor statistice agricultorii tineri (sub 40 de ani) reprezintă 10% din 

populaţia totală de fermieri, şi doar 1% din cei care conduc exploataţiile de semi-subzistenţă 

au sub 34 de ani, în timp ce 7% se află în categoria 35-39 de ani. Aceste procente denotă o 

tendinţă de îmbătrânire a şefilor de exploataţie agricolă, cu efect direct asupra activităţii 

agricole viitoare, economiei, culturii, peisajului şi tradiţiilor spaţilui Colinele Tutovei. 

Fragmentarea excesivă a proprietăţii în agricultură însoţită de gradul redus de 

asociere au condus la apariţia unei dualităţi, reprezentată pe de o parte de numărul mare al 

exploataţiilor de subzistenţă şi semi-subzistenţă, iar pe de altă parte de numărul redus al 

exploataţiilor comerciale, integral intrate pe piaţă. 

Ca urmare a retrocedării terenurilor, majoritatea fermelor individuale se aracterizează 

printr-o putere economică redusă şi orientare spre consum din producţia proprie, având mai 

mult caracter de subzistenţă şi semi-subzistentă. 

Exploataţiile din grupa 2-8 UDE sunt, de obicei, exploataţii individuale tipice, medii-

mici având un segment de exploataţie relativ omogen (cu media de 4,9 ha pentru grupa 2-4 

UDE şi 9,4 ha pentru grupa 4-8 UDE).  



Datorită faptului că relaţia exploataţiilor cu piaţa este mai puţin dezvoltată, planul de 

afaceri va pune accent pe vânzarea producţiei şi nu atât pe realizarea de investţii, acestea din 

urmă reprezentând baza care va permite o schimbare a orientării exploataţiei, dar linia 

directoare o va constitui identificarea oportunităţilor de valorificare a producţei. 

Desi există un potenţial agricol deosebit, se remarcă încă o insuficientă diversificare a 

culturilor, în special a celor horticole, energetice, în sectorul creşterii animalelor, a practicării 

agriculturii ecologice pentru a veni în întâmpinarea cerinţelor pieţei prin diversificarea gamei 

sortimentale a producţiei şi prin îmbunătăţirea activităţii de marketing. 

Îndeplinirea standardelor de calitate a produselor agricole, a celor de protecţie a mediului, de 

igienă şi bunăstare a animalelor, reprezintă un obiectiv principal mai ales pentru exploataţiile 

de creştere a animalelor. 

Reînnoirea generaţiei şefilor de exploataţii agricole, prin sprijinirea instalării 

tinerilor fermieri, devine o necesitate a sectorului agricol din zonă, având ca efect atât 

îmbunătăţirea competitivităţii acestuia, cât şi îmbunătăţirea vieţii sociale a comunităţilor 

rurale. Generaţia tânără de fermieri poate să îndeplinească mai uşor cerinţele pe care 

societatea le solicită profesiei de agricultor şi totodată şi pe cele cerute prin regulamentele 

Politicii Agricole Comune: securitate alimentară, igienă şi bunăstare a animalelor, 

diversificare, obţinere de produse locale de calitate superioară, conştientizare a rolului pe care 

îl joacă agricultura în combaterea schimbărilor de climă (utilizarea energiei regenerabile, 

biodiversitate, reducerea emisiilor de dioxid de carbon), creare de locuri de muncă şi crestere 

economică în mediul rural, conştientizare a efectelor negative determinate de abandonul 

terenurilor agricole. 

Sprijinul acordat pentru restructurarea fermelor de semi-subzistenţă este un 

instrument menit să determine, în principal, o îmbunătăţire a managementului însoţită de 

transformarea acestora în exploataţii familiale comerciale, capabile să identifice noi 

oportunităţi de valorificare a producţiei. 

Consolidarea exploataţiilor agricole se va baza în principal pe sprijinirea tinerilor 

fermieri şi va avea ca efect îmbunătăţirea veniturilor exploataţiilor agricole. 

Tinerii fermieri pot fi viitorii promotori ai zonei Colinele Tutovei, fiind mult mai 

deschişi faţă de beneficiile asocierilor locale, dar şi datorită faptului că pot corela activitatea 

agricolă cu o gamă largă de activităţi (turism rural, conservarea tradiţiilor şi moştenirii 

culturale). 
 

