PNDR 2014 – 2020, Submasura 6.1 „Sprijin privind instalarea tinerilor fermieri”
Denumire
program
Autoritatea de
management

Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020, SUBMASURA 6.1 ‐ „Sprijin privind instalarea
tinerilor fermieri”
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

¾ instalarea pentru prima data a tinerilor fermieri, ca sefi/manageri ai unei exploatatii agricole;
¾ imbunatatirea managementului, cresterea competitivitatii sectorului agricol, precum si conformitatea
cu cerintele de protectie a mediului, igiena si bunastarea animalelor și siguranta la locul de munca;

¾ submasura va crea posibilitatea tinerilor fermieri rezidenți, cu domiciliul stabil in Romania cu un minim
Obiective

de cunoștinte de baza, sa se instaleze ca sefi/manageri ai exploatației;

¾ cresterea numarului de tineri fermieri care incep pentru prima data o activitate agricola ca sefi/
manageri de exploatatie;

¾ incurajarea tinerilor si a familiilor din mediul rural de a se stabiliza in mediul rural, ceea ce va crea un
efect pozitiv asupra economiei nationale in general.

¾ Tanarul fermier in conformitate cu definitia prevazuta la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se
instaleaza ca unic sef al exploatatiei agricole;

¾ Persoana juridica cu mai multi actionari unde un tanar fermier in sensul art. 2 din R(UE) nr.1305/2013
se instaleaza si exercita un control efectiv pe termen lung in ceea ce priveste deciziile referitoare la
gestionare, la beneficii si la riscurile financiare legate de exploatatie.
Conform Art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, (1) ‐ „tanar fermier” inseamna o persoana cu varsta de pana la 40 de ani
la momentul depunerii cererii, care detine competentele si calificarile profesionale adecvate si care se stabileste
pentru prima data intr‐o exploatatie agricola ca sef al respectivei exploatatii.

Beneficiari
eligibili

Criterii de
eligibilitate
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Categoriile de solicitanti eligibili in functie de forma de organizare sunt:
¾ persoana fizica inregistrata si autorizata in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a
Guvernului nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare:
• individual si independent, ca persoana fizica autorizata;
• ca intreprinzator titular al unei intreprinderi individuale;
• ca intreprinzator titular al unei intreprinderi familiale;
¾ asociatul unic si administrator al unei societati cu raspundere limitata – SRL, infiintata in baza Legii
31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
¾ asociatul majoritar (majoritate absoluta) si administrator al unei societati cu raspundere limitata –
SRL, infiintata in baza Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pentru a putea beneficia de fonduri nerambursabile, tanarul fermier trebuie sa se afle in proces de instalare intr‐o
exploatatie agricola care are dimensiunea de minimum 12.000 SO, cu mai putin de 24 luni inaintea depunerii
Cererii de Finantare la AFIR.
Pentru a putea primi sprijin in cadrul submasurii 6.1, solicitantul sprijinului trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii:
¾ detine o exploatatie inregistrata ca microintreprindere/intreprindere mica;
¾ detine o exploatatie agricola cu dimensiunea economica cuprinsa intre 12.000 si 50.000 SO (valoare
producție standard conform ultimului calcul valabil la momentul depunerii cererii de finantare);
¾ detine competente si aptitudini profesionale, indeplinind cel putin una dintre urmatoarele conditii:
•
studii medii/superioare in domeniul agricol/veterinar/economie agrara;
•
cunostinte in domeniul agricol dobandite prin participarea la programe de instruire,
sau
• angajamentul de a dobandi competentele profesionale adecvate intr‐o perioada de gratie de

maximum 33 de luni de la data adoptarii deciziei individuale de acordare a ajutorului.

