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Denumirea intervenției

Crearea/modernizarea infrastructurii de bază din spațiul rural

Alocare: 100.000.000 euro (20.000.000 euro/an)

Art. 16 - Tipuri de intervenții sub formă de plăți directe și 30 Sprijinul complementar pentru 
venit pentru tinerii fermieri (YF)

Aria teritorială de aplicabilitate

 Întreg teritoriul României

Indicator de realizare

 O.6 - Număr de hectare care beneficiază de sprijin de baza pentru venit pentru tinerii fermieri

Indicator de rezultat

 R.4 - Corelarea sprijinului pentru venit cu standardele și bune practici agricole și de mediu

R.36 - Reînnoirea generațională: Numărul de tineri fermieri care beneficiază de sprijin din partea PAC pentru
înființare (necesară și o defalcare pe sexe)
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Nevoile la care răspunde intervenția 

Asigurarea menținerii producției agricole concomitent cu îmbunătățirea performanțelor

economice și creșterea veniturilor pentru fermele mici/medii/ferme de familie

 Creșterea gradului de reziliență a exploatațiilor agricole la impactul negativ al factoriilor

climatici și asigurarea securității alimentare
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Descrierea cerințelor intervenției
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- Sprijinul complementar pentru venit se va acord pentru fiecare hectar eligibil declarat de un
fermier activ, ca supliment la BISS.

- Intervenția presupune acordarea unei plăți pe hectarul eligibil declarat de tânărul fermier,
decuplată de producție.

- Sprijinul complementar pentru venit sub forma unei plăți per hectar eligibil se acordă tinerilor
fermieri care au dreptul la o plată în temeiul sprijinului de bază pentru venit în scopul
sustenabilității (BISS) și se acordă fermierilor care exploatează suprafețe agricole cuprinse între
1-100 ha.

- Din perioada pentru care se acorda acest sprijin se scade numărul de ani care au trecut de la
prima depunere a cererii de plata la APIA. Fermierii care au beneficiat de această plată integral
în perioada de programare PAC 2014-2020 nu mai pot solicita sprijinul complementar pentru
venit pentru tinerii fermieri în perioada 2023-2027.



Domenii de intervenție și beneficiari eligibili
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PLATĂ DIRECTĂ – DECUPLATĂ DE PRODUCȚIE

Beneficiari eligibili

 Tineri fermierii activi (între 1-100 ha) 



Condițiile de eligibilitate specifice legate de 
beneficiari și aria de aplicabilitate

 Fermierul care beneficiază de plata BISS.

 Fermieri care gestionează ferme cuprinse între 1-100 ha, acestea fiind limitele de dimensiune
impuse.

 Tânărul fermier care îndeplinește condițiile prevăzute în secțiunea specifică din PNS (definiții),
respectiv:

 Limita superioară de vârstă: 40 ani;

 Este instalat pentru prima data ca șef al exploatației;

 Deține formarea sau competențele adecvate necesare.

 Se poate acorda pentru maximum 5 ani de la prima solicitare, prin depunerea cererii unice de
plată.
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Tipul și intensitatea sprijinului
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Plată anuală unitară pe suprafață rezultată ca raport între 
plafonul anual al intervenției YF și numărul de hectare 

eligibile determinate de APIA în fiecare an de plată după 
finalizarea controalelor administrative și pe teren.

Cuantum estimat pentru Campania 2023: 38,36 euro/ha