Obiectivele măsurii 
Obiectiv general 

 

Îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol prin promovarea instalării 

tinerilor fermieri şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate a exploataţiilor 

agricole printr-o utilizare mai bună a resurselor umane şi a factorilor de producţie atingând 

cerinţele pentru protecţia mediului, igiena şi bunăstarea animalelor, siguranţa la locul de 

muncă. 

 

Obiective specifice 

 

 Creşterea veniturilor exploataţiilor conduse de tinerii fermieri. 

 Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei, 

ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei 

ecologice, precum şi producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile; 

 Adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare; 

 Creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite; 



 Creşterea volumului producţiei destinate comercializării pentru ca fermele de semi-

subzistenţă să devină viabile economic; 

 Diversificarea producţiei în funcţie de cerinţele pieţei şi introducerea de noi produse. 

 

Obiectiv operaţional 

 

Creşterea activităţilor agricole prin sprijinirea modernizării exploataţiilor agricole, a 

instalării tinerilor fermieri şi a fermelor de semi-subzistenţă. 

 

Domeniul de acţiune 
 

În cadrul acestei măsuri vor fi sprijinite investiţiile orientate spre dotarea cu utilaje şi 

echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum şi investiţiile privind 

adaptarea construcţiilor agricole pentru respectarea standardelor comunitare şi cresterea 

competitivităţii exploataţiilor agricole în  vederea asigurării veniturilor necesare în perioada 

de restructurare şi  transformare a fermelor de semi-subzistenţă în exploataţii orientate către 

piaţă. Ca urmare, implementarea măsurii va conduce la creşterea veniturilor acestor ferme 

concomitent cu scăderea costurilor de producţie. 

 
Sprijinul acordat în cadrul măsurii, are ca scop: 

 

a) Îmbunătăţirea managementului exploataţiei agricole; 

b) Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiei agricole; 

c) Adaptarea producţiei la cerinţele pieţei; 

d) Respectarea normelor comunitare, în special, cerinţele de eco-condiţionalitate, de protecţie a 

muncii, protecţia mediului şi sanitar-veterinare; 

e) Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole; 

f) Respectarea standardelor comunitare aplicabile tipurilor de investiţii prevăzute la capitolul 

“Tipuri de investiţii”; 

g) Creşterea calităţii produselor obţinute şi diversificarea producţiei agricole; 

h) Promovarea producerii şi utilizării durabile de energie, inclusiv energie din surse regenerabile 

în cadrul fermei; 

i) Înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt (până la 5 ani) şi 

regenerare pe cale vegetativă (lăstari, drajoni etc.), cum ar fi culturile de plopi, sălcii, salcâmi 

etc., în scopul producerii de energie regenerabilă; 

j) Creşterea competitivităţii produselor agricole prin promovarea procesării inclusiv a 

produselor tradiţionale la nivelul fermei şi comercializarea directă a acestora. 

 

Prevederile acestei măsuri se aplică la nivelul întregului teritoriu Colinele Tutovei. 

 

Beneficiarii 
 

Sprijinul financiar prevăzut pentru această măsură, se acordă fermierilor persoane 

fizice şi persoane fizice autorizate.  

Condiţiile mimime pentru acordarea spijinului vor fi in conformitate cu dispozitiile 

prevazute in masura 112, 121 şi 141 din PNDR. 

Persoanele fizice neautorizate încă vor fi acceptate ca beneficiari potenţiali dacă se 

angajează să se autorizeze până la data încheierii contractului de finanaţare. 

