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PREVEDERI GENERALE 

Capitolul I 

 

1.1. Contributia masurii 2 - Dezvoltarea fermelor mici si foarte mici 

la obiectivul de dezvoltare rurala, obiectivul specific al masurii, 

prioritatile si domeniile de interventie. 

 
Obiectiv de dezvoltare rurală: 1 – Favorizarea competitivitatii agriculturii. 

 
Obiectiv specific al măsurii: A. Utilizarea cat mai eficienta a fondului funciar si a 

efectivului de animale din teritoriul GAL. 

 
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/2013: P2. 

 
Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 (pentru 

măsurile care pot fi asimilate unui articol din Titlul III: Sprijinul pentru dezvoltarea 

rurală al Reg. (UE) nr. 1305/2013), se va menționa un singur articol al 

Regulamentului la care contribuie măsura propusă). 

 
Măsura se incadreaza conform Regulamentului nr. (UE) 1305/2013 la 

Domeniul de intervenție 2A “Imbunatatirea performantei economice a tuturor 

exploatatiilor agricole si facilitarea restructurarii si modernizarii 

exploatatiilor, in special in vederea cresterii participarii pe piata si a 

orientarii spre piata, precum si a diversificarii activitatilor agricole”, cat si la 

Domeniul de intervenție secundar 2B “Facilitarea intrarii in sectorul agricol a 

unor fermieri calificati corespunzator si in special a reinnoirii generatiilor”. 

 
Masura DEZVOLTAREA FERMELOR MICI SI FOARTE MICI – M2/2A contribuie la 

obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013 inovare şi protecţia mediului, 

astfel: 

- Obiectiv inovare. Încurajarea instalării tinerilor fermieri ca manageri de 

exploataţii agricole va facilita procesele inovatoare în sectorul agro-alimentar, 

tinerii fermieri fiind mai deschiși să aplice tehnologii şi procese noi. De asemenea, 

tinerii fermieri au un rol important în diseminarea de bune practici, idei şi concepte 

noi, deoarece au acces mai facil la informații noi, inovatoare. Sprijinul acordat 
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exploataţiilor agricole de mici dimensiuni va facilita accesul acestora pe piaţă, și 

adoptarea unor tehnici şi metode noi și unor tehnologii inovatoare, etc. 

 
- Obiectiv protectia mediului. Masura va contribui la prevenirea abandonului 

terenurilor agricole prin sprijinirea tinerilor fermieri, inclusiv în vederea îndeplinirii 

statutului de fermieri activi, a cerințelor privind eco-condiționalitatea și măsurilor 

de înverzire, conducând la o activitate agricolă sustenabilă. De asemenea, măsura 

promovează investiţiile pentru producerea și utilizarea energiei regenerabile, 

prelucrarea deșeurilor, a reziduurilor, precum şi a celor pentru reducerea emisiilor 

de gaze cu efect de seră şi de amoniac în agricultură. Sprijinul vizează, totodată, 

adaptarea fermelor mici la schimbările climatice și reducerea vulnerabilității 

acestora prin adoptarea unor culturi rezistente la schimbări climatice și minima 

intervenție asupra solului, economisirea apei în agricultură, adoptarea de surse de 

încălzire bazate pe biomasă, reducerea emisiilor de amoniac prin investiții în fermă. 

 
Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 

contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

 
Având in vedere analiza diagnostic a teritoriului cât și analiza SWOT, ca 

urmare a sesiunilor de informare si de consultare a potentialilor beneficiari din 

teritoriul GAL s-a observat ca optiunea unanima a populatiei cat si a partenerilor 

GAL de a sustine activitatile agricole din micro-regiunea GAL si de dezvoltare a 

exploatatiilor agricole, inclusiv a exploatatiilor de semi-subzistenta. 

 
In analiza SWOT s-au identificat nevoi pentru dezvoltarea exploatațiilor și a 

întreprinderilor agricole care să fie acoperite prin intermediul acestei măsuri. 

Principalul scop al măsurii este acela de a promova crearea și dezvoltarea unor noi 

activități economice în zonele rurale din România, atât pentru anumite categorii de 

afaceri în domeniul agricol, cât și pentru diversificarea activităţilor în general, 

dincolo de diversificarea activităţilor cu profil agricol. 

 
Motivarea pentru implementarea prezentei masuri este reprezentata de: 

necesitatea innoirii generațiilor, sefilor exploataţiilor agricole care dețin 

competenţe adecvate (inclusiv în managementul afacerilor), dat fiind 

numărul insuficient de tineri fermieri din agricultura, din România, din cauza 

factorilor socio-economici și al fenomenului de îmbătrânire a fermierilor, 

ceea ce pe termen mediu și lung poate afecta performanțele sectorului 

agricol; 
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creșterea interesului generațiilor de tineri de a se dezvolta din punct de 

vedere profesional în zonele rurale, dat fiind fenomenul de scădere și 

îmbătrânire a populaţiei rurale. Chiar dacă foarte mulți tineri fermieri au fost 

sprijiniți în perioada de programare 2007-2013, inclusiv in micro-regiunea GAL 

Crivatul de Sud-Est, în unele cazuri aceștia au avut reședința permanentă în 

alte unităţi administrativ-teritoriale (UAT) și, prin urmare, gestionarea 

exploataţiilor localizate în UAT-uri diferite faţă de cele de rezidenţă a 

tinerilor fermieri a prezentat diverse dificultăţi. Este posibil să se diminueze 

tendința de imigrare a populaţiei din mediul rural, în special a tinerilor și a 

persoanelor care deţin diferite competențe prin motivarea acestora de a locui 

în zonele rurale, datorita îmbunătăţirii condiţiilor de trai, dar și prin 

stimularea tinerilor fermieri cu reședința și activitatea de lucru a acestora in 

apropierea exploatației gestionate; 

restructurarea, consolidarea şi dezvoltarea fermelor mici pentru a fi 

orientate către piaţă, inclusiv a fermelor de semi-subzistenta; 

stimularea, prin prioritizare, a sectorului vegetal (legumicultura, inclusiv 

producerea de material săditor, pomicultura și producţia de semințe) și a 

sectorului zootehnic (bovine, apicultură, ovine și caprine) și valorificarea 

raselor și soiurilor, autohtone ; 

luând în considerare caracterul sezonier extins al activităților agricole, devin 

obiective importante: promovarea antreprenorialului și a ocupării forței de 

muncă, reducerea fluctuației sezoniere a locurilor de muncă. Diversificarea 

economică prevede o creștere a ocupării forței de muncă şi a veniturilor 

gospodăriilor agricole, contribuind la un mai bun echilibru teritorial socio- 

economic și la o dezvoltare durabilă în zonele rurale; 

un sprijin național și comunitar susținut este necesar pentru dezvoltarea 

activităților non-agricole care să conducă la crearea de locuri de muncă, 

creșterea veniturilor populației rurale și reducerea disparităților dintre rural 

şi urban, având în vedere lipsa de capital în zonele rurale, precum și 

cunoștințele reduse în managementul afacerilor într-un alt domeniu decât 

agricultura. 
 

Masura de finantare va avea doua componente: 

a. Incurajarea micilor fermieri, aferenta DI 2A. 

b. Tineri antreprenori fermieri, aferenta DI 2B. 

 
Un beneficiar va putea accesa o singura componenta. 

Totodata, ca urmare a aprobarii Progamului National de Dezvoltare Rurala 

2014-2020, 97% din totalul de aprox. 3 mil. fermieri nu sunt eligibili. 73% dintre 

fermieri traiesc in exploatatii de sub-zistenta. Ca o conditie general valabila, in 
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teritoriul GAL Crivatul de Sud-Est, peste 97% din fermieri detin exploatatii mai mici 

de 10 ha (de regula 3-4 ha) care in total exploateaza peste 39% din fondul funciar 

disponibil. Prin urmare, se va cobora pragul de eligibilitate de la 8.000 la 4.000 de 

euro productie standard (S.O.), astfel largind baza potentialilor beneficiari ai 

fondurilor FEADR. 

 
De asemenea, membrii familiei sunt angajati in mod informal si nu 

beneficiaza de asigurari medicale. Prin implementarea masurii de fata se urmareste 

ca membrii familiilor care lucreaza in agricultura sa se angajeze in mod formal cu 

norma intreaga sau cu jumatate de norma si sa raporteze venituri din ferma care sa 

aduca contributii la asigurarile sociale si medicale. Alt obiectiv urmarit de masura il 

reprezinta schimbarea generatiilor in agricultura cu sefi ai exploatatiilor agricole cu 

varsta de pana la 40 de ani. 

 
Masura DEZVOLTAREA FERMELOR MICI SI FOARTE MICI – M2/2A are ca scop: 

 imbunatatirea managementului exploatatiilor agricole de mici dimensiuni; 

 cresterea orientarii catre piata si a veniturilor exploatatiilor agricole de mici 

dimensiuni; 

 instalarea pentru prima data a tinerilor fermieri, ca sefi/manageri ai unei 

exploatatii 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. 

 
Incadrarea in DI 2A, cat si in DI 2B, se va realiza astfel: 

- DI 2A vizeaza in special sprijinirea fermelor agricole care detin in proprietate 

sau in folosinta exploatatii agricole avand o dimensiune economica cuprinsa 

intre 4.000 si 11.999 valoarea productiei standard (SO), cu o vechime de cel 

putin 24 de luni la Registrul Unic de Identificare – APIA si/sau in Registrul 

National al Exploatatiilor – ANSVSA, precum si la Primarie in Registrul Agricol. 

- DI 2B vizeaza facilitarea intrarii in sectorul agricol a unor fermieri calificati 

corespunzator si, in special, a reinnoirii generatiilor, acordand sprijin tinerilor 
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fermieri pregatiti adecvat, care se stabilesc pentru prima data intr-o 

exploatatie agricola in calitate de sefi ai exploatatiei. 

 
1.2 Valoarea adăugată a măsurii 

Valoarea adaugata a masurii de finantare se realizeaza ca urmare a contributiei 

aduse la: 

 stimularea agriculturii ca principală activitate economică din teritoriul GAL 

Crivatul de Sud-Est; 

 crearea de noi locuri de munca și utilizarea de know-how; 

 posibilitatea accesarii fondurilor FEADR inclusiv de enitatiti care nu sunt 

elibigile in cadrul PNDR 2014-2020 (ex. ferme cu exploatatie agricola sub 

8.000 S.O.); 

 imbunatatirea managementului fermei agricole, cresterea competitivitatii 

sectorului agricol, precum si respectarea conformitatilor cu cerintele de 

mediu, igiena, bunastarea animalelor si siguranta locului de munca; 

 incurajarea tinerilor si familiilor acestora de a se stabili in mediul rural, ceea 

ce va crea un efect pozitiv asupra economiei nationale in general. 

 încurajarea parteneriatelor prin susţinerea formelor asociative (asociaţii de 

crescători de animale şi/sau cooperative agricole) care îşi au sediul în 

teritoriul GAL. 

 
In completarea aspectelor mentionate anterior, masura de finantare aduce o 

valoare adaugata in teritoriul vizat. S-a identificat prin SWOT faptul ca o treime 

dintre absolventii din teritoriu au dobandit competente profesionale, cat si existenta 

oportunitatilor prezente in sectorul agricol, care este in expansiune, in special 

cultura cerealelor si cresterea animalelor. 
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Capitolul II 

 
1. Beneficiarii fondurilor nerambursabile: 

 

1.1 PENTRU SOLICITANTII CARE SE INCADREAZA IN DI 2A 

Solicitantii eligibili (reprezentantii legali) pentru sprijinul financiar 

nerambursabil acordat prin aceasta masura trebuie sa indeplineasca urmatoarele 

conditii obligatorii: 

 să fie fermieri care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru 

o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică, cu excepția 

persoanelor fizice neautorizate. 

 să fie persoane juridice române; 

 să acţioneze în nume propriu; 

  să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de 

Finanţare; 

 să aibă învăţământul minim de 8 ani (clase); 

  să se încadreze într-una din formele de organizare de mai jos la data 

depunerii Cererii de Finanțare, indiferent de data înființării formei respective 

de organizare: persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu 

prevederile OUG nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare: 

a) ca persoană fizică autorizată; 

b) ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale; 

c) ca întreprindere familială; 

d)  societate cu răspundere limitată cu asociat unic/majoritar (majoritate 

absolută 50%+1) înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, reprezentată prin: 

o asociat unic care are şi calitatea de administrator al societăţii; 

o asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) care are și calitatea 

de administrator al societăţii. În cazul persoanei juridice cu 

acţionariat multiplu, asociatul majoritar trebuie să exercite 

controlul efectiv pe întreaga durată de valabilitate1 a Deciziei de 

Finanțare. În categoria SRL-uri este inclusă și microîntreprinderea 

înfiinţată de întreprinzătorul debutant („societate cu răspundere 

limitată - debutant" sau „S.R.L. - D.") în baza prevederilor OUG nr. 