¾ beneficiarul isi va stabili domiciliul și sediul social in Unitatea Administrativ Teritoriala in care este

¾
¾
¾
¾
¾

¾
¾
¾

Etape
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inregistrata exploatatia, si locul de munca, in cazul in care este incadrat intr‐o activitate salarizata, in
aceeasi UAT sau zona limitrofa a UAT in care este inregistrata exploatatia vizata pentru sprijin, pana la
momentul demararii implementarii planului de afaceri, aceasta fiind o preconditie a gestionarii
eficiente a planului de afaceri;
inaintea solicitarii celei de‐a doua transe de plata, beneficiarul face dovada cresterii performantelor
economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent de minimum 20% din
valoarea primei transe de plata;
in cazul in care exploatatia agricola vizeaza cresterea animalelor, planul de afaceri va prevede in mod
obligatoriu amenajari de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (cerinta va fi
verificata la momentul finalizarii implementarii planului de afaceri);
tanarul fermier solicitant al sprijinului de instalare nu trebuie sa detina actiuni in alte societati care
desfasoara activitati agricole pentru care se solicita sau s‐a obtinut sprijin prin intermediul masurii 112
„Instalarea tinerilor fermieri”;
un tanar care deja a primit sprijin de instalare, prin intermediul masurii 112„Instalarea tinerilor
fermieri” sau submasura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, NU va putea sa solicite un nou
sprijin prin submasura 6.1;
O exploatație agricola sau un tanar fermier, NU pot primi sprijin prin aceasta submasura decat o
singura data; NU este permisa preluarea de exploatatii agricole care au primit sprijin prin intermediul
masurii 112 „Instalarea tinerilor fermieri” si prin intermediul submasurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea
tinerilor fermieri”, din PNDR 2014‐ 2020;
pentru evitarea crearii de conditii artificiale, verificarea se face atat pentru tanarul fermier cat si pentru
cedenti. Nu este admisa faramitarea exploatatiilor agricole, in scopul crearii in mod artificial de conditii
necesare pentru a beneficia de sprijin;
se vor verifica, incepand cu momentul inregistrarii tanarului fermier, istoricul si continuitatea activitatii
micro intreprinderii/intreprinderii mici pentru a se evita fractionarea exploatatiilor cu dimensiunea mai
mare de 50.000 SO in vederea accesarii fondurilor FEADR;
exploatatia este inregistrata obligatoriu in Registrul Unic de Identificare – APIA, in Registrul agricol
si/sau in Registrul exploatatiilor – ANSVSA ca exploatatie comerciala de tip A.

ATENTIE! Pentru exploatatiile zootehnice solicitantii trebuie sa detina in exploatatia agricola constructii
zootehnice adaptate pentru cresterea animalelor si a pasarilor.
Acest proces trebuie sa fie inceput și sa fie in curs de desfașurare la momentul depunerii cererii de finantare
pentru accesarea sprijinului acordat prin intermediul acestei submasuri. Instalarea tanarului fermier se
desfașoara in urmatoarele etape :
• Etapa I: Inregistrarea
tanarului
fermier
la
Oficiul
Registrului
Comertului
ca
microintreprindere/intreprindere mica, cu obiect de activitate in domeniul pentru care solicita sprijin in
cadrul submasurii 6.1, cu maximum 24 de luni inaintea depunerii cererii de finantare (intre timp,
fermierul pregatește planul de afaceri, organizeaza activitatile administrative, achiziționeaza bunuri
pentru noua intreprindere, etc.). Aceasta etapa trebuie sa fie incheiata inaintea depunerii cererii de
finantare pentru aceasta sub‐masura;
• Etapa II: Depunererea si inregistrarea Cererii de Finantare insotita de Planul de Afaceri si documentele
obligatorii (documentele justificative legate de baza materiala cu activele deținute la momentul
depunerii cererii de finantare), precum și documentele anexa;
9 implementarea planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data
deciziei de acordare a sprijinului;
9 inaintea solicitarii celei de‐a doua tranșe de plata, beneficiarul face dovada cresterii
performantelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii in procent
de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plata.
• Etapa III: Instalarea tanarului fermier este considerata finalizata la momentul implementarii corecte a
planului de afaceri (la acordarea celei de‐a doua tranșe de plata).
9 solicitantul se angajeaza sa devina fermier activ in termen de maximum 18 luni de la data

•

•

Sprijinul se acorda in vederea facilitarii stabilirii tanarului fermier in baza Planului de Afaceri. Toate
cheltuielile propuse in Planul de Afaceri, respectand conditiile prevazute in prezentul Ghid si Fisa
tehnica a submasurii 6.1, inclusiv capitalul de lucru si activitatile relevante pentru implementarea
corecta a Planului de Afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

•

Tinerii fermieri care beneficiaza de sprijin pot achizitiona terenuri agricole in limita a 10% din totalul
cheltuielilor totale eligibile prevazute in planul de afaceri.

