
FISA MASURII -M3/2B   -TINERII  AGRICULTORI  DIN TERITORIUL GAL ECB 

 

Tipul masurii:               Investitii 

                                     Servicii 

                                  x  Sprijin forfetar  
1. Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 
contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 
transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

• Teritoriul GAL ECB din punct de vedere geographic, este zona de campie  deci  
este un teritoriu preponderent agricol, ca urmare , opţiunea unanimă a populaţiei şi a 
partenerilor GAL este de susţinere a activităţilor agricole si a tinerilor fermieri pentru 
a continua  modernizarea  activitatilor agricole si implicit imbunatatirea nivelui de 
trai si de confort a acestora. 

•Impulsionarea/stimualarea , tinerilor de a ramane in teritoriu contribuie la 
revitalizarea localitatilor din mediul rural, stoparea imbatranirii si migrarii spre 
zonele  urbane. 

 

Obiectivul de dezvoltare rurala, conform art. 4 din  Reg(UE) 1305/2013, la care 
contribuie masura: Favorizarea competitivitatii agriculturii 

Masura contribuie la prioritatile prevazute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

-P2.  Creşterea viabilității exploatațiilor şi a competitivității tuturor tipurilor de 
agricultură în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a 
gestionării durabile a pădurilor; 

-P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și 
zonele rurale. 

-P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 
produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură 

Contibutia la Prioritatile SDL (locale) :6B) Sprijin pentru dezvoltarea rurala in 
teritoriului GAL ECB. 
− Masura contribuie prioritatile P2,P1 P3, si P6 din  SDL. 

 Masura     corespunde  obiectivelor art. 19 din Reg.   (UE) nr.1305/2013  : 

 „Dezvoltarea exploataţiilor și a întreprinderilor”. 



 Contribuţia la domeniul  de intervenţie  conform art 5 , reg (UE) nr. 1305/2013 : - 2B  
“Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în 
special, a reînnoirii generațiilor”. 

Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013  mediu si clima,  
inovare  in conformitate cu art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013. 

Complementaritate cu alte măsuri din SDL; Masura M3/2B este complementara cu: 

- Masura M1/1C intrucat beneficiarii directi ai masurii M3/2B pot fi beneficiari 
indirecti ai masurii M1/1C  

-Masura M2/2A intrucat beneficiarii directi ai masurii M3/2B pot fi beneficiari directi 
ai masurii M2/2A  

-masura M4/3A intrucat beneficirii directi ai M3/2B pot fi beneficiariu directi ai 
M4/3A 

-Masura M8/6B intrucat beneficiarii directi ai masurii M3/2B pot fi beneficiari indirecti 
ai M8/6B 

Sinergia cu alte măsuri din SDL. Masura M3/2B este sinergica cu: 

-Masura M1/1C si M2/2A intrucat cele 3 masuri contribuie la P2 

 
2. Valoarea adăugată a măsurii 

Valoarea adaugata a masurii este generata de  incurajarea  tinerilor din teritoriul 
LEADER al GAL ECB de a continua traditia de cultivare a legumelor si pepenilor, dar si 
de sustinere si promovare a   asociativitatii in vederea  patrunderii pe pietele 
nationale si europene  pentru a comercializa  produsele  agricole la un pret mai 
ridicat si implicit crearea de noi locuri de muncă. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

 

Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor agricole prevăzută în 
Ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia SDL 

•  Ghidul solicitantului pentru măsura 6.1 din PNDR 2014-2020 

•  Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014 

• Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de 
implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat. 

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)  
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Solicitanţi eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această 
submăsură sunt: 

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

    Beneficiari indirecti 

Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă; 

Producatori agricoli individuali din teritoriu. 

5.Tip de sprijin 

 Tip de sprijin sub forma de suma forfetara in baza unui Plan de Afaceri conform art. 
67 din Reg. (UE) nr.1303/2013). 

-Regulamentul (UE) nr.1303/2013; Reg.(UE) nr. 807/2014, art. 2;  Legea 
nr.346/2004; 

OU nr.44/2008,  Ghid Solicitant sM6.1 PNDR 2014-2020 M3/2B. 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile. 

- Prin această măsură se va finanţa  instalarea tinerilor  agricultori  din teritoriul GAL 
ECB in baza  unui Plan de Afaceri,  pentru activitatile de cultivare a   legumelor   si   
pepenilor. 

-Tânărul agricultor  solicitant al sprijinului de instalare nu trebuie să deţină acţiuni în 
alte societăţi care desfășoară activități agricole. 

      Tipurile de actiuni eligibile/neeligibile au fost stabilite cu respectarea 
prevederilor din HG nr. 226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, 
PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a Submasurii  19.2 conform prevederilor din Ghidul 
Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016. 

 

 

7. Condiţii de eligibilitate. 

     - Beneficiarul trebuie să aibă sediul social/exploatatia  în teritoriul GAL ECB, 

      - Beneficiarul trebuie sa faca parte din  categoria  legumicultorilor sau cultivator 
de pepeni. 
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       -Persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare:  individual şi independent, ca persoană fizică autorizată; ca întreprinzător 
titular al unei întreprinderi individuale; 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 (conform Ghid Solicitant sM6.1 PNDR 2014-
2020). 

     - Exploataţia are o dimensiune economică cuprinsă între 12.000 – 29.999 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 

 

8. Criterii de selecţie ( art.49 al Reg.(UE) nr. 1305/2013: 

-Solicitantul  activeaza in domeniul  legumicol (cultivarea legumelor în câmp cât şi  în 
spaţii protejate,  ciupercăriile din spaţiile climatizate), inclusiv producere de 
material săditor/ sămânţă de legume sau cultivator de pepeni; 

-Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare în domeniul agricol; 

-Solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale în domeniul agricol; 

-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.   

 -Sunt  prioritizate  proiectele  care, la finalizarea  PA se  constituie intr-o  forma                           
asociativa  cu personalitate juridica. 

9.  Sume aplicabile şi rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani  si este  
de: 

- 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 SO. 
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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  de la încheierea contractului  de finanțare. 

Suma totala in cadrul acestei masuri este de 240.000 euro 
10.  Indicatori de monitorizare 
Număr de exploataţii/întreprinderi sprijinite 6. 
Indicator specific LEADER-crearea de locuri de munca 6 in cadrul acestei masuri. 

   Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele: 

Măsura vizează încurajarea / susţinerea si  instalarea  tinerilor fermieri, cultivatori de 
legume si de pepeni  in vederea continuarii traditiei, promovarea asociativitatii, 
dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi de marketing .    

 Măsura se adresează acelor activităţi sau operaţiuni agricole deficitare conform 
nevoilor rezultate din analiza diagnostic şi a analizei  SWOT. 

 


