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Măsura 6.1 Sprijin pentru instalarea  
 tinerilor fermieri  
 
Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014—2020  

Măsura va sprijini instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri ca șefi / conducători unici ai  
unei exploatații agricole, sprijinul financiar acordat urmărind îndeplinirea obiectivelor unui plan  
de afaceri. 
 
Solicitanți eligibili: 
 
1. Tineri fermieri 
2. Persoane juridice în care un tânăr fermier exercită un control efectiv pe 

termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, 
beneficii și riscuri financiare. 

 

Sprijin financiar acordat: 

40.000 - 50.000 Euro / exploatație.  în funcție de dimensiunea economică a 
exploatației agricole. 
 

Condiții de eligibilitate a solicitanților: 

 
 
Tânăr fermier înseamnă  
o persoană cu vârsta de  
până la 40 de ani la mo- 
mentul depunerii cererii  
de finanțare, care deține  
competențele și califi- 
cările profesionale 
adecvate și care se  
stabilește pentru prima  
dată într-o exploatație  
agricolă ca șef al respec- 
tive exploatații.  

 
1. Solicitantul se încarează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) 
2. Dimensiunea economică a fermei deținute este cuprinsă între 12.000 - 50.000 SO. 
3. Solicitantul are domiciliul stabil într-una din unitățile administrativ teritoriale pe teritoriul căreia se află 

exploatația. 
4. Solicitantul devine fermier activ în termen de 18 luni de la data instalării. 
5. În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animelelor, planul de afaceri va viza obligatoriu investiții, 

amenajări minime de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu.  
6.  În cazul solicitanților persoane juridice, asociații care participă la capitalul sau gestionarea persoanei juridice  

vor îndeplini calitatea de tânăr fermier.  
7.  Solicitantul nu deține concomitent un alt loc de muncă în afară unității teritorial—administrative în care este  

situată exploatația sau a zonei limitrofe.  
8.  Solicitantul deține competențe profesionale îndeplinind cel puțin una dintre următoarele condiții:  

� Studii medii / superioare în domeniul agricol / veterinar / economie agrară  
� Cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de instruire  

9.  În cazul în care solicitantul nu îndeplinește condițiile privind competențele profesionale la data depunerii  
cererii de finanțare, acesta se angajează să dobândească competențele profesionale adecvate într-o periodă de 
maxim 36 de luni de la data adoptării deciziei privind acordarea ajutorului financiar.  
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