6/ 2011, cu modificările și completările ulterioare, cu condiția 

respectării criteriilor prevăzute de legislația europeană și națională 

în vigoare pentru schema de minimis, pe durata de valabilitate a 

Deciziei de Finanțare; 
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- să respecte încadrarea în categoria de microîntreprinderi1 sau întreprinderi mici, 

indiferent de forma de organizare economică; 

- să nu creeze condiţii pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în sensul 

prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificările şi 

completările ulterioare, în orice etapă de derulare a proiectului. 

 
Pentru evitarea creării de condiţii artificiale, verificarea se face atât pentru 

solicitant/ beneficiar, cât şi pentru cedenţi. Nu este admisă fărâmițarea 

exploatațiilor agricole, în scopul creării în mod artificial de condiții necesare pentru 

a beneficia de sprijin. 

 
Se vor verifica, începând cu momentul înregistrării solicitantului, istoricul şi 

continuitatea activităţii microîntreprinderii/ întreprinderii mici pentru a se evita 

fărâmițarea exploataţiilor, în vederea accesării fondurilor FEADR, prin prezentarea 

de către acesta a documentelor solicitate de AFIR, cat si de GAL “Crivatul de Sud- 

Est”. 

 
Exploataţia agricolă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii: 

 are o dimensiune economică cuprinsă între 4.000 – 11.999 S.O. 

 este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică; 

  este înregistrată de solicitant, în nume propriu sau sub forma de organizare 

eligibilă pentru accesarea sprijinului cu cel puțin 24 de luni înainte de 

solicitarea sprijinului prin intermediul Masurii 2, în Registrul Unic de 

Identificare – APIA și/ sau în Registrul Național al Exploatațiilor – ANSVSA, 

precum şi la Primărie în Registrul Agricol. 

 
În cadrul unei familii doar unul dintre membri poate beneficia de sprijin, 

indiferent de forma de organizare a membrilor familiei, aferentă accesării Măsurii 2 

(PFA, II, IF, SRL). 

 
Contractele care conferă dreptul de folosință asupra terenurilor agricole trebuie 

să fie încheiate în numele solicitantului şi să fie valabile la momentul depunerii 

Cererii de Finanţare. 

 
Contractele care conferă dreptul de folosință asupra clădirilor trebuie încheiate 

pentru o perioadă de cel putin 10 ani începând cu anul depunerii Cererii de 

Finanțare, iar în cazul înființării și/sau reconversiei plantațiilor pomicole, precum și 

înființării plantațiilor viticole, pentru o perioadă de minimum 15 ani începând cu 

anul depunerii Cererii de Finanțare. (Excepție: pepinierele, culturile de căpșun, 

zmeur, mur, coacăz și agriș unde perioada minimă este de 10 ani). 
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În cazul exploataţiilor care deţin animale, acestea vor fi în proprietatea 

persoanei autorizate/ societăţii. 

 
Pe perioada de implementare şi monitorizare a proiectului, solicitantul trebuie 

să menţină cel puţin încadrarea în dimensiunea SO a exploataţiei agricole, fără a 

reduce dimensiunea SO sub limita care defineşte mărimea exploataţiei pentru care 

proiectul este selectat şi aprobat. 

 
Beneficiarii acestei măsuri, au obligaţia: 

1. de a menţine cel puţin dimensiunea economică (S.O.) pentru care s-a 

acordat sprijinul, pentru perioada de derulare (implementare şi 

monitorizare) a proiectului, respectiv de maximum 6 ani (maximum 8 ani 

pentru exploataţiile pomicole) 

2. de a nu reduce suprafaţa exploataţiei din anul 0 şi din anul ţintă. 

 
Următoarele categorii de solicitanți/beneficiari pot depune proiecte aferente 

măsurilor/ submăsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014-2020, cu respectarea 

următoarei condiții: 

- solicitanții/beneficiarii, după caz, înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât 

pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, care achită integral datoria față de 

AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea Contractelor/ 

Deciziilor de Finanțare. 

 
Beneficiarii care au obţinut sprijin nerambursabil prin intermediul următoarelor 

măsuri/submăsuri sunt restricționați de la finanțare: 

 Măsurilor 112 - „Instalarea tinerilor fermieri” și/sau 411-112 din PNDR 

2007-2013; Măsurilor 141 - „Sprijinirea fermelor agricole de semi- 

subzistenţă” și/sau 411-141 care nu și-au finalizat Deciziile de Finanţare 

din PNDR 2007-2013 (Decizia de Finanțare se consideră finalizată după 

acordarea ultimei tranșe de plată); 

 Submăsurilor 6.1 - „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” și/sau 19.2 

din PNDR 2014-2020; 

 Submăsurilor 6.3 - „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” și/sau 19.2 

din PNDR 2014-2020. 

 
O exploataţie agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul 

Masurii 2 – “Dezvoltarea fermelor mici si foarte mici”, în sensul că exploataţia nu 

poate fi transferată între 2 sau mai mulţi fermieri, beneficiari ai sprijinului prin 

această măsură. 
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Beneficiarii Masurii 2/2A nu pot depune proiecte pentru oricare dintre celelalte 

măsuri care privesc activități agricole din cadrul PNDR 2014 – 2020, până la 

acordarea celei de-a doua tranșe de sprijin. Astfel, beneficiarii masurii 2/2A nu pot 

depune proiecte până la acordarea celei de-a doua tranșe de sprijin pe următoarele 

măsuri: 4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a finanțate prin PNDR 2014-2020, cat si pe Masura 1/2A 

“Solutii inovative pentru o agricultura competitive in micro-regiunea GAL “Crivatul 

de Sud-Est”. 

 
Este permisă accesarea submăsurilor non-agricole 6.2 / 6.4, cat si a masurilor 

non-agricole disponibile prin GAL Crivatul de Sud-Est, dar prin Cereri de Finanțare 

diferite. 

 
Sprijinul financiar nerambursabil va fi acordat sub forma de suma forfetara 

pentru implementarea obiectivelor prevazute in planul de afaceri. 

 

 

1.2 PENTRU SOLICITANTII CARE SE INCADREAZA IN DI 2B 

 
Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această 

submăsură sunt: 

- Tânărul fermier în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din 

Regulamentul (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. 

 

 

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; 

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 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. 
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Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul măsurii 2 „Dezvoltarea fermelor mici 

si foarte mici”, 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; 

o ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale; 

o 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. 

N.B.! Exploataţia agricolă trebuie să fie înregistrată de solicitant, în nume propriu, 

conform formei de organizare pentru accesarea sprijinului, la Primărie în Registrul 

Agricol, la APIA în Registrul Unic de Identificare şi la ANSVSA în Registrul Exploataţiilor 

– după caz, înainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri. 

 
ATENŢIE! Un singur reprezentant al unui SRL (asociat unic/asociat majoritar şi 

administrator) poate primi sprijin prin această măsură. În cadrul unei familii, doar unul 

din membri (soţ-soţie) poate să beneficieze de sprijin pentru instalare fie prin 

intermediul Masurii 2 “Dezvoltarea fermelor mici si foarte mici”, a Măsurii 112 – 

“Instalarea tinerilor fermieri”, fie prin intermediul submăsurii 6.1 – “Sprijin pentru 

instalarea tinerilor fermieri”. De asemenea, în situaţia preluării exploataţiei de la soţ 

/soţie, nu se acordă punctaj la selecţie pentru preluare integrală. Contractele care 

conferă dreptul de folosință asupra terenurilor agricole trebuie sa fie încheiate în 

numele solicitantului şi valabile la momentul depunerii Cererii de Finanţare. Pe 

perioada de implementare şi monitorizare a proiectului, solicitantul trebuie să menţină 

cel puţin încadrarea în dimensiunea SO a exploataţiei agricole, pentru care proiectul 

este selectat şi aprobat, fără a reduce dimensiunea SO sub limita cu care exploataţia a 

accesat sprijin. 
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Conform Legii nr. 346 din 14 iulie 2004, cu completările şi modificările ulterioare, 

privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, prin 

întreprindere se înţelege: orice formă de organizare a unei activităţi economice, 

autorizată potrivit legilor în vigoare să realizeze activităţi de producţie, şi comerţ, 

în scopul obţinerii de venituri, în condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi 

reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, societăţi cooperative, persoane fizice autorizate, 

întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, 

autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care desfăşoară activităţi 

economice. 

Indiferent de forma de organizare, solicitanţii trebuie să respecte încadrarea în 

categoria microîntreprinderi sau întreprinderi mici: 

- microîntreprinderi – care au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri 

anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în 

lei; 

- întreprinderi mici – care au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de 

afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, 

echivalent în lei. 

N.B.! Asociatul majoritar (50%+1) care participă la capitalul şi 

managementul persoanei juridice va îndeplini calitatea de tânăr fermier în 

conformitate cu art. 2 din R. (UE) nr. 1305/2013 și va respecta dispozițiile 

aplicabile atât tânărului fermier care se stabilește în calitate de unic șef al 

exploatației, cât și tânărului fermier care exercită controlul efectiv asupra 

persoanei juridice în conformitate cu prevederile din R(UE) nr. 807/2014, 

art. 2. În cazul persoanei juridice cu acţionariat multiplu, tânărul fermier 

care urmează a se instala, trebuie să deţină cel puţin 50%+1 din acţiuni, 

exercitând control efectiv pe termen lung asupra persoanei juridice pe 

perioada de implementare şi monitorizare a proiectului, respectiv de 

maximum 6 ani. 

N.B.! Societatile comerciale cu mai multi asociati vor desemna membrul 

asociat și administratorul societăţii pentru a reprezenta societatea în 

relaţia cu AFIR, acesta fiind tânărul care se instalează. 
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Întreprinderea autonomă este întreprinderea care deţine mai puţin de 25% din 

capitalul social şi / sau drepturile de vot în structura altor întreprinderi şi / sau alte 

întreprinderi deţin mai puţin de 25% în întreprinderea dumneavoastră. 

Întreprindere parteneră este întreprinderea care deţine în proporţie de 25%- 

49,999% din capitalul social şi / sau drepturile de vot în structura altor întreprinderi, 

sau vice-versa. Întreprindere legată este întreprinderea care deţine peste 50% din 

capitalul social şi /sau drepturile de vot în structura altor întreprinderi, sau vice- 

versa. Calculul numărului mediu de salariați și a cifrei de afaceri ai solicitantului se 

stabileşte conform precizărilor din Legea nr. 346/2004, art. 4 şi Ghidul IMM. 

Solicitantul trebuie să respecte următoarele: 

a) să fie persoană fizică autorizată / întreprindere familială / individuală sau 

persoană juridică română; 

b) să acţioneze în nume propriu. 

