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submăsura 6.1
„Sprijin pentru instalarea

tinerilor fermieri”
DIASPORA

Fermierii constituiți ca Persoane fizice 
autorizate (PFA), Întreprinderi 

individuale (ÎI), Întreprinderi de 
familie (ÎF) sau asociat unic/ 

majoritar şi administrator 
al unei Societăți 
cu Răspundere 
Limitată (SRL). 

BENEFICIARI

Sprijin acordat ca sumă forfetară, în două tranșe, pentru imple-
mentarea obiectivelor din Planul de afaceri.  

Valoare sprijin per exploatație
40.000 €, între 12.000 și 29.999 SO*

50.000 €, între 30.000 și 50.000 SO

€

€

20 milioane €

Finanțare nerambursabilă 100%

* SO = valoarea producției standard, calculată prin introducerea indicatorilor specifici exploatației în Cererea de finanțare.  

fonduri europen alocate
pentru tinerii fermieri din DIASPORA 



Sprijinul financiar se acord[ prin PNDR pentru toate cheltuielile 
propuse de fermier în Planul de afaceri, indiferent de natura 
acestora, inclusiv capitalul de lucru, achiziţia de teren sau material 
biologic, efectuarea de studii în sectorul pomicol sau privind 
potențialul agricol, precum și alte activități relevante pentru imple-
mentarea corectă a Planului respectiv.

Este eligibil tânărul fermier 
în vârstă de maxim 40 de 

ani, inclusiv cel care depune 
Cererea de finanțare cu o zi 

înaintea împlinirii vârstei 
de 41 de ani.

CE SE POATE REALIZA

Retehnologizarea fermelor (achiziția de utilaje, echipamente, 
irigații etc.);

Plantarea soiurilor autohtone/ creșterea raselor de origine;

Investiţia asigură o pro-
ductivitate crescută la 
hectar;
Randamentul asigură un 
preț competitiv în vederea 
accederii în alte piețe 
(marii retaileri);
Posibilitatea transformării 
într-o fermă comercială;
Comasarea exploatațiilor 
în vederea creșterii valorii 
economice de piață;
Îmbunătățirea manage-
mentului în cadrul exp-
loatației;
Acces facil la creditare în 
vederea dezvoltării ulteri-
oare;
Conformitatea cu cerințele 
de protecție a mediului, 
igienă şi bunăstarea 
animalelor.

CARE SUNT BENEFICIILE

CRITERII DE SELECȚIE A PROIECTELOR
sectoarele prioritare în cadrul 
zootehniei (bovine, apicul-
tură, ovine și caprine) și 
sectorul vegetal (legume în 
câmp, pomicultură și producere 
de sămânță); 

comasarea exploatațiilor prin 
preluarea integrală a acestora;  

nivelul de calificare în dome-
niul agricol;  

deținerea, păstrarea şi dezvolta- 
rea nucleelor de soiuri și rase 
autohtone.

Instalarea 
tinerilor fermieri 
reprezintă activitatea 
de administrare a unei 
exploatații, cu drepturi 
depline, în calitate de șefi sau 
manageri ai acesteia, pentru prima dată. 
Transferul exploatației se realizează prin 
intermediul documentelor de proprietate, 
arendă şi/ sau concesionare.

- maxim 30 pct.

- maxim 15 pct.

- maxim 35 pct.

- maxim 5 pct.

potențialul agricol al fermieru-
lui, stabilit în baza studiilor de 
specialitate; - maxim 15 pct.

Creșterea nivelului de calificare în domeniul agricol;

Adaptarea fermelor la stan- 
darde de calitate și de protecție 
a mediului (ex: gestionarea 

gunoiului de grajd).

Preluarea integrală a mai multor exploatații cu valoare economică 
mică;

Dezvoltarea unei ferme de subzistență (prin creșterea SO);



Descărcaţi gratuit 
Ghidul Solicitantului de pe 

www.afir.info, secţiunea 
„Investiţii PNDR”

NU PIERDEȚI FINANȚAREA PNDR!
ATENȚIE! 

ETAPELE INSTALĂRII TÂNĂRULUI FERMIER

Înregistrarea tânărului fermier la Oficiul Registrului Comerțului ca microîntreprindere/ întreprindere mică, 
având pentru prima dată obiect de activitate în domeniul agricol, cu maximum 24 de luni înaintea depunerii 
Cererii de finanțare, iar înscrierea la APIA şi/sau la ANSVSA/DSVSA a exploataţiei deţinute sub entitatea 
economică prin care solicită sprijin, se face în acelaşi termen de maximum 24 de luni. 
Această etapă trebuie să fie încheiată înaintea depunerii Cererii de finanțare.