•

Cheltuieli
eligibile

Documente
solicitate
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incheierii instalarii.
Cheltuielile propuse in Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru si activitatile relevante pentru
implementarea corecta a Planul de Afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora, sub
rezerva conditiilor privind cheltuielile neeligibile.

In cazul in care exploatația agricola vizeaza creșterea animalelor, Planul de afaceri va viza obligatoriu
obiective/amenajari minime de gestionare a gunoiului de grajd, conform codului de bune practici. Ca
urmare, in Planul de Afaceri vor fi prevazute in mod obligatoriu amenajari de depozitare si gestionare
a gunoiului de grajd destinate evitarii infiltrarii in panza freatica a compusilor pe baza de nitriti si
nitrati. Cerința ce va fi verificata in momentul finalizarii implementarii planului de afaceri. Nerealizarea
acestei conditii majore va atrage dupa sine recuperarea intregului sprijin acordat.
ATENTIE!
• Daca la verificare se constata neindeplinirea corecta a activitatilor prevazute in Planul de afaceri,
AFIR va proceda la recuperarea sprijinului acordat, proportional cu obiectivele nerealizate propuse in
planul de afaceri.
• La verificarea Planului de afaceri, beneficiarul trebuie sa demonstreze ca a comercializat productie de
minimum de 20% din valoarea primei transe de plata si a modernizat exploatatia agricola in
conformitate cu cele precizate in Planul de afaceri, incepand cu data aprobarii deciziei individuale de
acordare a sprijinului.
• Numai in cazul in care este mentionat codul CAEN si datele de identificare ale firmei de consultanta in
Studiul de Fezabilitate cheltuielile privind consultanta sunt eligibile.
1. Documente proprietate/folosinta pentru exploatatia agricola:
a) Documente solicitate pentru terenul agricol:
• document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform legislatiei in vigoare,
identificat la notar, si/sau
• tabel centralizator ‐ emis de Primarie, semnat de persoanele autorizate conform legii, (continand
sumarul contractelor de arendare cu o valabilitate de minim 10 ani pentru sectorul vegetal si minim 15
ani pentru sectorul pomicol, exceptie pepinierele, culturile de capsun, zmeur, mur, coacaz si agris unde
perioada minima este de 10 ani, de la data depunerii Cererii de Finantare), cu suprafetele luate in
arenda pe categorii de folosinta si perioada de arendare, si/sau
• contract de concesionare (cu o valabilitate de cel putin 5 ani si minim 10 ani pentru sectorul pomicol,
de la data depunerii Cererii de Finantare) insotit de adresa emisa de concedent care contine situatia
privind respectarea clauzelor contractuale, daca este in graficul de realizare a investitiilor prevazute in
contract si alte clauze;
• documente pentru terenul ce constituie vatra stupinei – acte de proprietate conform legislatiei in
vigoare, sau contract de concesiune/ contract de arenda/inchiriere/contract de comodat. Suprafata de
teren eligibila pentru vatra stupinei este de minim 5 mp/stup si 50 mp pentru fiecare pavilion apicol.
b) Documente solicitate pentru cladiri:
• actul de proprietate;
• alte documente care demonstreaza dreptul de folosinta asupra cladirii (contract de inchiriere, contract
de comodat);
In cazul in care proiectul vizeaza si modernizarea cladirilor acestea se vor face in baza Legii 50/1991, modificata
si completata. In cazul realizarii de investitii, documentele de proprietate la punctul b) sunt obligatorii.
c) Documente solicitate pentru animale, pasari si familii de albine:
• extras din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/DSVSA/Circumscriptia Veterinara (adeverinta
eliberata de medicul veterinar de circumscriptie) din care sa rezulte: efectivul de animale detinut, al
pasarilor si al familiilor de albine si data primei inscrieri a solicitantului in Registrul Exploatatiei, insotit