 

 

Finanţarea în cadrul acestei măsuri derulată prin PNDR 2014-2020 este 

restricţionată pentru următoarele categorii de solicitanți: 

- Solicitanții /beneficiarii după caz, înregistrați în registrul debitorilor AFIR, 

atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, până la achitarea 

integrală a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere 

până la semnarea Contractelor de Finanțare; 

-  Beneficiarii Măsurii 112 „Instalarea tinerilor fermieri”, denumită în 

continuare 112, beneficiarii Măsurii 411-112 „Instalarea tinerilor fermieri” 

prin LEADER, denumită în continuare 411-112, şi beneficiarii Măsurilor 141 

„Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistență” denumită în continuare 

141 și Măsura 411-141 „Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistență” prin 

LEADER, denumită în continuare 411-141 din cadrul PNDR 2007-2013, precum 

și beneficiarii submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, 

N.B.! Înfiinţarea  unei  noi  întreprinderi  trebuie  să  menţină  condiţia privind 

microîntreprinderile/întreprinderile mici – ţinând cont de întreprinderi partenere 

/legate, număr de salariaţi, cifră de afaceri. Se va verifica, inclusiv, condiția de 

întreprinderi partenere sau legate pentru încadrarea în categoria de 

microîntreprindere sau întreprindere mică. Vor fi eligibili solicitanții care 

desfășoară activitate agricolă numai prin intermediul formei de organizare 

în numele căreia solicită sprijinul, respectând totodată statutul de 

microîntreprindere / întreprindere mică. 

N.B.! Tânărul fermier solicitant al sprijinului de instalare nu trebuie să 

deţină acţiuni în alte societăţi care desfășoară activități agricole. 
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submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” din PNDR 2014- 

2020; 

- Exploataţiile care au beneficiat de sprijin prin intermediul Măsurii 112 

„Instalarea tinerilor fermieri”, cele care au proiecte nefinalizate (fără statut 

de proiect finalizat sau reziliat) în cadrul Măsurii 141 „Sprijinirea fermelor 

agricole de semisubzistență”, din PNDR 20072013, dar sunt restricţionate şi 

cele care au beneficiat de sprijin prin intermediul submăsurii 6.1 „Sprijin 

pentru instalarea tinerilor fermieri” 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor 

mici”, din PNDR 2014-2020, indiferent dacă au finalizat sau nu proiectul; 

 
De asemenea, beneficiarii contractelor /deciziilor de finanțare sM 6.1 care depun 

proiecte pentru oricare dintre celelalte submăsuri care privesc activități agricole 

(de exemplu: sM4.1, sM4.1a, sM4.2, 4.2a) din cadrul PNDR 2014 – 2020, sunt 

restricţionaţi de la finanţare, până la acordarea celei de-a doua tranșe de plată din 

PNDR 2014-2020. 

Este permisă accesarea submăsurilor non-agricole 6.2 și 6.4, cat si a altor masuri 

non-agricole disponibile in cadrul GAL “Crivatul de Sud-Est”, în același timp cu 

submăsura 6.1, dar prin Cereri de Finanțare diferite. 

N.B.! 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. 

 

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 (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 submăsură. 
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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; 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 10% 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), solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de 

maximum 18 luni de la data încheierii instalării. 

 
IMPLEMENTAREA CORECTĂ A PLANULUI DE AFACERI 

 
A. Planul de Afaceri trebuie să respecte obligatoriu următoarele condiții: 

 
- îndeplinirea obiectivului de comercializare a producției agricole proprii în 

procent de minimum 10% din valoarea primei tranșe de plată, demonstrată 

prin documente justificative, în conformitate cu legislația în vigoare. Se va 

lua în calcul valoarea cumulată pe toată perioada dintre semnarea 

Contractului de Finanțare și solicitarea celei de-a doua tranșă de plată! 

- 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 sau va descrie platforma deja existentă şi 

conformă cu normele de mediu în vigoare (după caz); 

- stabilirea domiciliului tânărului fermier care se instalează în UAT-ul în care 

exploataţia este înregistrată (în cazul în care domiciliul nu este astfel 

stabilit); 

- în cazul în care tânărul fermier care se instalează, va fi încadrat într-o 

activitate salarizată, în termen de maximum 9 luni de la data semnării 

Contractului de Finantare, locul de muncă al acestuia (sediul social/ punctul 

de lucru al angajatorului) trebuie sa fie în aceeaşi UAT sau zona limitrofă a 

UAT în care este înregistrată exploataţia (în cazul în care condiţia nu este 

deja respectată); 

- sediul social al beneficiarului va fi localizat în aceeaşi UAT în care este 

înregistrată exploataţia; 

- prin Planul de Afaceri trebuie să se demonstreze îmbunătățirea performanței 

generale a exploataţiei agricole, astfel încât să reiasă modul în care se va 

dezvolta /moderniza exploataţia agricolă, creșterea productivității și toate 
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aspectele legate de realizarea obiectivelor obligatorii şi cele suplimentare 

propuse prin proiect, cu menţinerea criteriilor de selecţie şi eligibilitate, 

îndeplinite la finanţare, pe toată perioada de implementare şi monitorizare 

a proiectului. În cazul nerespectării elementelor obligatorii de la punctul A, 

sumele acordate vor fi recuperate integral, iar cea de-a doua tranşă nu va 

mai fi acordată. 

 
B. Planul de Afaceri trebuie să prevadă cel puţin 3 obiective suplimentare, 

propuse de solicitant în vederea dezvoltării exploataţiei vizate pentru sprijin. În 

cazul nerespectării obiectivelor suplimentare, aferente punctului B, sumele 

acordate vor fi recuperate (după caz) proporţional cu ponderea obiectivelor 

neîndeplinite sau nu va mai fi acordată a doua tranşă/ va fi acordată parţial. 

Totalitatea obiectivelor (obligatorii împreună cu cele suplimentare) reprezintă 

100%. Proporţionalitatea se aplică la întreaga sumă de sprijin, iar fiecare obiectiv 

(obligatoriu şi suplimentar) va fi considerat ca având o pondere egală pentru 

calcularea recuperării proporţionale a sprijinului. 

Prin urmare, în cazul neîndeplinirii obiectivelor suplimentare din Planul de 

Afaceri, sprijinul se va recupera în acord cu ponderea aferentă obiectivelor 

suplimentare propuse de beneficiar şi nerealizate din prima tranşă de sprijin şi/ sau 

din cea de-a doua tranşă de sprijin, în funcţie de valoarea sumei care necesită a fi 

recuperată din valoarea totală sprijinului. În cazul în care una sau mai multe acţiuni 

aferente obiectivului suplimentar nu a fost îndeplinită, obiectivul suplimentar va fi 

considerat neîndeplinit. 

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. 

 

N.B.! Condiţia de 24 de luni se aplică şi pentru înscrierea, pentru prima dată, la 

APIA şi/ sau Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/ DSVSA a exploataţiei agricole 

deţinute de fermier, sub 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. 
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Tinerii solicitanți care sunt înregistrați şi autorizați în conformitate cu 

prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/20083 sau Legea societăţilor 

nr. 31/1990 republicată, 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 Masura 2 Dezvoltarea fermelor mici si foarte 

mici, înscriind ulterior exploataţia la APIA şi / sau Registrul Exploataţiei de la 

ANSVSA / DSVSA, dar nu mai tarziu de data depunerii cererii de finantare la GAL 

“Crivatul de Sud-Est”. 

Prin urmare, tinerii care solicită finanţare prin intermediul microîntreprinderii/ 

întreprinderii mici înfiinţate cu mai mult de 24 de luni înaintea depunerii Cererii de 

Finanțare, sunt eligibili cu condiţia să nu fi înscris niciodată o exploataţie agricolă 

la APIA şi/ sau Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/ DSVSA şi să nu fi avut niciodată 

înregistrat un cod CAEN cu profil agricol, decât în intervalul de maximum 24 de luni, 

înaintea depunerii Cererii de Finanțare, în care este obligatorie înregistrarea codului 

CAEN agricol şi înscrierea exploataţiei agricole la APIA şi/ sau Registrul Exploataţiei 

de la ANSVSA/ DSVSA. 

În situaţia în care solicitantul depune proiect în calitate de asociat unic/ asociaţi 

multipli al unui SRL, se verifică la APIA, dacă anterior datei înregistrării PFA-ului, ÎI- 

ului, ÎF-ului, SRL-ului în Registrul unic de identificare, asociatul unic/ asociatul 

majoritar nu a fost şef de exploataţie ca persoană fizică autorizată conform OUG nr. 

44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sau altă formă de organizare 

juridică şi a beneficiat de sprijin FEADR prin Măsura 112 şi submăsura 6.1 şi Măsura 

121, respectiv submăsura 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole” (situaţie în care 

solicitantul este deja instalat); 

 
Tânărul fermier solicitant al sprijinului de instalare nu poate combina măsuri/ 

submăsuri diferite prin intermediul aceluiaşi Plan de Afaceri; 

 
Tânărul fermier poate accesa submăsuri non-agricole în orice moment al derulării 

proiectului, cu condiţia ca Planurile de Afaceri să fie separate pentru fiecare 

submăsură şi să respecte condiţiile de accesare. În schimb, NU poate accesa nicio 

măsură care vizează activităţi agricole. Un beneficiar poate accesa alte măsuri/ 

submăsuri din PNDR 2014-2020 care vizează activităţi agricole, doar după finalizarea 

implementării Planului de Afaceri, respectiv după data plății sprijinului aferent celei 

de-a doua tranşe de plată; 

O exploatație agricolă sau un tânăr fermier, NU pot primi sprijin prin această 

submăsură decât o singură dată. NU este permisă preluarea de exploataţii agricole 
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care au primit sprijin prin intermediul Măsurii 112 „Instalarea tinerilor fermieri”, 

prin intermediul submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, din 

PNDR 2014-2020; 

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 care doresc să acceseze sprijin prin intermediul sM 6.1, în 

situaţia în care sediul facultăţii la care sunt înscrişi nu se afă în cel mai apropiat 

UAT faţă de UAT-ul în care este înregistrată exploataţia agricolă, aceştia sunt 

eligibili numai dacă urmează modul de învăţământ cu frecvenţă redusă (fără 

frecvenţă/ prin corespondenţă). 

 

 

2. Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului 

 
Condiții de eligibilitate : 

Exploataţia agricolă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii: 

 Beneficiarul trebuie să aibă sediul social în teritoriul GAL; 

 Exploatatia agricola este cuprinsa intre 4.000 – 50.000 SO; 

 Beneficiarul sprijinului detine competente in domeniul de activitate pentru 

care primeste finantarea, prin intermediul unui plan de afaceri; 

 Este înregistrată ca microîntreprindere/întreprindere mica; 

 Este înregistrată de solicitant, în nume propriu sau sub forma de organizare 

eligibilă pentru accesarea sprijinului înainte de solicitarea sprijinului în 

Registrul Unic de Identificare – APIA; 

 și/ sau în Registrul Național al Exploatațiilor – ANSVSA, precum şi la Primărie 

în Registrul agricol. 

N.B.! În situația în care, o exploatație se preia de la propria Persoană Fizică, 

aceasta trebuie să se preia integral exploatația agricolă deținută, fără a primi 

punctaj la selecţie. De asemenea, preluarea unei exploataţii de la soţ/ soţie nu 

beneficiază de punctaj la selecţie, pentru preluarea integrală a exploataţiilor 

agricole. Este interzisă terţilor folosinţa sau administrarea exploataţiei agricole 

beneficiară de sprijin! 
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 nu a beneficiat de sprijin anterior prin masuri similare din PNDR. 

 
In conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1306/ 2013, nu 

sunt eligibili beneficiarii care au creat în mod artificial condiţiile necesare pentru a 

beneficia de finanţare în cadrul măsurilor PNDR 2014-2020. În cazul constatării unor 

astfel de situații, în orice etapă de derulare a proiectului, acesta este declarat 

neeligibil și se procedează la recuperarea sprijinului financiar, dacă s-au efectuat 

plăți 

 
2.1 PENTRU SOLICITANTII CARE SE INCADREAZA IN DI 2A 

Pentru a putea primi sprijin în cadrul Măsurii 2 - Dezvoltarea fermelor mici si 

foarte mici, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

- să se încadreze în categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor mici; 

Se va verifica inclusiv condiția de întreprinderi partenere sau legate pentru 

încadrarea în categoria de microîntreprindere sau întreprindere mică. Vor fi eligibili 

solicitanții care, indiferent de activitatea desfășurată și în alte întreprinderi agricole 

sau non-agricole, respectă statutul de microîntreprindere/ întreprindere mică. 