 

 

Criterii de selecţie a beneficiarilor măsurii 
 



 Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii 

proiectului; 

 Exploataţii agricole de semi-subzistenţă; 

 Deţin o exploataţie agricolă într-o zonă defavorizată; 

 Au în proprietate exploataţia agricolă; 

 Fac parte dintr-o formă asociativă, recunoscută conform legislaţiei în vigoare; 

 Accesează o măsură de agromediu; 

 Exploataţii agricole care se adaptează la standardele comunitare nou introduse; 

 Beneficiarul, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, este 

constituit ca formă asociativă sau este membru al unei forme asociative, recunoscute 

conform legislaţiei naţionale în vigoare; 

 Exploataţii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/FEADR pentru 

aceleaşi tip de activitate; 

 Exploataţii vegetale şi de cresterea animalelor în sistem ecologic; 

 Proiectele care au şi investiţii pentru procesarea produselor agricole; 

 

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selectie mai sus 

menţionate. 

Sistemul de selectie este cel prevăzut la secţiunea V-2.,2.2, 4) şi la finalul studiului in 

Anexa „Procedura de selecţie”. 

Descrierea cerinţelor 
 

În conformitate cu dispoziţiile prevăzute la măsurile 112, 121 şi 141 din PNDR. 

 

Tipul investiţiilor (tangibile/intangibile) 
 

În conformitate cu dispoziţiile prevăzute la măsurile 112, 121 şi 141 din PNDR. 

 

Investiţii ce nu pot fi finanţate prin aceasta măsură 
 

În conformitate cu dispoziţiile prevăzute la măsurile 112, 121 şi 141 din PNDR. 

 

Tipul sprijinului 
 

În conformitate cu dispoziţiile prevăzute la măsurile 112, 121 şi 141 din PNDR. 

 

Volumul sprijinului 
 

Instalarea tinerilor fermieri:  
Sprijinul acordat este de 12.000 de Euro pentru o exploataţie agricolă cu dimensiunea 

minimă de 6 UDE, iar peste această dimensiune, sprijinul pentru instalare poate creşte cu 

4.000 Euro/ 1 UDE, dar nu va putea depăşi 40.000 de Euro/ exploataţie, sub rezerva 

aprobării ulterioare a acesteia de către Comisia Europeană. 

 

Sprijinul de instalare va fi acordat în două tranşe de plată: 

 Prima tranşă se va acorda la data aprobării de către APDRP a solicitării pentru 

acordarea sprijinului şi va fi de 60% din valoarea sprijinului pentru instalare; 

 A doua transă, de 40% din valoarea sprijinului pentru instalare se va acorda la 

îndeplinirea acţiunilor prevăzute în Planul de afaceri, obligatoriu conformitatea cu 

standardele comunitare. 



Verificarea condiţiilor pentru acordarea celei de a doua tranşe nu va depăşi 36 luni de la 

data adoptării de către APDRP a deciziei pentru acordarea sprijinului. 

 

Modernizarea exploataţiilor agricole:  
Ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% şi nu va depăşi 5.000 Euro. Pentru 

investiţiile realizate de tinerii agricultori, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de 

finanţare, sprijinul nerambursabil se va putea majora cu 10%. 

 

Ferme agricole de semi-subzistenţă:  
Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este de 1.500 de Euro/an/fermă de semi-

subzistenţă. 

Sprijinul se acordă pentru o perioadă de maxim 5 ani pentru cererile aprobate înainte 

de 31 decembrie 2013. 

 

Finanţare 

 
Alocarea financiară a măsurii pentru perioada 2012 - 2013: 

 

Cost total: 790.000 Euro 

Cheltuială publică: 690.000 Euro (100% din costul total pentru proiectele pe 41.112, 41.141 

şi 50% din costul total pentru proiectele pe 41.121) din care: 

 Contribuţie naţională: 146.000 Euro 

 Contribuţie FEADR: 544.000 Euro (80% din cheltuielile publice) 

 

 

Cuantificarea obiectivelor pentru indicatorii comuni UE 
 

Tip de 

indicator 
Indicator 

Tinta 

2013 

Realizare 

Numărul total de tineri fermieri sprijiniţi  

(Măsura 112 şi 121 PNDR) 
31 

 

Număr de exploataţii care primesc sprijin pentru investiţii 

În funcţie de: 

 categoria de vârstă a beneficiarului 

 

20 

Număr total de ferme de semi-subzistenţă sprijinite (Măsura 141) 

Împărţite în funcţie de: 

 dimensiunea fermei 

 

20 

Volumul total al investiţiilor (Euro) 790.000 € 

 

 

 