de formular de miscare ANSVSA/DSVSA;
• document emis de forma asociativa apicola privind inregistrarea stupilor si stupinelor constand in
numerele placutelor de identificare pentru fiecare stup si panouri de identificare a stupinelor in
conformitate cu legislatia in vigoare;
d) Copie din Registrul agricol emis de Primarii care sa confirme dreptul de folosinta
(proprietate/arenda/concesionare) al terenului/ fermei zootehnice/ animalelor (doar proprietate) inregistrate
pentru baza de productie, cu stampila primariei si mentiunea "Conform cu originalul".
2. Situatiile financiare (bilant – formularul 10, contul de profit si pierderi – formularul 20, formularele 30 si 40),
pentru anii “n” si dupa caz, “n‐1”, unde “n” este anul anterior depunerii Cererii de Finantare, inregistrate la
Administratia Financiara,
sau
a) Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale:
• declaratie speciala privind veniturile realizate in anul precedent depunerii proiectului inregistrata la
Administratia Financiara in care Pierderea fiscala anuala sa fie pozitiva (inclusiv 0) si/sau Declaratia
privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit (formularul 221).
b) In cazul solicitantilor care nu au desfasurat activitate anterior depunerii proiectului:
• declaratia de inactivitate inregistrata la Administratia Financiara sau situatiile financiare care dovedesc
ca nu au inregistrat venituri din exploatare.
3. Certificat care sa ateste lipsa datoriilor restante fiscale si sociale emise de Directia Generala a Finantelor
Publice, iar in cazul in care solicitantul este proprietar asupra imobilelor, se va depune Certificat emis de
Primaria de pe raza carora isi au sediul social si punctele de lucru.
4. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect.
5. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte ca, solicitantul are sediul
social sau punctul de lucru deschis la adresa exploatatiei agricole, codul CAEN conform activitatii pentru care
solicita finantare, si ca nu se afla in proces de lichidare, fuziune, divizare, reorganizare judiciara sau faliment.
6. Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului.
7. Hotararea AGA persoanei juridice, prin care se desemneaza ca tanarul fermier sa reprezinte societatea in
relatia cu AFIR si sa exercite un control efectiv pe termen lung in ceea ce priveste deciziile referitoare la
gestionare, beneficii, riscuri financiare in cadrul exploatatiei respective.
8. Copie dupa certificat/diploma de studii care atesta competentele profesionale sau angajamentul de a
dobandi competentele profesionale adecvate intr‐o perioada de gratie de maximum 36 de luni de la data
adoptarii deciziei individuale de acordare a ajutorului dar nu mai mult de ultima transa de plata.
9. Adeverinta eliberata de ITM din care sa reiasa ca solicitantul are stabilita resedinta intr‐una dintre UAT‐urile
in care exploatatia este localizata, precum si a locului de munca in acelasi UAT sau zona limitrofa sau declaratie
pe propria raspundere a solicitantului ca isi va stabili resedinta intr‐una dintre UAT‐urile in care exploatatia este
localizata, precum si a locului de munca in acelasi UAT sau zona limitrofa de la data deciziei de acordare a
sprijinului.
10. Document care certifica utilizarea resurselor genetice autohtone. Acest document se ataseaza numai
pentru argumentarea criteriului de selectie. In cazul animalelor se va depune Certificatul de origine pentru
animalele detinute de solicitant emis de Asociatia Crescatorilor de Animale din specia prevazuta in proiect,
autorizata de ANARZ.
11. Alte declaratii.
18. Alte documente justificative (dupa caz).

Alocare
financiara
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Sprijinul de instalare va fi acordat in doua transe de plata autorizate de AFIR:
9 prima transa se va acorda la data aprobarii de catre AFIR a solicitarii pentru acordarea sprijinului si este
de 75% din valoarea sprijinului pentru instalare;
9 a doua transa, de 25% din valoarea sprijinului pentru instalare se va acorda la indeplinirea actiunilor
prevazute in Planul de afaceri.
Verificarea conditiilor pentru acordarea celei de‐a doua transa nu va depasi 33 de luni (57 de luni pentru
sectorul pomicol) de la data aprobarii de catre AFIR a deciziei pentru acordarea sprijinului.
Pana la cea de‐a doua transa de plata, beneficiarii trebuie sa realizeze toate investitiile pentru modernizarea si
dezvoltarea exploatatiei, propuse in Planul de afaceri.

