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SUSȚINEREA NOII GENERAȚII DE FERMIERI – O PRIORITATE A
POLITICII AGRICOLE COMUNE
Sectorul agricol românesc prezintă un grad ridicat de îmbătrânire. Fermele administrate de
fermierii în vârstă sunt slab capitalizate și, implicit, slab orientate spre piață. Se manifestă nevoia stridentă
de reîntinerire a generațiilor de fermieri în toate sectoarele agriculturii românești pentru îmbunătățirea
managementului fermelor, cât și pentru creșterea productivității. Uniunea Europeană, prin intermediul
Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, acordă un interes deosebit pentru susținerea
fermierilor tineri prin acordarea de prime de instalare.
În prezenta lucrare autorii îşi propun să analizeze măsura de instalare a tinerilor fermieri atât din
cadrul Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 cât și cel din perioada 2014-2020. La aceasta
se adaugă plata pentru tinerii fermieri din perioada actuală de programare, a cărei finanțare se face din
Fondul European de Garantare Agricolă. Acest demers este necesar și util pentru identificarea
problemelor cu care s-au confruntat beneficiarii măsurii în accesarea și implementarea proiectelor.
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SUPPORTING THE NEW GENERATION OF FARMERS - A PRIORITY OF
THE COMMON AGRICULTURAL POLICY
The Romanian agricultural sector has a high degree of aging. The farms managed by elderly
farmers are poorly capitalized and therefore poorly market oriented. There is a great need for rejuvenating
farmers' generations in all sectors of Romanian agriculture in order to improve farm management and to
increase productivity. The European Union, through the European Agricultural Fund for Rural
Development, has a special interest in supporting young farmers by start-up grants for young farmers.
In the present paper the authors attempt to analyze the measure of setting-up young farmers both
under the National Rural Development Program 2007-2013 and in the next programming period 20142020. This adds to the payment for young farmers in the current programming period, financed from the
European Agricultural Guarantee Fund. This approach is necessary and useful to identify the problems
faced by the beneficiaries of the measure in accessing and implementing projects.
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