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Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) se adresează 
nevoilor spațiului rural românesc identificate în baza unei analize socio-economice și 
de mediu.
 
PNDR 2020 reflectă direcțiile de acțiune în dezvoltarea agriculturii și a satului 
românesc.

În data de 26 mai 2015, Comisia Europeană a transmis României decizia oficială de 
aprobare a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.

PROGRAMUL NPROGRAMUL NAAȚȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

20142014‐‐20202020



Măsura Alocare 2014-2020 Alocare 2015

Submăsura Submăsura 7.2 7.2 

„Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară 

mică”
1,103 miliarde de euro1,103 miliarde de euro 552 milioane euro552 milioane euro

Submăsura Submăsura 7.6 7.6 

„Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural”
195 milioane de euro195 milioane de euro 97 milioane euro97 milioane euro

Submăsura Submăsura 4.3A4.3A

„Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea 
infrastructurii agricole şi silvice” – Componenţa infrastructura de 

acces AGRICOLĂ

135 milioane euro135 milioane euro 25 milioane euro25 milioane euro

Submăsura Submăsura 4.3I4.3I

„Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea 
infrastructurii agricole şi silvice” – IRIGAŢII

435 milioane euro435 milioane euro 218 milioane euro218 milioane euro



Măsura Alocare 2014-2020 Alocare 2015

SubmăsuraSubmăsura 4.1 4.1 
Investiții în exploatații agricole

823 milioane euro 205 milioane euro

SubmăsuraSubmăsura 4.1a4.1a
Investiții în exploatații pomicole

282 milioane euro282 milioane euro 70,5 milioane euro70,5 milioane euro

SubmăsuraSubmăsura 4.2 4.2 

Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole
373 milioane euro373 milioane euro 93 milioane euro

SSubMăsura ubMăsura 4.2a 4.2a 

Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor pomicole
34 milioane euromilioane euro 8 milioane euro

SubMăsura SubMăsura 6.16.1

Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
443 milioane euromilioane euro 111 milioane euromilioane euro

SubMăsuraSubMăsura 6.26.2

Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale
117 milioane euromilioane euro 44 milioane euromilioane euro

SubMăsuraSubMăsura 6.36.3

Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici
254 milioane euromilioane euro 72 milioane euromilioane euro

SubMăsuraSubMăsura 6.46.4

Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole
175 milioane euro175 milioane euro 57 milioane euro57 milioane euro



PRAGURI DE CALITATE:

85 puncte - 25.03 – 30.04.2015
75 puncte - MAI
65 puncte - IUNIE
55 puncte - IULIE
45 puncte - AUGUST
35 puncte - SEPTEMBRIE
30 puncte - OCTOMBRIE

Pragul Minim: 30 puncte
Măsura

Cereri de finanţare 
conforme depuse 

Total Cereri de finanţare   
selectate

Nr. valoare Nr. Valoare

4.1 Investiţii în exploatații 
agricole din care

414 144.872.234 3
1.559.485

Sector vegetal: 340
92.218.176 Fonduri 

epuizate
Sector zootehnic : 33 28.583.659

Zona montană : 8 8.047.540
Ferme de familie : 7 1.546.653



� Persoana fizică autorizată 

� Întreprinderi individuale 

� Întreprinderi familiale 

� Societate în nume colectiv – SNC 

� Societate în comandită simplă – SCS 

� Societate pe acţiuni – SA 

� Societate în comandită pe acţiuni – SCA 

� Societate cu răspundere limitată – SRL 

� Societate comercială cu capital privat

� Persoana fizică autorizată 

� Întreprinderi individuale 

� Întreprinderi familiale 

� Societate în nume colectiv – SNC 

� Societate în comandită simplă – SCS 

� Societate pe acţiuni – SA 

� Societate în comandită pe acţiuni – SCA 

� Societate cu răspundere limitată – SRL 

� Societate comercială cu capital privat

� Institutele de cercetare – dezvoltare, 

precum și centrele, staţiunile şi unitățile de 

cercetare-dezvoltare și didactice din 

domeniul agricol cu personalitate juridică, 

de drept public sau privat

� Societate agricolă 

� Societate cooperativă agricolă 

� Cooperativă agricolă

� Grup de producători

� Institutele de cercetare – dezvoltare, 

precum și centrele, staţiunile şi unitățile de 

cercetare-dezvoltare și didactice din 

domeniul agricol cu personalitate juridică, 

de drept public sau privat

� Societate agricolă 

� Societate cooperativă agricolă 

� Cooperativă agricolă

� Grup de producători

SM 4.1 - Beneficiari eligibiliSM 4.1 - Beneficiari eligibili



• Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul fermei, destinate activității productive, inclusiv căi 
de acces în fermă, irigații în cadrul fermei și racordarea fermei la utilități; 

• Amenajare și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, precum și alte cheltuieli de marketing, în cadrul unui lanț
alimentar integrat; în cadrul cheltuielilor de marketing sunt eligibile următoarele investiţii:

• înfiinţarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor produse; 
• etichetarea (crearea conceptului care intră pe cheltuială necorporală).

• Achiziţionare (inclusiv prin leasing) de maşini/ utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv. Este 
considerata cheltuiala eligibila doar leasingul financiar.

