
DENUMIREA MĂSURII – SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR AGRICOLE DE CĂTRE 

TINERII FERMIERI DIN TERITORIUL GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT 

 

CODUL Măsurii -  Măsura 2.3 

Tipul măsurii:      INVESTIȚII 

       SERVICII  

   SPRIJIN FORFETAR  

1. 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  

Agricultura reprezintă principala activitate economică a populației de pe zona GAL-ului, 

după cum reiese din analiza diagnostic și din chestionarele aplicate esantionului de populație.  

De asememenea, din analiza SWOT, reiese că teritoriul GAL prezintă ca puncte slabe 

următoarele caracteristici: 

- existenţa de suprafeţe agricole necultivate şi nevalorificate; 

- populație  îmbătrânită, tinerii migrând în străinătate și în marile orașe. 

În acest context prin aceasta masură se va încuraja dezvoltarea sectorului agricol cu 

potențial de dezvoltare prin facilitarea atragerii tinerilor pentru formarea unei noi generații de 

fermieri. 

Teritoriul GAL Podgoria Miniș-Măderat – reprezintă spațiul acoperit de parteneriatul 

public-privat, constituit în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală Podgoria 

Miniș-Măderat în baza măsurii 19 LEADER, a PNDR 2014 – 2020. Teritoriul acoperit este format 

din următoarele unități administrativ teritoriale aparținând judetului Arad: Orașul Ineu, Orașul 

Pâncota și comunele: Bârzava, Bata, Bârsa, Birchiș, Bocsig, Conop, Covăsânț, Ghioroc, Păuliș, 

Săvârșin, Șicula, Șilindia, Șiria, Târnova, Tauț, Ususău, Vărădia de Mureș.  Precizăm că în 

conformitate cu definiția dată spațiului rural pentru Măsura 19 LEADER în cadrul cap. 8.1 din 

PNDR 2014-2020, potrivit căreia acesta este format din UAT – comune și UAT – orașe mici cu o 

populație de maxim 20.000 de locuitori, tot teritoriul GAL Podgoria Miniș-Măderat este eligibil 

pentru finanțare pe toate măsurile din Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Podgoria Miniș-

Măderat.  

 

 

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală:   

Favorizarea competitivităţii agriculturii 

 

Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:  

Măsura contribuie la obiectivul general local al strategiei care este diversificarea 

economiei, dezvoltarea economică şi eradicarea sărăciei. 

Măsura contribuie şi la atingerea următoarelor obiective specifice: 

1. Instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri, ca şefi/manageri ai unei exploataţii  

agricole. 

2. Îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol, precum şi  

conformitatea cu cerinţele de protecţie a mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și siguranţă 

la locul de muncă. 

3. Măsura va crea posibilitatea tinerilor fermieri rezidenți, cu domiciliul stabil în teritoriul  

GAL Podgoria Miniș-Măderat, cu un minim de cunoștinte de bază în domeniu, să se instaleze ca 



şefi/manageri ai exploatației agricole. 

4. Creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă  

ca şefi/manageri de exploataţie agricoolă.  

5. Încurajarea tinerilor şi a familiilor de a rămâne/ a se stabili pe teritoriul GAL, ceea ce  

va crea un efect pozitiv asupra economiei microregiunii. 

 

Contribuţia la Prioritatea/priorităţile prevăzute la art. 5 din Reg. UE 1305/2013:  Măsura 

contribuie la prioritatea 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. 

 

Contribuţia la obiectivele prevăzute în Reg. 1305/2013: Măsura corespunde obiectivelor art. 

19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.  

 

Contribuţia la domeniile de intervenţie Măsurii 19.2: Măsura contribuie la Domeniul de 

intervenție 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: Măsura contribuie la 

obiectivele: mediu, climă şi inovare  

 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  

M 2.1 Sustinerea agriculturii din teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT 

M 2.2 Sprijin pentru dezvoltarea exploatatiilor agricole mici din teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-

MĂDERAT 

M 2.4 Certificarea și prromovarea produselor agro-alimentare din teritoriul PODGORIA MINIŞ-

MĂDERAT 

Măsura 2.3 analizată se adresează și celor care au beneficiat de finanțare direct pe măsura 2.1 

(fermieri înregistrați ca PFA, II, IF, IMM-uri), măsura 2.2 (fermieri înregistrați ca PFA, II, IF și 

IMM) și măsura 2.4 (producători-întreprinderile) din cadrul SDL. 

Beneficiarii direcți ai măsurii 2.1 sunt IMM-uri (întreprinderi mici și mijlocii); fermieri 

înregistrați ca PFA (persoană fizică autorizată), II (întreprindere individuală) și IF (întreprindere 

familială); asociații de crescători de animale/cooperative agricole de pe teritoriul GAL. 