 
- să dețină o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 4.000 - 

11.999 € S.O. (valoare producție standard) - fermă mică; 

Stabilirea dimensiunii economice se face conform situaţiei existente la 

momentul depunerii Cererii de Finanţare, aşa cum este înregistrată în Sistemul 

Integrat de Administrare si Control (IACS) – APIA din perioada de depunere stabilită 

conform legislaţiei naţionale și/ sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA, precum şi 

la Primărie în Registrul Agricol. 

Astfel, dimensiunea economică se va calcula pe baza înregistrărilor în nume 

propriu din ultima perioadă (campanie) de depunere (înregistrare/ actualizare) a 

cererii unice de plată pe suprafaţă în IACS stabilită conform prevederilor legislației 

naționale în vigoare şi/sau în Registrul Exploataţiei la ANSVSA, precum şi în Registrul 

agricol, efectuată înainte cu cel mult 30 de zile faţă de data depunerii Cererii de 

Finanțare. 

Pentru calculul dimensiunii economice la data data depunerii Cererii de 

Finanțare, se va considera ultima perioadă (campanie) de depunere (înregistrare/ 

actualizare) a cererii unice de plată pe suprafaţă în IACS ca fiind anul în care au fost 

înregistrate suprafeţele de teren la APIA, în numele formei de organizare a 

solicitantului (PF, PFA, II, IF, SRL), începând cu anul 2015. 

Calculul SO se realizează astfel, în funcţie de perioada de desfăşurare a 

sesiunii de proiecte: 
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a) pentru sesiunile de proiecte derulate în perioada 01 ianuarie – şi până la data 

deschiderii sesiunilor de depunere a cererilor unice de plată pe suprafață 

(APIA) se iau în calcul înregistrările din IACS - APIA din anul anterior; 

b) pentru sesiunile de proiecte derulate după începerea sesiunilor de depunere 

a cererilor de plată pe suprafață (APIA) se iau în calcul înregistrarile din IACS 

- APIA din anul curent depunerii Cererilor de Finanțare. În cazul în care în 

anul curent nu se regăsesc înregistrările în IACS, în urma solicitării de 

informații suplimentare, solicitantul va prezenta copia Cererii unice de plată 

din anul curent cu numărul de înregistrare de la APIA. 

Toate exploataţiile agricole pentru care în calculul SO se ține cont și de stupi, 

trebuie să introducă sistemul de identificare şi înregistrare a stupilor şi stupinelor, 

constând în plăcuţe de identificare pentru fiecare stup şi panouri de identificare a 

stupinelor, în conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 119/ 2011, cu 

modificările și completările ulterioare. 

- să aibă exploataţia agricolă înregistrată, conform prevederilor legislative 

naționale, cu cel puţin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului. 

Se va ţine cont de înregistrarea exploataţiei, indiferent de forma de 

organizare economică cu care figurează în Registrul Unic de Identificare (RUI)/ 

Registrul Național al Exploatațiilor (RNE), precum şi la Primărie în Registrul Agricol, 

cu cel puţin 24 de luni înaintrea depunerii Cererii de Finanțare. 

Condiţia de 24 de luni cu privire la înregistrarea exploataţiei se aplică tuturor 

exploataţiilor deținute de solicitant/persoana fizică aferentă solicitantului, 

indiferent dacă exploatația respectivă îndeplinea sau nu dimensiunea minimă 

eligibilă la momentul înregistrării solicitantului/persoanei fizice aferente 

solicitantului, conform legislaţiei naţionale în vigoare la data respectivă. 

Condiția de 24 de luni cu privire la înregistrarea exploatației se aplică 

indiferent de forma de organizare economică a solicitantului pe care acesta o avea 

la momentul respectiv (cu cel puțin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului). 

Solicitantul/ persoana fizică aferentă solicitantului poate modifica structura 

fermei în cadrul celor 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului, cu condiția ca 

odată cu accesarea sprijinului, acesta să mențină condițiile de eligibilitate și 

selecție în baza cărora a fost aprobat proiectul. 

Statutul de microîntreprindere/ întreprindere mică trebuie să fie respectat la 

data depunerii cererii de finanțare, indiferent de momentul înregistrării 

solicitantului conform prevederilor OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările 

ulterioare/ Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare/ 

OUG nr. 6/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

Îndeplinirea condiției de eligibilitate privind dimensiunea minimă a 

exploatației trebuie respectată începând cu momentul depunerii Cererii de 
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Finanțare(nu constituie creare de condiții artificiale consolidarea exploatației 

înainte de depunerea Cererii de Finanțare). 

 
- să prezinte un Plan de Afaceri. 

 
Planul de Afaceri va trebui să cuprindă cel puțin următoarele: 

1. 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); 

2. Prezentarea ţintelor şi obiectivelor de etapă 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 sanitar- 

veterinare, în cazul exploatațiilor agricole care vizează creşterea de animale, 

planul de amenajări pentru gestionarea gunoiului de grajd, conform normelor 

de mediu precum și previziunea bugetului de venituri – cheltuieli); 

3. Prezentarea detaliată a acțiunilor, inclusiv cele legate de sustenabilitatea 

mediului și de utilizarea eficientă a resurselor, necesare pentru dezvoltarea 

exploatației agricole, formarea sau consilierea (îmbunătățirea economică 

propusă a exploatației, planul propus pentru formare şi consiliere – pentru a 

îmbunătăți aptitudinile beneficiarilor și eficacitatea exploatației, 

restructurarea și diversificarea activităţilor agricole (evaluarea riscurilor de 

mediu și planificarea implementării). 

 
Gestionarea eficientă a planului de afaceri este condiționată de stabilirea 

domiciliului beneficiarului în UAT-ul în care exploatația este înregistrată, precum și 

de existența locului de muncă în același UAT sau zona limitrofă a UAT-ului în care 

este înregistrată exploataţia (dacă este cazul). Aceste condiții trebuie îndeplinite în 

maximum 9 luni de la data semnării Deciziei de Finanțare. 

Planul de Afaceri nu poate cuprinde alte acțiuni din cadrul PNDR 2014-2020, 

în afara celor specifice submăsurii 6.3, respectiv masurii 2- Dezvoltarea fermelor 

mici si foarte mici, şi care nu sunt în acord cu obiectul de activitate efectiv al 

întreprinderii. 

Planul de Afaceri trebuie să includă detalii privind obiectivele care se realizează 

demonstrând că sprijinul acordat va fi investit pentru realizarea conformităţii cu 

standardele europene, modernizarea şi dezvoltarea exploataţiei. 

 
o implementarea Planului de Afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 

9 luni de la data semnării deciziei de acordare a sprijinului; 
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o înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de sprijin, beneficiarul face dovada 

creşterii performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea 

producției proprii în procent de minimum 10% din valoarea primei tranșe de 

sprijin (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului 

de afaceri); 

 
Pentru justificarea condiției privind comercializarea producţiei proprii în procent 

de minim 10% din valoarea primei tranşe de sprijin, se ia în calcul producția 

comercializată pe parcursul duratei de execuție a Deciziei de Finanțare, respectiv 

de la data semnării Deciziei de Finanțare și până la data depunerii celei de a doua 

tranșe de sprijin. 

 
În cazul înființării/ adaptării platformelor de gestionare a gunoiului de grajd se 

vor respecta prevederile Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor 

împotriva poluării cu nitrați din surse agricole aprobat prin Ordinul nr. 1270/ 2005, 

cu modificările și completările ulterioare. 

Platformele pentru gestionarea gunoiului de grajd se pot face în sistem: 

- individual (gospodăresc), caz în care solicitantul trebuie să aibă/prevadă 

platforme individuale conform prevederilor Codului de bune practici agricole 

pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, cu 

mențiunea că nu sunt acceptate ca și platforme individuale grămezile de 

compost cu pat de paie sau întăritură de pământ și grămezile de compost pe 

folii de plastic 

și/ sau 

- comunal – platforme comunale. 

 
În cazul în care în UAT-ul respectiv sau în zonele limitrofe există o platformă 

autorizată de gunoi de grajd comunală/ a unui agent economic, solicitanții au 

obligația de a atașa la Cererea de Finanțare: 

- Contractul de colectare a gunoiului de grajd încheiat între solicitant și deținătorul 

platformei sau 

- Adeverință emisă de Primăria Comunei pe teritoriul căreia se regăsește platforma 

comunală, din care să rezulte faptul că aceasta va prelua gunoiul de grajd din 

exploatația solicitantului. 

 
În cazul în care solicitantul îşi propune ca obiectiv în Planul de Afaceri 

înființarea/ adaptarea platformei de gestionare a gunoiului de grajd, pentru terenul 

pe care se construiește platforma acesta trebuie să prezinte, dacă este cazul, 

conform prevederilor Legii nr. 50/ 1991, cu modificările şi completările ulterioare: 
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a) dacă solicitantul are deja terenul pe care se va construi/există platforma: la 

Cererea de Finanțare se va prezenta copia documentului care să certifice 

dreptul real principal (proprietate, uz, uzufruct, superficie, 

servitute)/dreptul de creanță asupra construcției; 

 
b) dacă solicitantul prevede în Planul de Afaceri ca și acțiune pentru îndeplinirea 

obiectivului, procurarea terenului pe care va construi platforma: la a doua 

tranșă de plată se va prezenta copia documentului care să certifice dreptul 

real principal (proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute)/dreptul de 

creanță asupra construcției și copia Autorizației de construire (doar în cazul 

în care din Certificatul de urbanism rezultă obligativitatea obţinerii acesteia). 

 
- să aibă stabilit domiciliul/ sediul social în Unitatea Administrativ Teritorială în care 

este înregistrată exploataţia. În cazul în care solicitantul este încadrat într-o 

activitate salarizată, locul de muncă trebuie să fie în aceeaşi UAT sau zona limitrofă 

a UAT-ului în care este înregistrată exploataţia vizată pentru sprijin. Aceste condiții 

trebuie îndeplinite în maxim 9 luni de la data semnării Deciziei de Finanțare. 

 
Nu este obligatoriu ca solicitantul să fie încadrat într-o activitate salarizată, 

această condiţie se aplică doar solicitanților care se află într-o astfel de situaţie. 

Locul de muncă poate fi considerat sediul social sau punctul de lucru al 

angajatorului, care trebuie să fie în acelaşi UAT sau zona limitrofă a UAT-ului în care 

este înregistrată exploataţia. 

 
În cazul în care solicitantul va fi încadrat într-o activitate salarizată, ulterior 

termenului de maxim 9 luni de la data semnării deciziei de finanțare, acesta va 

notifica AFIR cu privire la locul de muncă, în termen de 10 zile calendaristice de la 

data angajării. 

 
2.2 PENTRU SOLICITANTII CARE SE INCADREAZA IN DI 2B 

Pentru a putea primi sprijin în cadrul Masurii 2 - Dezvoltarea fermelor mici si 

foarte mici, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

 să se încadreze în categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor 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; 
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 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 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 vizată pentru sprijin, 

până la momentul demarării implementării Planului de Afaceri, aceasta fiind 

o precondiţie a gestionării eficiente a Planului de Afaceri – în cazul în care 

această condiție nu este îndeplinită la momentul depunerii Cererii de 

Finanțare; 

 implementarea (demararea) 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 (conform art. 9 din 

Regulamentul (UE) nr. 1307/2013) în termen de maximum 18 luni de la data 

încheierii instalării; 

 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 10% 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 amenajări 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. În cazul în care exploataţia deţine amenajări privind 

gestionarea gunoiului de grajd, conformă cu cerinţele de mediu, 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 cazul înființării/ adaptării platformelor de gestionare a gunoiului de grajd 

se vor respecta: prevederile Codului de bune practici agricole pentru 

protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole aprobat prin 

Ordinul nr. 1270/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum şi 

Legea nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare. 