Depunerea şi înregistrarea Cererii de finanțare însoţită de Planul de afaceri şi documentele obligatorii, precum 
și documentele anexă.

Instalarea tânărului fermier este considerată finalizată la momentul implementării 
corecte a Planului de afaceri (adică la acordarea celei de-a doua tranșe de  plată).

ETAPA I

ETAPA II

ETAPA III

sprijinul se va acorda sub formă de sumă forfetară în două tranșe, 75% din cuantum la semnarea Con-
tractului şi 25% la implementarea corectă a Planului de afaceri, fără a depăși trei ani de la semnarea 
acestuia;
implementarea Planului trebuie să înceapă în termen de 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;
înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, beneficiarul face dovada creşterii performanţelor  
economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din 
valoarea primei tranșe de plată.

!
!

solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 
18 luni de la data încheierii instalării.!

!

În cazul în care tinerii fermieri nu respectă întocmai 
Planul de afaceri (PA) și obligațiile contractuale, 
există riscul ca cea de-a doua tranşă de plată să nu 
mai fie acordată și să se recupereze integral sprijinul 
plătit în cadrul primei tranşe.
Principalele cauze sunt:  

    Neîndeplinirea obiectivelor din PA, menţinerea 
criteriilor de selecţie şi eligibilitate, pe toată perioa-
da de implementare şi monitorizare a proiectului 
de 3 ani de la data ultimei plăți efectuate de AFIR. 
Obiective obligatorii: comercializarea producției 
agricole proprii în procent de minim 20% din 
valoarea primei tranșe de plată, gestionarea gunoiu-
lui de grajd şi îmbunătățirea performanței generale 
a exploataţiei agricole.

   Nedemararea implementării PA în termen de 
9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.

   Neîndeplinirea uneia dintre cele 3 precondiții 
privind stabilirea domiciliului, a sediului social şi a 
locului de muncă în UAT-ul în care este înregis-
trată exploataţia până la depunerea dosarului 
cererii pentru tranșa a doua de plată. 



Pentru dovada locului de munc[, solicitanții
din diaspora vor prezenta un document
oficial apostilat conform Convenției de la Haga 
SAU un document care face dovada 
raporturilor de muncă în state UE sau terțe UE 
timp de cel puțin trei luni neîntrerupte în 
ultimii doi ani, însoțit de dovada rezidenței.

Pentru dovada studiilor, solicitanții vor
depune un document apostilat conform 
Convenției de la Haga  SAU diplomă/ 
certificat de absolvire în ultimele 60 de luni 
înaintea depunerii Cererii de finanțare (în 
state UE sau terțe UE), însoțit de dovada 
rezidenței de cel puțin trei luni neîntrerupte în 
ultimii doi ani.

 

Vor beneficia de alocare 
distinctă tinerii cet[ţeni 
români din afara granițelor 
țării care se instalează ca șefi 
sau manageri ai exploatației și 
care au absolvit un program 
de studiu în domeniul agricol,
agro-alomentar, veterinar sau
economie agrară SAU care au avut
un loc de muncă în domeniul 
agricol (cel puțin 3 luni n e între-
rupte în ultimii 2 ani înaintea 
depunerii Cererii de finanțare).

 

 

CONDIŢIILE MINIME DE ACCESARE 

Exploatația trebuie să fie înregistrată în Registrul Unic de 
Identificare de la APIA, în Registrul agricol și/ sau în Registrul 
exploatațiilor de la ANSVSA. 

Conținutul acestui material este elaborat de AFIR și nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Distribuit gratuit.

* UAT = Unitate Administrativ-Teritorial[

Fermierul trebuie să:
    se încadreze în categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici; 
  să dețină o exploatație agricolă cu dimensiunea economică 
cuprinsă între 12.000 și 50.000 SO; 
  să dețină competențe și aptitudini profesionale adecvate și să 
prezinte un Plan de afaceri;
   să își stabilească domiciliul în UAT-ul* în care exploatația este  
înregistrată;
   locul de muncă al acestuia (sediul social/ punctul de lucru al 
angajatorului) trebuie să fie în același UAT sau zona limitrofă  a 
UAT în care este înregistrată  exploatația (în cazul în care tânărul 
fermier care se instalează, este/ va fi încadrat într-o activitate 
salarizată);
     sediul social al beneficiarului trebuie să fie localizat în același UAT 
în care este înregistrată exploatația.
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