Beneficiarii direcți ai măsurii 2.2 sunt fermieri înregistrați ca PFA (persoană fizică autorizată), 

II (întreprindere individuală) și IF (întreprindere familială); IMM (întreprinderi mici și mijlocii) 

cu domenii de activitate în sectorul agricol. 

Beneficiarii direcți ai măsurii 2.4 sunt producători – întreprinderile (microîntreprinderi, 

întreprinderi mici și mijlocii, conform Legii 346 / 2004 – privind stimularea înființării și 

dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările și completările ulterioare, precum și 

întreprinderi mari); cooperativele și grupurile de producători.  

 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: 

M 2.1 Sustinerea agriculturii din teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT 

M 2.2 Sprijin pentru dezvoltarea exploatațiilor agricole mici din teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-

MĂDERAT 

  

2. Valoarea adăugată a măsurii 



Măsura contribuie la: 

- Stimularea agriculturii cu potențial de dezvoltare în teritoriul GAL; 

- Îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol, precum 

şi conformitatea cu cerinţele de protecţie a mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și 

siguranţă la locul de muncă; 

- Crearea de noi locuri de muncă în sectorul agricol; 

- Posibilitatea accesării de fonduri și pentru Beneficiarii ale căror exploatații au sub 

12.000 SO-uri. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, Regulamentul (UE) nr. 808/2014, Regulamentul 

delegat (UE) nr. 807/2014, Regulamentul (UE) NR. 1307/2013, Regulamentul (UE) nr. 

1310/2013, Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003, Regulamentului (CE) nr. 1242/2008, 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Regulamentul Delegat (UE) nr. 480/2014, Regulamentul de 

punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 

1303/2013 

Legea nr. 346/2004, LEGEA nr. 50/1991, Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 

44/2008, Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

571/2003, Ordinul nr. 990 din 16 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului 

ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării 

rurale nr. 1.182/1.270/2005, Ordonanța Guvernului nr. 129/2000  

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) ai măsurii 

Direcți: 

- 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 (PFA); 

• întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale (II); 

• întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale (IF); 

- Asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL; 

- Asociat majoritar (majoritate absolută, 50%+1) și administrator al unei societăţi cu  

răspundere limitată – SRL.  

Indirecți: Comunitatea de pe teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT. 

 

5. Tip de sprijin 

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pe baza unui Plan de afaceri. 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

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

consultare/animare realizate în teritoriul GAL, în vederea stabilirii tînărului fermier  și în baza 

Planului de afaceri.  

Toate cheltuielile şi activităţile relevante pentru implementarea în bune condiţii a 

Planului de afaceri aprobat pot fi eligibile, inclusiv achiziționarea de teren agricol și animale. 

 

7. Condiții de eligibilitate 

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM); 



- Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică de cel puțin  8.000 

SO; 

- Solicitantul prezintă un Plan de afaceri pe care îl va implementa conform cerințelor 

regulamentelor privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din FEADR; 

- Solicitantul are domiciliul stabil într-una dintre unitățile administrativ teritoriale din GAL, 

pe teritoriul căreia se află exploatația; 

- Solicitantul devine fermier activ în termen de 18 luni de la data instalării;  

- Solicitantul demonstrează, înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, 

îmbunătăţirea performanţelor economice ale exploatației, prin producția proprie 

comercializată în procent de minimum de  5% din valoarea primei tranșe de plată; 

- În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de afaceri va 

viza 

obligatoriu investiții/amenajări minime de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor 

de mediu; 

- Nu deţine concomitent un alt loc de muncă în afara unității teritorial-administrative în 

care este situată exploatația, sau a zonei limitrofe; 

- Deține competențe profesionale îndeplinind cel puțin una dintre următoarele condiții:  

i. studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară; 

ii. cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de instruire; 

-Dobândeşte competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maximum 36 

de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului. 

 

8. Criterii de selecție 

- Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol;  

- Principiul sectorului prioritar care vizează sectorul zootehnic (bovine, apicultură, ovine  

și caprine) și vegetal (viticultura, legumicultura, inclusiv producţia de material săditor, 

pomicultură și producția de seminţe);  

- Principiul raselor/ soiurilor autohtone. 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil se acordă pe o perioadă de maxim 3 ani (5 ani pentru 

sectorul pomicol) și va fi de: 

- 30.000 de euro pentru exploatațiile agricole între  8.000 S.O. și  9.999 SO;  

- 40.000 de euro pentru exploatațiile agricole între  10.000 S.O. și 29.999 SO. 

Sprijinul se va acorda sub formă de primă, în 2 tranșe, astfel:  

• 75% din cuantumul sprijinului la încheierea deciziei de finanțare; 

• 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția îndeplinirii corecte a Planului  

de afaceri, fără a depăși 3 ani (5 ani pentru sectorul pomicol). 

10. Indicatori de monitorizare 

- Număr de exploataţii/întreprinderi sprijinite: 4 

- Număr de locuri de muncă create: 3 

 