 
Pregătirea profesională a tânărului fermier 

Sunt eligibili solicitanţii care au vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data 

depunerii Cererii de Finanțare şi au absolvit minimum 8 clase, dar trebuie de 
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asemenea, şi să dețină competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin 

una dintre următoarele condiții: 

 
 studii medii/ superioare (studiile superioare se referă şi la studiile 

postuniversitare -masterale, doctorale) în domeniul agricol/ veterinar/ 

economie agrară; 

sau 

 competențe în domeniul agricol /veterinar/ economie agrară, dobândite prin 

participarea la programe de instruire/iniţiere/ specializare care nu necesită 

un document eliberat de formatorii recunoscuţi de către ANC şi presupune un 

număr de ore sub numărul de ore aferent Nivelului I de calificare profesională; 

sau 

 recunoaşterea de către un centru de evaluare și certificare a competențelor 

profesionale obținute pe alte căi decât cele formale autorizat ANC a 

competenţelor dobândite ca urmare a experienţei profesionale; 

sau 

 angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o 

perioadă de grație de maximum 33 de luni de la data adoptării deciziei 

individuale de acordare a ajutorului. 

 

În  cazul  solicitanţilor  care  se  angajează  că  vor  dobândi  competențele 

profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maximum 33 de luni de la data 

adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului, se prezintă angajamentul de 

a efectua cursurile necesare dobândirii competențelor profesionale adecvate într-o 

perioadă de grație de maximum 33 de luni de la data adoptării deciziei individuale 

de acordare a ajutorului, dar nu mai târziu de data depunerii ultimei tranşe de plată. 

N.B.! Fermierul trebuie să deţină sau să îşi ia angajamentul de a 

dobândicompetenţe şi calificări profesionale în raport cu tipul de activitate agricolă 

pecare urmează să o desfăşoare (de exemplu: beneficiarul care înfiinţează 

oexploataţie zootehni că, trebuie să urmeze un curs de instruire în 

domeniulzootehnic), în maximum 33 de luni începând de la data deciziei individuale 

deacordare a sprijinului, dar nu mai mult de ultima tranşă de plată, pentru a- 

ipermite acestuia să se conformeze condițiilor referitoare la 

dobândireacompetențelor profesionale specificate în programul de dezvoltare 

rurală. În ceeace priveşte pregătirea profesională liceală/ universitară/ 

postuniversitară îndomeniul agricol, în cazul în care ramura de pregătire nu este în 

domeniul vizat deproiect, studiile se vor completa un curs de instruire în domeniul 

vizat de proiect. 
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Planul de Afaceri (PA) 

Planul de Afaceri va fi întocmit conform structurii modelului-cadru anexat la 

prezentul Ghid şi trebuie să cuprindă detalii privind: 

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 şi 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 creşterea 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, precum cele legate de sustenabilitatea 

mediului și de utilizarea eficientă a resurselor, necesare pentru dezvoltarea 

exploatației agricole şi/ sau formarea sau consilierea (pentru îmbunătățirea 

economică propusă a exploatației, planul propus pentru formare şi consiliere 

– pentru a îmbunătăți aptitudinile beneficiarilor și eficacitatea exploatației, 

restructurarea și diversificarea activităţilor agricole (evaluarea riscurilor de 

mediu și planificarea implementării), în funcţie de aplicabilitatea şi 

necesitatea acestora. 

 
Gestionarea eficientă a Planului de Afaceri este condiţionată de stabilirea 

domiciliului şi a sediului social al tânărului fermier în UAT-ul în care este înregistrată 

exploataţia agricolă. În cazul în care tânărul fermier care se instalează va fi încadrat 

într-o activitate salarizată, locul de muncă deţinut (sediul social sau punctul de 

lucru al firmei angajatoare) va fi în aceeaşi UAT sau zona limitrofă a UAT în care 

este înregistrată exploataţia. Îndeplinirea condiţionării se va realiza în maximum 9 

luni de la data semnării Contractului de Finanţare. 

 

ELIGIBILITATEA SPRIJINULUI 

Sprijinul se acordă în vederea facilitării instalării tânărului fermier într-o 

exploataţie agricolă, pe baza Planului de Afaceri. Toate cheltuielile propuse în 

N.B.! Pentru eligibilitatea solicitantului, este obligatoriu să se prezinte diploma SAU 

documentul justificativ a ultimei forme de învățământ absolvite (minimum 8 clase). 

Prin document justificativ se înţelege orice document legal valabil, inclusiv 

suplimentul descriptiv al certificatelor de formare profesională autorizate de ANC care 

cuprinde această informaţie. 
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Planul de Afaceri, respectând condiţiile prevăzute în prezentul Ghid şi Fişa Tehnică 

a masurii 2 – Dezvoltarea fermelor mici si foarte mici, inclusiv capitalul de lucru, 

achiziţia de teren sau material biologic, efectuare de studii precum cel pentru 

sectorul pomicol, sau privind potenţialul agricol (dacă e cazul) precum şi activităţile 

relevante pentru implementarea corectă a Planului de Afaceri aprobat pot fi 

eligibile, indiferent de natura acestora. 

 
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 obligatoriu obiective/ 

amenajări minime de gestionare a gunoiului de grajd, conform codului de bune 

practici. Ca urmare, în Planul de Afaceri vor fi prevăzute în mod obligatoriu 

amenajări de depozitare şi gestionare a gunoiului de grajd (sau descrierea acestora 

în cazul în care deja există) destinate evitării infiltrării în pânza freatică a 

compuşilor pe bază de nitriţi şi nitraţi. Cerința ce va fi verificată în momentul 

finalizării implementării Planului de Afaceri prin prezentarea NOTEI DE 

CONSTATARE PRIVIND CONDIŢIILE DE MEDIU emisă de Garda de Mediu. Nerealizarea 

acestei condiţii majore va atrage după sine recuperarea întregului sprijin acordat. 

 

 

Pentru calculul stabilirii capacitații maxime de stocare a gunoiului de grajd, 

este necesar ca fiecare beneficiar al cărui Plan de Afaceri vizează creşterea 

animalelor, să calculeze şi să prevadă capacitatea de stocare aferentă gunoiului de 

grajd. Acest calcul se va întocmi prin introducerea datelor specifice în calculatorul 

de capacitate a platformei de gunoi fila „producție de gunoi”. În ceea ce privește 

calculul standardului privind cantitatea maximă de îngrășăminte cu azot care pot fi 

aplicate pe terenul agricol, acestea se vor calcula prin introducerea datelor 

specifice în calculatorul privind cantitatea maxima de ingrasaminte care pot fi 

aplicate pe teren agricol din fila „AMN” . Excepţie de la calculul privind cantitatea 

maximă de îngrășăminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol, fac tinerii 

fermieri care fac dovada încheierii unui contract cu o platformă de gunoi de grajd 

autorizată comunală/ a unui agent economic sau cei care vor prezenta adeverință 

N.B.! În cuprinsul Planului de Afaceri se vor detalia elementele minime necesare 

asigurării conformităţii cu normele de mediu privind gestionarea platformelor de 

gunoi de grajd, iar calculele se vor efectua în baza metodologiei şi a legislaţiei 

aplicabile, sau se va face dovada existenţei acestora, respectiv se vor detalia în 

Planul de Afaceri (secţiunea aferentă descrierii situaţiei curente) amenajările 

existente care să fie în conformitate cu cerinţele documentaţiei de implementare 

pentru masura 2 – Dezvoltarea fermelor mici si foarte mici şi din prezentul Ghid al 

Solicitantului, având în vedere următoarele: 
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emisă de Primăria comunei în rază căreia se află platforma comunală de gunoi de 

grajd autorizată. 

În cazul tinerilor fermieri care au încheiat un contract cu o platformă 

comunală de grajd, aceștia vor prezenta, în cadrul Planului de Afaceri, modul în 

care se asigură capacitatea de stocare temporară a gunoiul de grajd, în cadrul 

exploatației, până la momentul colectării acesteia. Pentru terenul pe care se va 

construi platforma de gestionare a gunoiului de grajd trebuie să se prezinte, la a 

doua tranşă de sprijin, atât construcţia propriu-zisă, cât şi documentul care să 

certifice dreptul real principal de folosinţă, în funcţie de tipul de construcţie 

(definitivă sau provizorie) a platformei pentru gunoi de grajd şi autorizaţia de 

construire, în cazul în care Legea 50 impune aceste conformități. 

Conformitatea cu normele de mediu privind gestionarea platformelor de gunoi 

de grajd, precum şi respectarea elementelor mai sus menţionate, vor fi validate la 

solicitarea ultimei tranșe de plată. 

 

 

Planul de Afaceri va menţiona obligatoriu: titlul proiectului, data întocmirii 

acestuia şi cursul de schimb EURO/ RON al Băncii Central Europene valabil la data 

elaborării acestuia. 

Implementarea Planului de Afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 

9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului. 

Verificarea îndeplinirii conditiilor de eligibilitate și a activităţilor prevăzute 

în Planul de Afaceri se va efectua cel mult până la împlinirea a trei ani (cinci ani 

pentru exploataţiile pomicole) de la data aprobării deciziei individuale de acordare 

a sprijinului de instalare a tânărului fermier. 

În cazul nerespectării condiţiilor de eligibilitate menţionate în Fişa Tehnică a 

masurii 2 – Dezvoltarea fermelor mici si foarte mici, precum şi a celor obligatorii 

pentru implementarea corectă a Planului de Afaceri, sprijinul acordat la prima 

tranşă de plată va fi recuperat integral şi nu va mai fi plătită a doua tranşă de plată; 

În cazul nerespectării celorlalte obiective (suplimentare – minimum 3) asumate de 

către beneficiar prin Planul de Afaceri, plata va fi realizată proporţional cu gradul 

de îndeplinire a obiectivelor asumate. In funcţie de gradul de afectare, 

gravitatea faptelor, etc., după caz, vor fi recuperate parțial sumele deja acordate, 

N.B.! Îndeplinirea obiectivelor minime obligatorii aplicabile exploataţiei agricole 

şia acţiunilor propuse pentru atingerea acestora, stabilite de beneficiar în Planul 

deAfaceri, constituie CONDIŢIE DE ELIGIBILITATE pentru acordarea celei de-a 

doua tranşe de plată. De asemenea, pentru exploataţiile care vizează creşterea 

animalelor, solicitantul are obligația de a respecta condițiile minime privind 

bunăstarea animalelor/ păsărilor prevăzute de legislația națională în vigoare, 

referitoare la adăposturi, hrană, apă, etc. 
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respectiv proporțional cu obiectivele nerealizate din Planul de Afaceri afectate de 

neregulă, care nu mai îndeplinesc condiţiile menţionate. Aşadar, pentru 

neîndeplinirea condiţiilor obligatorii pentru implementarea corectă a Planului de 

Afaceri (conform secţiunii „implementarea corectă a Planului de Afaceri”) se 

procedează la recuperarea integrală a sprijinului acordat şi nu se mai acordă a doua 

tranşă de plată, iar în cazul obiectivelor suplimentare propuse de către beneficiar 

prin Planul de Afaceri, se aplică recuperarea proporţională a sprijinului. 
 

Totalitatea obiectivelor obligatorii şi suplimentare propuse de către 

beneficiar din Planul de Afceri reprezintă 100% din totalul sumei de sprijin şi vor 

avea procente egale. Prin urmare, în cazul neîndeplinirii obiectivelor suplimentare 

din Planul de Afaceri, sprijinul se va recupera în acord cu ponderea aferentă 

obiectivelor propuse de beneficiar şi nerealizate, din prima tranşă de sprijin, şi /sau 

din cea de-a doua tranşă de sprijin, în funcţie de valoarea sumei care necesită a fi 

recuperată din valoarea totală a sprijinului. 

Dimensiunea se va calcula pe baza înregistrărilor din anul anterior depunerii 

cererii sau după caz, din ultima perioadă (campanie) de depunere (înregistrare) a 

cererii unice de plată pe suprafaţă în Registrul unic de identificare de la APIA din 

perioada de depunere, stabilita conform legislatiei nationale şi/ sau a ultimei 

înregistrări/ actualizări în Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/ DSVSA efectuată 

înainte cu cel mult 30 de zile calendaristice faţă de data depunerii Cererii de 

Finanțare. 

 
Data de referinţă, respectiv anul 0 din Planul de Afaceri reprezintă: ultima 

înregistrare/ actualizare în Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/ DSVSA înainte cu 

cel mult 30 de zile calendaristice faţă de data depunerii Cererii de Finanțare. 

