
Codul masurii M4/2B 

Denumirea masurii Sprijin forfetar pentru instalare de tineri fermieri 

Tipul masurii Sprijin forfetar 

1.Descrierea generala a masurii 

1.1 Justificare. 

Corelare cu analiza 

SWOTT 

Zona GAL BARAGANUL DE SUD-EST, este o zona in care terenurile 

sunt fertile, iar activitatea agricola reprezinta activitatea de baza . 

Cu toate acestea, mare parte din societațile sau persoanele care 

practica aceasta activitate, fac parte din categoria persoanelor de 

varsta a-II-a sau chiar a III-a. De asemenea, zona GAL BARAGANUL 

DE  SUD- EST se confrunta cu migrarea tinerilor din mediul rural in 

mediul urban. Ținand cont de aceste lucruri si de faptul ca pe 

teritoriul GAL exista un Liceu cu profil agricol, s-a considerat 

oportuna implementarea acestei masuri. 

Caracterul inovativ si atipic este dat de tipul de activitati care 

urmeaza a se desfasura si anume  cultura mare, legumicol sau 

cresterea albinelor. Modul in care se vor realiza implementarea  

acestor activitați va fi diferit de cel solicitat de programele 

naționale de finanțare nerambursabila. Pe langa faptul ca aceste 

activitați pornite de jos in sus, fondurile alocate se vor direcționa 

cu precadere pentru modernizarea activitații fermei. 

1.2. Obiectivul de 

dezvoltare rurala al Reg(UE) 

1305/2013 

Obiectiv 1- favorizarea competitivitatii agriculturii 

1.3.Obiectivul specific local 

al masurii 

Instalarea de tineri fermieri care sa isi desfasoare activitatea in 

domeniul agricol si anume in : cultura mare, legumicultura, 

pomicultura, cresterea albinelor 

1.4. Contributie la 

prioritatea/prioritatile 

prevazute la art.5, Reg.(UE) 

nr.1305/2013 

P2. Cresterea viabilitatii exploatatiilor si competitivitații tuturor 

tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea 

tehnologiilor agricole inovative si a gestionarii durabile a padurilor 

 

1.6. Masura corespunde obiectivelor art. ... din Reg.(UE) nr.1305/2013 

     - 19  din Reg ( UE) nr. 1305/2013 : „ Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor” 

1.7 Contributia la domeniile de interventie 

( 2B) facilitarea intrarii in sectorul agricol a unor fermieri calificati corespunzator si, in special, a 

reinnoirii generațiilor 

1.8 Contributia la 

obiectivele transversale 

ale Reg.(UE) 1305/2013 

Masura contribuie la inovare 

Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovarii prin tipurile 

de investitii care urmeaza a se realiza si instalarea de tineri 

fermieri in domeniul agricol si al cresterii albinelor.  

1.9. Complementaritate cu alte masuri din SDL 

Complementaritate cu masurile:  

-M1/6B , deoarece beneficiarii directi ai M1/6B sunt beneficiari indirecti pentru masura M4/ 2B 



M2/6A , deoarece beneficiarii directi ai M2/6A pot fi   beneficiari directi pentru masura M4/ 2B 

M5/2A , deoarece beneficiarii directi ai M5 /2A  pot fi   beneficiari directi pentru masura M4/ 

2B 

Aceasta masura se adreseaza cu prioritate (conform criteriilor de selectie) celor care au 

beneficiat de finantare directa sau indirecta  pe masurile M2/6A, M5/2A,M1/6B. 

1.10 Sinergia cu alte masuri din SDL 

 M 5 / 2A Imbuntatirea performanței agricole a exploatatiilor agricole de pe teritoriul GAL 

BARGANUL DE SUD EST 

2. Valoarea adaugata a masurii 

Masura contribuie la:  

- Instalarea de persoane calificate ca si tineri fermieri 

- Ramanerea tinerilor in teritoriul GAL 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

