
Microregiunea Ţara Făgetului 
Grupul de Acţiune Locală 
 
 
Modificarea intensitatii sprijinului acordat la Masura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” 
 
Masura 112 Instalarea tinerilor fermieri 
 
Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 
Creşterea numărului de tineri agricultori care devin pentru prima oară şefi de exploataţii şi încurajarea tinerilor fermieri de a realiza 
investiţii. Intenţia intervenţiei este de a creşte numărul de ferme de semi-subzistenţă preluate şi exploatate de tinerii din 
Microregiune.  
 
Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 
Interventiile finantate prin Masura 112 vizeaza urmatoarele tipuri de proiecte si activitati:  
Îmbunătăţirea managementului exploataţiei agricole; 
Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiei agricole; 
Adaptarea producţiei la cerinţele pieţei; 
Respectarea normelor comunitare, în special, cerinţele de eco-condiţionalitate, de protecţie a muncii, protecţia mediului şi sanitar-
veterinare. 
Vor fi sprijinte ferme cu dimensiunea de 6-40 UDE 
Condiții minime de acordare a sprijinului sunt conform ghidului solictantului: fermieri tineri sub 40 de ani, să fie preluată exploatația 
de maxim 1 an până la data depunerii proiectului, deţine sau se angajează să dobândească competenţe şi calificări profesionale în 
raport cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare, prezintă un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activităţilor agricole din cadrul 
exploataţiei agricole,  a lucrat mai mult de 50% din timpul său de lucru în cadrul fermei (nu neapărat în ferma familiei) cel puţin 12 
luni înaintea instalării sale pe cont propriu, nivelul minim de calificare: absolvent de liceu sau de şcoală profesională/ şcoală de arte 
şi meserii în domeniul agricol, veterinar şi economic cu profil agricol sau absolvent de liceu care prezintă un certificat de calificare 
sau un certificat de absolvire a unui curs de formare de minim 150 de ore în domeniul agricol, vârsta minimă 18 ani. 
 
Beneficiari: 
Tipuri de beneficiari:  
fermierii în vîrstă de până la 40 de ani (neîmpliniţi la data depunerii Cererii de finanţare), persoane fizice sau juridice care practică în 
principal activităţi agricole şi a căror exploataţie agricolă: are o dimensiune economică cuprinsă între 6 şi 40 UDE; este situată pe 
teritoriul ţării; este înregistrată în Registrul fermelor şi Registrul agricol. Categoriile de beneficiari eligibili : persoane fizice, persoane 
fizice înregistrate şi autorizate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare,  asociat şi administrator unic al unei Societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii 31/1990, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  
Evaluarea numarului: număr minim beneficiari - 2 
 
Precizări privind acţiunile eligibile: 
* Acţiuni imateriale: - 
* Acţiuni materiale:                        
- construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de fermă, incluzându-le şi pe cele pentru 
protecţia mediului;  
- achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje,instalaţii, echipamente şi accesorii, 
echipamente şi software specializate;  
- achiziţionarea de animale şi după caz a cotei de producţie;  
- plantarea şi replantarea plantelor perene;  
- achiziţionarea de teren pentru activităţi agricole.  

 
Finanţare: Ajutor public (FEADR + contributie publica nationala): 100% 
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2 27.500 55.000 44.000 11.000 0 
 
 