 
Foarte important! Solicitanţii acestei măsuri, sub forma de organizare 

eligibilă pentru accesarea submăsurii 6.1, au obligaţia de a-şi înscrie TOATE 

suprafeţele agricole deţinute în Registrul Unic de Identificare la APIA/ Registrul 

Agricol, în perioada de depunere stabilită conform legislaţiei naţionale, odată cu 

depunerea cererii unice de plată pe suprafaţă şi de a-şi înregistra toate animalele 

înainte de data de referinţă la ANSVSA/ DSVSA/ Medic Veterinar/ Registrul 

Agricol, păstrând cel puţin dimensiunea SO-urilor pentru care s-a acordat 

sprijinul, pe perioada de implementare, trei ani (cinci ani pentru exploataţiile 

pomicole) şi monitorizare a proiectului (trei ani). 
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La cea de-a doua tranşă de plată se va verifica extrasul de la ANSVSA/ DSVSA/ 

Circumscripţia veterinară şi/ sau Registrul Unic de Identificare de la APIA şi se va 

prezenta de către beneficiar copia Registrului Agricol pe anul în curs, pe baza cărora 

se va verifica păstrarea dimensiunii exploataţiei (SO). Astfel dimensiunea nu poate 

să scadă în niciunul dintre anii de implementare sau monitorizare a proiectului faţă 

de momentul depunerii Cererii de Finanțare, însă aceasta poate creşte, păstrând 

sectorul dominant pentru care proiectul a fost selectat şi contractat. 

 
 

3. Eligibilitatea cheltuielilor 

 
3.1 Tipuri de acțiuni eligibile 

Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii/dezvoltarii fermierului în 

baza Planului de Afaceri. Toate cheltuielile propuse în Planul de Afaceri, inclusiv 

capitalul de lucru, achiziţia de teren sau material biologic, precum şi activităţile 

relevante pentru implementarea corectă a Planului de Afaceri aprobat pot fi 

eligibile, indiferent de natura acestora. 

Prin această măsură se vor finanţa proiectele de investiţii propuse în urma 

acţiunilor de consultare/animare realizate în teritoriul GAL, dar se pot permite si 

alte tipuri de actiuni: 

Exemple de actiuni eligibile: 

• Achizitionarea de teren si/sau material biologic; 

• Achizitia de animale; 

• Capitalizarea entitatii in vederea desfasurarii activitatilor comerciale; 

 
3.2 Tipuri de acțiuni neeligibile 

• cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a 

proiectului cu excepţia: costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R 

(UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare. 

• cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru 

transport persoane; 

• cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași 

costuri eligibile. 

N.B.! În situaţia în care primăriile nu pot elibera copia registrului agricol cu situaţia 

curentă, se va depune copia ultimei înregistrari a registrului agricol însoţită de 

adeverinţă emisă de primărie privind situaţia curentă. 
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Tipurile de actiuni au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG 

 

aprobat prin OMADR nr. 295/2016. 

Sprijinul va fi utilizat pentru realizarea Planului de Afaceri şi activitatea 

economică desfăşurată de beneficiar. 

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

de teren sau material biologic, efectuare de studii precum cel pentru sectorul 

pomicol, sau privind potenţialul agricol precum şi activităţile relevante pentru 

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

natura acestora. 

Conform prevederilor Capitolului 14 „Informații privind complementaritatea’’ 

din PNDR 2014-2020, cu privire la evitarea dublei finanțări, nu pot fi finanțate prin 

PNDR acțiunile eligibile prin Programul Național de sprijin al Sectorului Vitivinicol 

2014-2018 (PNS – aprobat prin HG nr.578/2014, cu modificările și completările 

ulterioare) și/sau Programul Național Apicol (PNA – aprobat prin HG nr.1050/2013, 

cu modificările și completările ulterioare). Acțiunile sprijinite prin PNA și PNS se 

regăsesc pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

Planul de Afaceri poate sa prevada orice alte acţiuni pentru apicultură şi/sau 

sectorul vitivinicol, cu condiţia ca aceste acţiuni să nu fie dintre cele eligibile prin 

PNS sau PNA, însă viabilitatea Planului de Afaceri va fi demonstrată prin descrierea 

coerentă a modului de gestionare, inclusiv economică a exploataţiei şi, dacă este 

cazul, vor fi prezentate cheltuielile efectuate în trecut sau în prezent cu finanţare 

din unul dintre cele două programe, sau ambele, după caz, având în vedere că NU 

există interdicţii cu privire la accesarea simultană a PNDR cu PNS şi/sau PNA. În 

acest mod, se asigură evitarea dublei finanţări, conform directivelor europene şi 

completarea acţiunilor necesare din cele două fonduri (FEADR şi FEGA), respectiv 

asigurarea complementarităţii dintre programe. 

 

4. Criteriile de selectie ale proiectului 
 

4.1 PENTRU SOLICITANTII CARE SE INCADREAZA IN DI 2A 
 
 

Nr. 

crt. 

Criterii de selectie punctaj 

 Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol (în funcție de nivelul 

de educație și/sau calificare în domeniul agricol) 1 

 1. Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare în 

domeniul   agricol,   agro-alimentar,   veterinar   sau economie 

agrară 

20p 

8.1 şi fişa tehnică a Sm 19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, 

nr. 226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 
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1 

2.  Solicitantul  a  absolvit  studii  postliceale  şi/sau  liceale în 

domeniul   agricol,   agro-alimentar,   veterinar   sau economie 

agrară 

15p 

3. Solicitantul prezintă dovada urmării unui curs de calificare 

de minimum Nivel I în domeniul agricol, agro-alimentar, 

veterinar sau economie agrară finalizat cu un certificat de 

competențe profesionale eliberat de un furnizor de formare 

profesională a adulților recunoscut de către Autoritatea 

Naţională pentru Calificări (ANC) sau recunoaşterea de către 

un centru de evaluare si certificare a competențelor 

profesionale obținute pe alte căi decât cele formale autorizat 

ANC a competenţelor dobândite ca urmare a experienţei 

profesionale Competenţele profesionale trebuie să fie în acord 

cu aria de activitate agricolă specifică exploatației vizate 

pentru sprijin. 

10p 

4. Solicitantul prezintă dovada de absolvire a unor cursuri de 

inițiere/instruire/specializare în domeniul agricol, agro- 

alimentar, veterinar sau economie agrară, care nu necesită un 

document eliberat de formatorii recunoscuţi de către ANC şi 

presupune un număr de ore sub numărul de ore aferent 

Nivelului I de calificare profesională. Competenţele 

profesionale trebuie să fie în acord cu aria de activitate agricolă 

specifică exploatației vizate pentru sprijin. 

5p 

Documentul care atestă formarea profesională a adulților, 

trebuie să fie un certificat de calificare emis de un furnizor de 

formare profesională a adulților recunoscut de Autoritatea 

Națională pentru Calificări sau un certificat de competențe emis 

de un centru de evaluare si certificare a competențelor 

profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, care trebuie 

de asemenea să fie autorizat de Autoritatea Națională pentru 

Calificări. 

 

 

 

 

 

 
 
2 

Principiul sectorului prioritar care vizează sectorul zootehnic 

(bovine, apicultură, ovine și caprine) și vegetal (legumicultura, 

inclusiv producţia de material săditor, pomicultura și producția 

de semințe). 

 

a. Sectorul vegetal: 

1. Legumicultură (se referă atât la legumele în câmp, cât şi la 

cele în spaţii protejate, inclusiv ciupercăriile din spaţiile 

climatizate), se acceptă şi producere de material 

săditor/sămânță de legume 

15p 
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2. Producere de sămânță/material săditor (inclusiv pentru 

pepiniere pomicole și viticole) – cu excepţia celor pentru 

legumicultură 

12p 

3. Pomicultură, exceptând pepinierele pomicole 10p 

b. Sectorul zootehnic: 

1. Bovine 15p 

2. Apicultură 12p 

3. Ovine și caprine 10p 

Pentru acordarea punctajului de selecție se va ține cont de ponderea 

culturilor sau speciilor de animale în cadrul calculului SO care trebuie să 

fie dominantă în totalul SO exploataţie. Se vor acorda 15 puncte pentru o 

exploataţie legumicolă, în care se consideră a fi permisă inclusiv producerea 

de material săditor (precum şi materialul semincer), doar pentru culturile 

de legume şi 12 puncte pentru o exploataţie care vizează producere de 

sămânţă şi material săditor (sunt acceptate pepinierele pomicole şi 

viticole)- doar exploataţiilor care vizează celelalte tipuri de culturi, 

excluzându-se la acest punct culturile de legume. În cazul pepinierelor 

pomicole şi viticole, punctajul va fi acordat în cadrul celui de – al doilea 

criteriu de selecţie. În cazul exploataţiilor mixte dacă proiectul a fost 

încadrat pe sectorul vegetal/ zootehnic (acesta reprezentând componenta 

majoritară măsurată în SO din total exploataţie) analiza SO a grupei de 

cultură/ speciei de animale se va face comparativ cu totalul SO al sectorului 

vegetal/zootehnic, şi nu cu total SO al întregii exploataţii. 

*Specia bovine include şi bubalinele. 

 Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potenţial 

determinate în baza studiilor de specialitate 

1. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial ridicat 30p 

2. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial mediu 25p 

Încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau mediu) se va face ținând cont 

de nota de bonitare a terenurilor din UAT-ul unde figurează cultura 

predominantă existentă/ înființată raportat la total valoare SO. 

În cazul în care apar discrepanţe între valoarea medie a notei de bonitare 

la nivel de UAT şi capacitatea de producţie a solului din ferma 

solicitantului, la solicitarea fermierului, OSPA poate evalua nota de 

bonitare medie pentru amplasamentul solicitantului utilizând studiile 

existente conform metodologiei actualizate de modificare a notei de 

bonitare din Anexa nr 11 la Ghidul Solicitantului. Studiul OSPA județean 

privind nota de bonitare a terenurilor agricole va fi însoțit de avizul ICPA. 

Dacă exploatația este prevăzută cu sistem de irigații sau prin  proiect este 
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3 

prevăzut un astfel de sistem, atunci se va încadra în potențialul agricol 

conform notei de bonitare aferentă culturilor pentru terenurile irigate, 

conform Anexei nr. 11. Pentru spaţiile protejate (sere, solarii, ciupercării) 

se va acorda punctajul aferent zonelor cu potenţial agricol ridicat. În cazul 

exploataţiilor ce vizează creşterea albinelor, se va acorda punctajul maxim 

aferent zonelor cu potențial ridicat. 

Pentru reconversia/înfiinţarea exploataţiilor pomicole în zonele cu nota de 

favorabilitate potențată între 2,5 şi 3,5, acestea vor fi încadrate în zonele 

cu potenţial agricol mediu, iar cele din zonele cu nota de favorabilitate 

potențată mai mare de 3,5 vor fi încadrate în zonele cu potenţial agricol 

ridicat. Pentru exploataţiile viticole pentru soiurile de struguri de vin din 

soiuri nobile din arealele cu Denumire de Origine Controlată (DOC) şi 

Indicaţie Geografică (IG), aşa cum sunt nominalizate şi identificate în Anexa 

nr. 8 la Ghidul Solicitantului, conform prevederilor Ordinului nr. 247/2012, 

cu modificările şi completările ulterioare, acestea vor fi încadrate în 

investiţii din zonele cu potenţial agricol ridicat. Referitor la creşterea 

animalelor, încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau mediu) conform 

Anexei nr.11 la Ghidul Solicitantului se va face ținând cont de nota de 

bonitare acordată UAT-ului în care este amplasat punctul de lucru  vizat 

de proiect, în funcţie de modul de creştere a animalelor, în sistem închis 

sau liber, şi de existenţa sau nu a acţiunii de procesare în cadrul fermei. 

Se va lua în calcul specia de animale predominantă din total efectiv de 

animale, exprimate în SO. (potențial ridicat = culoarea verde, mediu= 

culoarea galben, culoarea roșu reprezintă potențial scăzut și nu se acordă 

punctaj). 

