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PLANUL NAȚIONAL STRATEGIC 2023-2027 

din cadrul POLITICII AGRICOLE COMUNE 

 

Tip intervenție: Instalarea tinerilor fermieri și a noilor fermieri și înființarea de 
întreprinderi rurale 

Cod intervenție (SM) DR-30 

Denumire intervenție Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri 
 

1. Data depunerii 

Aproximativ iunie 2023 

 

2. Bugetul schemei 

250.691.764,00 EUR pentru perioada 2023 

 

3. Beneficiari eligibili 

Tinerii fermieri (vezi definiția mai jos) 

Nu sunt eligibile persoanele fizice! 

 

4. Valoarea asistenței financiare nerambursabile 

Valoare maximă a sprijinului public va fi 70.000 euro/ proiect. 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil: 100%. 

Plata se efectuează în 2 tranșe: 

- 75% la semnarea contractului de finanțare 

- 25% după implementarea Planului de afaceri.  

 

5. Eligibilitatea solicitantului 

Solicitantul va figura în sistemul APIA/ ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare. 

Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor mici (vezi 
definiția mai jos). 

Solicitantul propune prin Planul de afaceri să dețină în folosință o exploatație agricolă cu dimensiunea 
economică de minimum 12.000 SO, respectiv 8.000 SO în zona montană și maximum 100.000 SO. 

Solicitantul prezintă un plan de afaceri viabil care va cuprinde:  

- situația inițială a exploatației; 

- obiectivele și acțiunile ce urmează a fi dezvoltate de solicitant; 

- investițiile vor reprezenta cel puțin 40% din valoarea sprijinului nerambursabil; 

- calendarul de implementare al planului de afaceri. 
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Durata maximă de implementare este de 3 ani, respectiv 5 ani pentru sectorul pomicol și struguri de 
masă. 

Solicitantul se instalează pentru prima data ca tânăr fermieri și nu a mai beneficiat de sprijin prin PNDR 
2014-2020 sau PNS, indiferent de forma de organizare cu care vine pentru acordarea sprijinului. 

Solicitantul va demonstra înaintea depunerii celei de-a doua tranșe de plată, creșterea performanțelor 
economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 30% din 
valoarea primei tranșe de plată prin entități precum cooperativele, grupurile de producători, unitățile de 
procesare, piețele locale. 

Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevăzută la depunerea cererii de finanțare a 
exploatației agricole pe durata de execuție a contractului cu mai mult de 15%. Prin excepție, în cazul 
pepinierelor marja de fluctuație de maximum 15% a dimensiunii economice poate fi mai mare. 

 

6. Eligibilitatea cheltuielilor 

Toate cheltuielile prevăzute în Planul de afaceri pot fi eligibile, inclusiv costurile pentru capitalul de 
lucru, cadastrare, achiziționare de teren în procent maxim de 10% din valoarea sprijinului. 

 

Definiții: 

„Tânăr fermier” în temeiul alineatului (4) al art. 73 din R (UE) 2115/ 2021: 

• Limita maximă de vârstă: 40 ani 

• Să fie „șef al exploatației”: 

o În cazul P.F.A, Î.I., Î.F., tânărul trebuie să dețină un controlul privind luarea deciziilor 
referitoare la gestionarea exploatației agricole. 

o În cazul persoanelor juridice controlul efectiv se dovedește prin: 

- exercitarea de către tânărul fermier a calității de asociat unic sau 

- exercitarea de către tânărul fermier cumulativ a calității de acționar sau asociat 
majoritar (deținerea a 50%+1 din acțiuni / parți sociale) și administrator/ 
manager. Condiția este îndeplinita şi dacă mai multe persoane fizice tineri 
fermieri dețin împreuna calitatea de acționar sau asociat majoritar sau toți 
acționarii/ asociații sunt persoane fizice tineri fermieri, situație in care unul 
dintre aceștia trebuie să aibă și calitatea de administrator/ manager. 

• Formare adecvată și/ sau competențe necesare: 

o Dovada formării sau a deținerii competențelor adecvate în domeniul agricol (diploma/ 
certificat absolvire). Trebuie să îndeplinească una dintre următoarele condiții: 

- Minim un curs de inițiere în domeniul agronomic acreditat 

- Un certificat de absolvire a unei forme de învățământ agronomic formal (școală 
profesională, liceu, etc.) 

- Un certificat de competențe profesionale în domeniul agronom 

- Experiență practică în activitate agricolă de cel puțin 12 luni acumulată în 
ultimii 10 ani în cadrul unei exploatații agricole. 

În cazul persoanelor juridice cu mai mulți acționari/ asociați persoane fizice tineri fermieri 
care cumulativ îndeplinesc condiția de tânăr fermier, cerința privind formarea sau 
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competențele adecvate trebuie îndeplinita de către persoana fizica tânăr fermier care are 
calitatea de administrator/ manager al exploatației. 

Microîntreprindere în temeiul art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2004: 

• acele întreprinderi care au de la 0 până la 9 salariați (inclusiv) și cel puțin unul dintre indicatorii 
„cifra de afaceri anuală netă”, respectiv „active totale”, este mai mic decât plafonul de 2 
milioane de euro (inclusiv) echivalent în lei. 

Întreprindere mică în temeiul art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2004: 

• acele întreprinderi care au între 10 si 49 de salariați (inclusiv) și cel puțin unul dintre indicatorii 
„cifra de afaceri anuală netă”, respectiv „active totale”, se încadrează în plafonul de cel mult 10 
milioane de euro (inclusiv) echivalent în lei. 