• Legislatia nationala si europeana cu incidenta in tanarului fermier, a intreprindelor comerciale, 

agricultura 

• Ghidurile solicitantului din PNDR 2014-2020 

• Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2014, 

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 

4.1. Beneficiari directi 

- Beneficiarii directi -Tineri fermieri, ( persoana fizica inregistrata 

si autorizata, întreprindere individuala si intrepridneri mici si 

mijlocii)  in conformitate cu definitia prevazuta la art.2 din R( 

UE) nr 1305/2013, care se instaleaza ca unic sef al exploatației 

agricole, pentru fermele cuprinse intre 8000-50000 SO, care 

desfasoara activitatea principala  in sectorul cultura mare/ 

legumicol/pomicultura/ cresterea albinelor 

4.2. Beneficiarii indirecti 

Beneficiari indirecti- familia si alti locuitori de pe teritoriul GAL, 

cu care se intra in relatii contractuale, comune si alte entitati 

publice 

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1305/2013) 

Sume forfetare , in functie de tipul de investiție/  dimensiunea fermei 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

6.1 Tipuri de actiuni eligibile 

- achizitionarea de echipamente agricole noi si mijloace de transport specializate  etc. 

- achizitionarea de animale/albine 

- achizitionarea de teren pentru activitatile agricole care sa deserveasca direct  activitatile din 

planul de afaceri. 

- realizarea de investitii ( constructii/ dotari)  in domeniul  agricol, in care se incadreaza 

domeniul proiectului 

- achiziționare material saditor 

- realizarea de alte plati care necesare desfasurarii activitatii din proiect 



6.2 Actiuni neelgibile 

Cheltuielile neeligibile generale sunt: 

 • cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente ”second hand”;  

 • cheltuieli efectuate inainte de  semnarea contractului de finantare a proiectului cu 

exceptia: costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 / 2013 care 

pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare; 

 • cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal  

 • cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri 

eligibile;  

 • in cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum 

ar fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si 

cheltuielile de asigurare; 

 • cheltuieli neeligibile in conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 si anume: a. 

dobanzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subventii 

pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare; b. achizitionarea de 

terenuri neconstruite si de terenuri construite; c. taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului 

in care aceasta nu se poate recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA‐ul sau a 

prevederilor specifice pentru instrumente financiare. 

7. Conditii de eligibilitate 

• Proiectul sa se implementeze pe teritoriul  GAL 

• Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria de beneficiari directi 

• Investitiile sa se faca in conformitate cu planul urbanistic general 

• Investitiile sa se incadreze in codurile CAEN eligibile . 

• Investitia va indeplini conditiile de mediu 

• Inceperea implementarii a planului de afaceri, in termen de maxim 9 luni de la data 

deciziei de acordare a ajutorului  

•    beneficiarul trebuie să fie domiciliat pe teritoriul GAL 

•  

8.  Criterii de selectie 

Vor fi selectate cu prioritate proiectele care: 

• Relevanța proiectului pentru masura si strategie, abordarea de jos in sus  -20 puncte 

(solicitantul a mai depus un proiect pe o altă măsură din cadrul SDL sau demonstrează faptul că  

este beneficiar direct sau indirect al unei investiții realizate printr-un proiect depus în cadrul 

acestui SDL  ) 

• Proiecte care cuprind activitati care sprijina protectia mediului.  20 puncte 

• Proiecte derulate de femei -30 puncte 

• Diploma de studii superioare in domeniul de activitate al proiectului- 30 puncte 

 

9. Sume aplicabile si rata sprijinului 



 La stabilirea sumei alocate si a intensitații sprijinului  s-a tinut cont de urmatoarele : 

 - valoarea maxima nerambursabila a unui proiect de 40.000 euro, pentru un numar 

maxim de 50.000 SO 

 - de tipul de proiecte rezultate in urma analizei teritoriului si de specificul acestora 

 - de categoria de beneficiari eligibili si importanta proiectelor pentru teritoriu   

 - obiectivul principal si prioritate ( prioritatea2, este considerata prioritate 

secundara) 

Intensitatea sprijinului : 

-  40.000 euro pentru proiectele care se adreseaza tinerilor fermieri imparțiți astfel:  

o 75% din cuantumul sprijinului la incheierea deciziei de finanțare;  

o  25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a 

planului de afaceri, fara a se depasi trei ani  

      Suma alocata- Pentru aceasta masura se vor aloca  240000 de euro 

 

10. Indicatori de monitorizare 

Numarul de exploatații agricole/ beneficiari sprijiniți - minim 6 

   Locuri de munca nou create- minim 6 

       Indicatori calitativi 

Tip indicator 

Cresterea calitații managementului fermelor 

 
 

 