În cazul exploataţiilor mixte dacă proiectul a fost încadrat pe sectorul 

vegetal/ zootehnic (acesta reprezentând componenta majoritară măsurată 

în SO din total exploataţie), analiza SO a grupei de cultură/ speciei de 

animale se va face comparativ cu totalul SO al sectorului vegetal/ 

zootehnic, şi nu cu totalul SO al întregii exploataţii. 

În cazul speciilor de plante şi de animale care nu se regăsesc în Anexele la 

Ghidul Solicitantului menţionate anterior şi pentru care nu sunt aduse 

precizări suplimentare nu se acordă punctaj la acest principiu de selecţie. 

 
 
4 

Principiul fermelor mici 

Prioritizarea fermelor mici, care se încadrează în dimensiunea 

fermei mici (4.000 – 11.999 € SO) 

30p 

 Principiul raselor/soiurilor autohtone 

Solicitantul demonstrează că deține/dezvoltă la nivelul 

exploataţiei agricole si prevede în cadrul Planului de Afaceri că 

va  păstra  /  dezvolta,  pe  toată  durata  de  implementare  a 

5p 
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acestuia, nucleul de rase indigene, respectiv soiuri autohtone 

(indiferent de ponderea acestora măsurată în SO*); 

 

Sectorul Vegetal 

Solicitantul își propune prin proiect sau demonstrează că deţine/dezvoltă 

la nivelul exploataţiei agricole şi prevede în cadrul Planului de Afaceri că 

va păstra/ dezvolta nucleul de soiuri autohtone pe toată durata de 

implementare și monitorizare a proiectului. Soiurile autohtone sunt cele 

obținute din sămânță autohtonă, și anume sămânța certificată în 

conformitate cu prevederile legislației în vigoare în domeniul calității 

semințelor, care a fost produsă pe teritoriul României din soiuri înregistrate 

în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România elaborat 

de către Institutul de Stat pentru Testarea și Inregistrarea Soiurilor (ISTIS), 

ce se regăseşte la adresa: http://istis.ro/Catalog-ISTIS, în anul respectiv de 

cerere, în dreptul cărora este înscris un cod care aparține menținătorilor 

din România. Punctajul se va acorda proporţional în funcţie de ponderea 

nucleului soiurilor autohtone în total cultură vegetală (exprimată în SO) din 

cadrul exploatației. 

Sectorul Zootehnic 

Solicitantul își propune prin proiect sau demonstrează că deţine/dezvoltă 

la nivelul exploataţiei agricole şi prevede în cadrul Planului de Afaceri că 

va păstra/ dezvolta nucleul de rase pe toată durata de implementare și 

monitorizare a proiectului. Punctajul se va acorda pentru animalele pentru 

care se poate prezenta Certificatul de origine pentru animalele de rasă 

(indigene) menționate în Anexa nr. 12 la Ghidul Solicitantului eliberat de 

Asociațiile/ Organizaţiile crescătorilor de animale, acreditate pentru 

întocmirea şi menţinerea registrului genealogic. Lista acestor organizații și 

asociații se regăsește în Anexa nr. 13 la Ghidul Solicitantului. Punctajul se 

va acorda proportional în funcţie de ponderea numărului de animale pentru 

care se prezintă certificate, în total efectiv de animale (exprimat în SO) din 

cadrul exploataţiei. 

*În cazul exploataţiilor mixte, dacă proiectul a fost încadrat pe sectorul 

vegetal/ zootehnic (acesta reprezentând componenta majoritară măsurată 

în SO din total exploataţie), analiza SO a grupei de cultură/ speciei de 

animale se va face comparativ cu totalul SO al sectorului vegetal/zootehnic, 

şi nu cu totalul SO al întregii exploataţii. 

 TOTAL 100 

http://istis.ro/Catalog-ISTIS
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4.2 PENTRU SOLICITANTII CARE SE INCADREAZA IN DI 2B 

Evaluarea proiectelor se realizează lunar pentru proiectele ce au un punctaj 

estimat (autoevaluare /prescoring) mai mare sau egal decât pragul de calitate lunar 

menționat în anunțul licitației anuale de proiecte. 

Pentru aceasta măsură pragul minim este de 25 de puncte și reprezintă pragul 

sub care niciun proiect nu poate intra la finanţare. 

 

 

Scorul se calculează în baza următoarelor Principii de Selecţie: 

 

Nr. 

crt. 

Criterii de selectie Punctaj 

 Principiul sectorului prioritar care vizează sectoarele: zootehnic (bovine, 

apicultură, ovine și caprine) și vegetal (legumicultura, inclusiv producere 

de material săditor, pomicultura și producere de samânţă) 

A) Sector vegetal 

1. Legumicultură (se referă atât la legumele în câmp cât şi la 

cele în spaţii protejate, inclusiv ciupercăriile din spaţiile 

climatizate), inclusiv producere de material săditor/ sămânţă de 

legume; 

30 

2. Producere de sămânță/ material săditor, inclusiv pentru 

pepiniere pomicole şi viticole - exceptând cele pentru 

legumicultură 

20 

3. Pomicultură, exceptând pepinierele pomicole 20 

N.B.! Este important ca înainte de depunerea Cererii de Finanțare, solicitantul să 

identifice, obiectiv, punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) şi să îl menționeze 

în Cererea de Finanțare, secţiunea A „Date despre tipul de proiect şi beneficiar” și în 

Planul de Afaceri și secțiunea III – Descrierea principiilor de selcție îndeplinite. De 

asemenea, se va încadra corect proiectul din punct de vedere a alocării financiare a 

măsurii/ submăsurii/ componente (alocare distinctă), dar şi în Planul de Afaceri – 

secţiunea dedicată. În situaţia în care în momentul evaluarii se constată că 

solicitantul şi-a încadrat greșit proiectul din punct de vedere al alocării financiare și/ 

sau şi-a estimat punctajul (autoevaluare /prescoring) cu mai mult de 20% față de 

punctajul stabilit de AFIR, aceştia vor intra în procesul de selecţie în raportul de 

selecție final. Raportul de selecţie final se întocmeşte după ultimul raport de selecţie 

lunar aferent sesiunii continue anuale de selecție a cererilor de finanțare şi conţine 

toate proiectele incluse în Lista proiectelor în așteptare, proiectele care şi-au estimat 

punctajul (autoevaluare/ prescoring) cu mai mult de 20% față de punctajul stabilit de 

AFIR, precum și proiecte încadrate greșit din punct de vedere al alocării financiare 

aferente unei măsuri/sub-măsuri/componente (alocare distinctă). 
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B) Sector zootehnic 

1. Bovine (sunt incluse şi bubalinele) 

30 

2. Apicultură 20 

3. Ovine și caprine  

Pentru acordarea punctajului de selecție se va ține cont de 

ponderea culturilor sau speciilor de animale în cadrul calculului 

SO care trebuie să fie dominantă în total SO exploataţie. Se vor 

acorda 30 de puncte pentru o exploataţie legumicolă (inclusiv în 

cazul producerii de material săditor şi/ sau material semincer 

pentru culturile de legume) şi 25 de puncte pentru o exploataţie 

care vizează producerea de sămânţă şi material săditor (inclusiv 

pentru pepiniere pomicole şi viticole) doar exploataţiile care 

vizează celelalte tipuri de cultură, excluzându-se la acest punct 

culturile de legume. În cazul culturilor pomicole, pentru 

pepiniere punctajul va fi acordat în cadrul celui de – al doilea 

criteriu de selecţie. În cazul exploataţiilor mixte când proiectul 

a fost încadrat pe sectorul vegetal/ zootehnic (aceasta 

reprezentând componenta majoritară măsurată în SO din total 

exploataţie), analiza SO a grupei de cultură/ animale se va face 

comparativ cu totalul SO al sectorului vegetal/ zootehnic, nu cu 

total SO al exploataţiei. 

N.B.! Beneficiarul va trebui să-şi menţină ca prioritară, pe toată 

perioada de monitorizare a proiectului, grupa mare de cultură/ 

animale pentru care a primit punctaj. 

 

 

 

 

 

 
 
PS2 

Principiul comasării exploatațiilor având în vedere numărul exploatațiilor 

preluate integral 

1. Prioritizarea fermelor mici, care se încadrează în 

dimensiunea fermei mici (12000-20000 € SO) 

30 

2. Solicitantul preia integral două exploatații agricole 10 

3. Solicitantul preia integral cel puţin o exploatație agricolă 5 

Pentru a beneficia de punctaj conform criteriului de selecţie, 

preluarea exploataţiilor se realizează unitar, cu toate 

suprafeţele şi animalele, aşa cum apar înregistrate la APIA şi /sau 

la ANSVSA şi în Registrul agricol. Ca urmare, cedentul nu trebuie 

să mai fie înregistrat în Registrul unic de identificare de la APIA 

şi /sau în Registrul exploatațiilor de la ANSVSA/ DSVSA/ 

Circumscripție Veterinară şi Registrul Agricol. Nu este obligatorie 

preluarea curții și a anexelor gospodăriei cedentului. 

N.B.! Pentru îndeplinirea acestui principiu de selecție, se vor 

atașa: extras din Registrul unic de identificare de la APIA şi /sau 

 



38 

 

 

 

 Registrul exploatațiilor de la ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripție 

Veterinară şi Registrul Agricol pentru cedent/ cedenți, din care 

să reiasă situația acestora înainte și după momentul preluării 

exploatației/ exploatațiilor agricole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
PS3 

Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol 

1. Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare în 

domeniul agricol 

20 

2. Solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale în domeniul 

agricol 

20 

3. Formare profesională care conferă un nivel de calificare 

superior nivelului minim obligatoriu solicitat prin eligibilitate şi 

anume, prin studii/ curs de calificare în domeniul agricol, agro- 

alimentar, veterinar sau economie agrară de cel puţin Nivel 1 de 

calificare profesională, conform legislaţiei aplicabile la momentul 

acordării certificatului de calificare profesională. 

 

Absolvirea de studii superioare se dovedeşte cu diploma de licenţă/ 

master/ doctor, iar absolvirea studiilor postliceale sau liceale se dovedeşte 

cu diplomă de bacalaureat. Pentru demonstrarea criteriului de selecţie şi 

acordarea punctajului minim se va prezenta, pe lângă documentul care 

certifică absolvirea celor 8 clase, un act doveditor (diplomă, certificat de 

calificare) eliberat de un formator de formare profesională acreditat 

(recunoscut de Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice) prin care se 

certifică competențele profesionale de cel puţin Nivel 1 de calificare 

profesională (instruirea/ calificarea/ specializarea). Nivelul I de calificare 

profesională are o durată de minim 360 ore, conform prevederilor legale 

în vigoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
PS4 

Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate 

în baza studiilor de specialitate 

1. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial ridicat 

(conform studiului ICPA -anexat) 

20 

2. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial mediu 

(conform studiului ICPA anexat) 

20 

N.B.! Încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau mediu) se va face ținând 

cont de nota de bonitare a terenurilor din UAT unde figurează cultura 

predominantă existentă/ înființată (raportat la total valoare SO). În cazul 

în care apar discrepanţe între valoarea medie a notei de bonitare la nivel 

de UAT şi capacitatea de producţie a solului din ferma solicitantului, la 

solicitarea fermierului, OSPA poate evalua nota de bonitare medie pentru 

amplasamentul    solicitantului    utilizând    studiile    existente conform 

metodologiei actualizate de modificare a notei de bonitare din Anexa 6. 
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 Studiul OSPA județean privind nota de bonitare a terenurilor agricole va fi 

însoțit de aviz ICPA. Dacă exploatația este prevăzută cu sistem de irigații 

sau prin proiect este prevăzut un astfel de sistem, atunci se va încadra în 

potentialul agricol conform notei de bonitare aferentă culturilor pentru 

terenurile irigate, conform Anexei nr. 6. A se avea în vedere precizările 

din legenda aferentă Anexei nr. 6 prin care se face corelarea dintre culoare 

și potențial (ridicat = culoarea verde, mediu= culoarea galben, culoarea 

roșu reprezintă potențial scăzut și nu se acordă punctaj). Pentru spaţiile 

protejate (sere, solarii, ciupercării) se va acorda punctajul aferent zonelor 

cu potenţial agricol ridicat. N.B.! În cazul în care cultura propusă prin 

proiect nu este în foaia de lucru „vegetal” din Anexa 6, solicitantul va 

consulta foaia 2 de lucru „asimilări culturi” pentru încadrarea pe potenţial. 