Valoarea
finantarii
nerambursabile

Inscrierea in
program si
solicitarea
acordului de
principiu pentru
finantare

Modalitatea de
evaluare

Termen limita
de depunere
Perioada de
implementare
Localizare
proiect
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Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioada de maxim trei/ cinci ani (perioada de cinci ani se
aplica doar pentru sectorul pomicol) și este de:
9 50.000 de euro pentru exploatațiile intre 30.000 S.O. și 50.000 SO;
9 40.000 de euro pentru exploatațiile intre 12.000 S.O. și 29.999 SO;
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub forma de prima in doua tranșe, astfel:
9 75% din cuantumul sprijinului la incheierea deciziei de finanțare;
9 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementarii corecte a planului de afaceri, fara
a depași trei* ani (*cinci ani pentru exploatatiile pomicole), de la incheierea contractului de finanțare.
¾ Cererea de Finantare trebuie completata in format electronic, in limba romana.
¾ Dosarul Cererii de Finantare se completeaza intr‐un exemplar – original – si impreuna cu documentele
atasate se depune la Oficiul Judetean pentru Finatarea Investitiilor Rurale (OJFIR) al judetului unde are
loc implementarea proiectului, impreuna cu formatul electronic (CD) al Cererii de Finantare (acesta va
include Cererea de Finantare si Planul de afaceri).
¾ Solicitantul trebuie sa se asigure ca ramane in posesia unui exemplar complet al Dosarului Cererii de
Finantare, in afara celui pe care il depune.
Evaluarea proiectelor se realizeaza lunar pentru proiectele ce au un punctaj estimat (autoevaluare/prescoring)
mai mare sau egal decat pragul de calitate lunar mentionat in anuntul licitatiei anuale de proiecte.
Pentru aceasta submasura pragul minim este de 25 de puncte si reprezinta pragul sub care niciun proiect nu
poate intra la finantare.
Pragurile de calitate lunare sunt: 85 puncte (in perioada 25.03 – 30.04.2015); 75 puncte (in perioada 01.05 –
29.05.2015); 65 puncte (in perioada 01.06 – 30.06.2015); 55 puncte (in perioada 01.07 – 31.07.2015); 45 puncte
(in perioada 03.08 – 31.08.2015); 35 puncte (in perioada 01.09 – 30.09.2015); 25 puncte (in perioada 01.10 –
30.10.2015).
Toate proiectele depuse intr‐o luna calendaristica, ce au punctajul mai mare sau egal decat pragul de calitate
corespunzator lunii respective, vor fi evaluate de catre AFIR. Celelalte proiecte vor fi evaluate in lunile
urmatoare, atunci cand punctajul estimativ va deveni mai mare sau egal cu pragul de calitate corespunzator
lunii respective, si vor intra in competitie cu proiectele depuse in lunile respective.
Selectia proiectelor eligibile se face in ordinea descrescatoare a punctajului de selectie, in cadrul alocarii
disponibile pentru selectia lunara ce reprezinta diferenta dintre alocarea anuala si valoarea publica totala a
proiectelor selectate prin rapoartele de selectie lunare anterioare. In cazul proiectelor cu acelasi punctaj,
departajarea acestora se face in ordinea urmatoarelor prioritati:
1. nivelul de calificare in domeniul agricol;
2. sectorul prioritar;
In cazul in care exista proiecte cu acelasi punctaj si aceleasi prioritati, departajarea se va face in ordine
descrescatoare a dimensiunii economice a exploatatiei agricole exprimate prin standard output (S.O.)
Termenul limita de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte este 30 octombrie 2015, ora 12:00.

•

Durata de executie a Contractului de Finantare este de maxim 36 de luni

Teritoriul Romaniei