Pentru reconversia/ înfiinţarea exploataţiilor pomicole în zonele cu nota 

de favorabilitate potențată între 2.5 şi 3.5 (Anexa nr. 10), acestea vor fi 

încadrate în zonele cu potenţial agricol mediu, iar cele din zonele cu nota 

de favorabilitate potențată mai mare de 3,5 de vor fi încadrate în zonele 

cu potenţial agricol ridicat. 

Pentru exploataţii viticole pentru soiurile de struguri de vin din soiuri 

nobile din arealele cu Denumire de Origine Controlată (DOC) şi Indicaţie 

Geografică (IG), aşa cum sunt nominalizate şi identificate conform OMADR 

247/2012 cu modificările şi completările ulterioare (Anexa nr. 12), acestea 

vor fi încadrate în investiţii din zonele cu potenţial agricol ridicat și se 

acordă automat punctajul aferent primului criteriu (potenţial ridicat). 

Referitor la creşterea animalelor, încadrarea în tipul de potențial (ridicat 

sau mediu) conform Anexei nr. 6 se va face ținând cont de nota de bonitare 

acordată UAT unde este înregistrată exploataţia, în funcţie de modul de 

creştere a animalelor, în sistem închis sau liber, şi de existenţa, sau nu, a 

acţiunii de procesare în cadrul fermei. Se va lua în calcul specia de animale 

predominantă din total efectiv de animale al fermei (exprimat în SO) 

(potențial ridicat = culoarea verde, mediu= culoarea galben, culoarea roșu 

reprezintă potențial scăzut și nu se acordă punctaj). În cazul exploataţiilor 

ce vizează creşterea albinelor, se va acorda punctjul maxim aferent acestui 

principiu de selecţie (potenţial ridicat). 

N.B.! În cazul speciilor de plante şi de animale care nu se regăsesc în 

Anexele menţionate anterior şi pentru care nu sunt aduse precizări nu 

se acordă punctaj la acest principiul de selecţie. 

 Principiul raselor/ soiurilor autohtone 

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 

5 
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PS5 

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 și monitorizare a proiectului. 

 

Sectorul Vegetal 

Solicitantul își propune prin proiect sau demonstrează că deţine 

/dezvoltă la nivelul exploataţiei agricole şi prevede în cadrul 

Planului de Afaceri că va păstra /dezvoltă nucleul de soiuri 

autohtone pe toată durata de implementare și monitorizare a 

proiectului (atât producere de seminţe autohtone, material de 

plantare autohton cât şi cultivarea soiurilor autohtone). Soiurile 

autohtone sunt cele obținute din sămânță autohtonă, și anume 

sămânța certificată în conformitate cu prevederile legislației în 

vigoare în domeniul calității semințelor, care a fost produsă pe 

teritoriul României din soiuri înregistrate în Catalogul oficial al 

soiurilor de plante de cultură din România elaborat de către 

Institutul de Stat pentru Testarea și Inregistrarea Soiurilor 

(ISTIS), ce se regăseşte la adresa http://istis.ro/Catalog-ISTIS, în 

anul respectiv de cerere, în dreptul cărora este înscris un cod 

care aparține menținătorilor din România. Punctajul se va 

acorda proporţional în funcţie de ponderea nucleului soiurilor 

autohtone în total cultură vegetală (exprimată în SO) din cadrul 

exploatației. Acest criteriu se aplică pentru toate tipurile de 

activități agricole desfășurate sau care urmează a fi desfăşurate, 

atât fermierilor care sunt autorizați pentru producerea de 

semințe și/ sau material săditor (cu condiția să demonstreze că 

acestea sunt soiuri autohtone), cât și în cazul fermierilor care 

cultivă (utilizează)/ vor cultiva (utiliza) soiuri autohtone 

identificate în catalogul ISTIS. Pentru toți fermierii, atât pentru 

deținători de autorizații pentru producerea, prelucrarea și 

comercializarea semințelor și materialului săditor, cât și pentru 

fermierii care cultivă /vor cultiva aceste soiuri pentru consum, 

verificarea cu privire la soiul autohton se face pe baza 

documentelor de calitate și conformitate ale furnizorilor sau 

orice document echivalent (factură fiscală de achiziție/ 

document oficial de certificare a lotului de sămânță/ buletinul 

de analiză cu mențiunea sămânță „admisă pentru însămânțare”/ 

buletin  de  analiză  oficială  cu  mențiunea  „necesar  propriu” 

/etichetă oficială) ce se eliberează fiecărui fermier și în care se 

regăsesc nominalizate soiurile de semințe sau material săditor. 

 

http://istis.ro/Catalog-ISTIS


 

 

 Sămânța autohtonă este sămânța certificată în conformitate cu 

legislația națională în vigoare în dreptul căreia este înscris un 

cod care aparține menținătorilor din România, conform 

catalogului ISTIS. 

 

Sectorul Zootehnic 

Solicitantul își propune prin proiect sau demonstrează că deţine/ 

dezvoltă la nivelul exploataţiei agricole şi prevede în cadrul 

Planului de Afaceri că va păstra/ dezvolta nucleul de rase pe 

toată durata de implementare și monitorizare a proiectului. 

Punctajul se va acorda pentru animalele pentru care se poate 

prezenta Certificatul de origine pentru animalele de rasă 

(indigene), la momentul depunerii Cererii de Finanțare sau la 

ultima plată, după caz, liberat de Asociațiile/ Organizaţiile 

crescătorilor de animale, acreditate pentru întocmirea şi 

menţinerea registrului genealogic. Punctajul se va acorda 

proporțional în funcţie de ponderea numărului de animale pentru 

care se prezintă certificate, în total efectiv de animale (exprimat 

în SO) din cadrul exploataţiei. În cazul exploataţiilor mixte când 

proiectul a fost încadrat pe sectorul vegetal/ zootehnic (aceasta 

reprezentând componenta majoritară măsurată în SO din total 

exploataţie) analiza SO a grupei de cultură/ speciei de animale 

se va face comparativ cu totalul SO al sectorului vegetal/ 

zootehnic, nu cu total SO al întregii exploataţii. 

 

 TOTAL 100 

 

 

5 Valoarea sprijinului nerambursabil 

 
5.1. Tip de sprijin 

Se va stabili în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013. 

Solicitantul trebuie sa faca dovada unei exploatatii agricole, cu urmatoarele valori 

SO: 
 

N.B.! Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze în cadrul 

Planului de Afaceri şi pentru care a primit punctaj la selecţie, devin condiţii 

obligatorii pentru menţinerea sprijinului și pe toată perioada Contractului de 

Finanțare (perioada de implementare şi monitorizare a proiectului). 

 

Atenție!

 

Punctajul  estimat  (autoevaluare,  prescoring)  se  va  face  pe  propria  răspundere41a 

solicitantului. Punctajul minim pentru această masură este de 25 puncte. 
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- Pentru 10.000 Euro sprijin nerambursabil intre 4.000 – 11.999 SO; 

- Pentru 30.000 Euro sprijin nerambursabil intre 12.000 – 19.999 SO; 

- Pentru 40.000 Euro sprijin nerambursabil intre 20.000 – 50.000 SO. 

 
5.2. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Proiectele din cadrul măsurii 2 – Dezvoltarea fermelor mici si foarte mici sunt din 

categoria operaţiunilor generatoare de venit. Beneficiarii sprijinului sunt agenţi 

economici care necesită sprijin pentru dezvoltare şi care asigură premiza crearii de 

locuri de muncă. 

Intensitatatea sprijinului va fi de 100%, acordat sub forma de suma forfetara, 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 exploatațiile pomicole), 

de la încheierea contractului de finanțare. 

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea 

obiectivelor prevăzute în planul de afaceri pentru a facilita fermierului 

începerea/desfasurarea activităților agricole, iar cheltuielile vor fi realizate în acest 

scop. 

Justificarea sprijinului se realizează prin îndeplinirea obiectivelor propuse prin 

Planul de Afaceri. 

 
5.2.1 PENTRU BENEFICIARII CARE SE INCADREAZA IN DI 2A 

 
Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum 3/ 5 ani 

(perioada de 5 ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și este de 10.000 de euro, 

procentul de finanțare nerambursabilă fiind de 100%. 

 
Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici 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 3/5 ani (5 ani pentru 

exploatațiile pomicole), de la data semnării Deciziei de Finanțare de către 

Directorul General Adjunct CRFIR. 

 
IMPLEMENTAREA CORECTĂ a Planului de Afaceri, presupune îndeplinirea în mod 

obligatoriu a următoarelor condiții: 

 comercializarea producției proprii în procent de minimum 10% din valoarea 

primei tranșe de sprijin, aspect demonstrat prin documente justificative, în 

conformitate cu legislația în vigoare. 
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 inființarea platformelor de gestionare a gunoiului de grajd conform normelor 

de mediu în vigoare cu respectarea condițiilor de bune practici, în cazul în 

care exploatația vizează creșterea animalelor; în cazul în care în cadrul 

exploatației agricole există o platformă de gestionare a gunoiului de grajd 

care respectă normele de mediu/ care trebuie adaptată la normele de mediu, 

în Planul de Afaceri se va detalia acest aspect. 

 stabilirea domiciliului/ sediului social a solicitantului în UAT-ul în care 

exploataţia este înregistrată; 

 în cazul în care fermierul va fi încadrat într-o activitate salarizată, în termen 

de maximum 9 luni de la data semnării Deciziei de Finanțare, locul de muncă 

al acestuia (sediul social/ punctul de lucru al angajatorului) trebuie să fie în 

acelaşi UAT sau zona limitrofă a UAT-ului în care este înregistrată exploataţia; 

 din Planul de Afaceri trebuie să reiasă dezvoltarea exploataţiei agricole . 

 
În cazul în care se constată că beneficiarul nu respectă condiţiile de implementare 

corectă a planului de afaceri, respectiv nu sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate 

și de selecție şi/ sau celelalte obiective prevăzute în Planul de Afaceri, AFIR va 

proceda: 

 
 fie la recuperarea integrală a ajutorului financiar nerambursabil plătit și 

neacordarea celei de a doua tranșe de sprijin (în cazul nerealizării a cel 

puțin unui obiectiv obligatoriu din Planul de Afaceri); 

 fie la plata parţială (din valoarea tranșei a doua, şi după caz de la 

beneficiar), respectiv proporțional cu ponderea obiectivului suplimentar 

nerealizat în totalul obiectivelor obligatorii și suplimentare din Planul de 

Afaceri (în cazul nerealizării a cel puțin unui obiectiv suplimentar din 

Planul de Afaceri). Suma va fi reținută din valoarea tranșei a doua de 

sprijin, și după caz de la beneficiar, în cazul în care se constată că trebuie 

recuperată și din valoarea acordată la prima tranșă de sprijin. Ponderea 

obiectivului suplimentar nerealizat se calculează ca procent din numărul 

total de obiective prevăzute în Planul de Afaceri aprobat (obligatorii și 

suplimentare). 

 
Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze în cadrul Planului 

de Afaceri şi pentru care a primit punctaj la selecţie, devin condiţii obligatorii 

pentru menţinerea sprijinului și pe toată perioada de valabilitate a Deciziei de 

Finanțare. 

 
5.2.2 PENTRU BENEFICIARII CARE SE INCADREAZA IN DI 2B 
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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 30.000 euro. 

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 exploatațiile pomicole), 

de la încheierea Contractului de Finanțare. 

+ 
 
 
 

 
Atenție! 

În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1306/ 2013, nu 

sunt eligibili beneficiarii care au creat în mod artificial condiţiile necesare pentru 

a beneficia de finanţare în cadrul măsurilor PNDR 2014-2020. În cazul constatării 

unor astfel de situații, în orice etapă de derulare a proiectului, acesta este 

declarat neeligibil și se procedează la recuperarea sprijinului financiar, dacă s- 

au efectuat plăți. 
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