• Achiziționare prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specializate în scopul 
comercializării produselor agricole în cadrul unui lanț alimentar integrat (autocisterne, autoizoterme, mijloace de transport 
animale/ păsări/ albine); 

• Înființare plantațiilor pentru struguri de masă și alte plantații perene (cu condiția ca materialul de plantare să fie certificat), cu 
excepția cheltuielilor eligibile în cadrul subprogramului pomicol și a celor susținute prin Pilonul I (PNS 2014-2018)

• Înființare de plantații pentru struguri de masă, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susținere, 
pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină și ploaie, sisteme de irigații la nivelul 
exploatațiilor;  

• Înlocuirea plantațiilor pentru struguri de masă, inclusiv costuri pentru defrișare, material de plantare, sisteme de 
susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină și ploaie, sisteme de irigații la 
nivelul exploatațiilor; 

• Contribuția în natură în cazul înființării/ înlocuirii plantațiilor de struguri de masă este eligibilă (cu respectarea art. 69 
din R(UE) 1303/ 2013).

• Achiziționare/ dezvoltare de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

• Conformare cu standardele comunitare în cazul tinerilor fermieri și investiții determinate de conformare cu noile standarde 

prevăzute în secțiunea „Lista noilor cerințe impuse de legislația Uniunii” în cazul modernizării exploatațiilor agricole;

SM 4.1 - Investiţii eligibile



Ferme cu dimensiune economică de până la 500.000 SO 

=> Maximum 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi:

• Pentru proiecte care prevăd achiziții simple
• 500.000 euro
• 100.000 euro pentru fermele mici

• Pentru proiectele care prevăd lucrări de construcţii/montaj:
• 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal 
• 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal 
• 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic, 
• 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic

• Pentru proiecte care prevăd lanțuri alimentare integrate
• 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici –

Intensitatea sprijinului se poate majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata maximă 
a sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul fermelor mici și medii (cu dimensiunea până 
la 250.000 SO), respectiv 70% în cazul fermelor având între 250.000 și 500.000 SO.

Ferme cu dimensiune economică de până la Ferme cu dimensiune economică de până la 500.000 SO 500.000 SO 

=> Maximum 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi:

• Pentru proiecte care prevăd achiziții simple
• 500.000 euro
• 100.000 euro pentru fermele mici

• Pentru proiectele care prevăd lucrări de construcţii/montaj:
• 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal 
• 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal 
• 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic, 
• 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic

• Pentru proiecte care prevăd lanțuri alimentare integrate
• 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici –

Intensitatea sprijinului se poate majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata maximă 
a sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul fermelor mici și medii (cu dimensiunea până 
la 250.000 SO), respectiv 70% în cazul fermelor având între 250.000 și 500.000 SO.

SM 4.1 - Valoarea sprijinului



Ferme cu dimensiune economic ă de peste 500.000 SO 

=> fonduri nerambursabile de maximum 30% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi: 

• 500.000 euro – pentru proiecte care prevăd achiziții simple; 

• 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal și 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate 

(sere) și sectorul zootehnic – pentru proiecte care prevăd construcții – montaj;

• 2.000.000 euro – pentru proiecte care prevăd lanțuri alimentare integrate.

Intensitatea sprijinului se poate majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata maximă a 

sprijinului combinat nu poate depăși 50%, în cazul:

• Proiectelor integrate;

• Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI (Parteneriatul European pentru Inovare);

• Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri 

specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013;

Ferme cu dimensiune economic ă de peste 500.000 SO 

=> fonduri nerambursabile de maximum 30% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi: 

• 500.000 euro – pentru proiecte care prevăd achiziții simple; 

• 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal și 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate 

(sere) și sectorul zootehnic – pentru proiecte care prevăd construcții – montaj;

• 2.000.000 euro – pentru proiecte care prevăd lanțuri alimentare integrate.

Intensitatea sprijinului se poate majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata maximă a 

sprijinului combinat nu poate depăși 50%, în cazul:

• Proiectelor integrate;

• Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI (Parteneriatul European pentru Inovare);

• Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri 

specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013;

SM 4.1 - Valoarea sprijinului



Cooperative și grupuri de produc ători:

�Fonduri nerambursabile de maximum 50% fără a depăşi 2.000.000 euro indiferent de tipul investiției; 

�Intensitatea sprijinului se poate majora cu 20 puncte procentuale suplimentare DAR rata maximă a 

sprijinului combinat NU poate depăși 90%, în cazul:

• Investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative și grupuri de 

producători) și a proiectelor integrate;

• Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI (Parteneriatul European pentru Inovare);

• Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura 

ecologică) din R(UE) nr. 1305/ 2013;

• Investițiilor în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, 

menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/ 2013;

Cooperative Cooperative șși grupuri de produc ătorii grupuri de produc ători ::

�Fonduri nerambursabile de maximum 50% fără a depăşi 2.000.000 euro indiferent de tipul investiției; 

�Intensitatea sprijinului se poate majora cu 20 puncte procentuale suplimentare DAR rata maximă a 

sprijinului combinat NU poate depăși 90%, în cazul:

• Investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative și grupuri de 

producători) și a proiectelor integrate;

• Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI (Parteneriatul European pentru Inovare);

• Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura 

ecologică) din R(UE) nr. 1305/ 2013;

• Investițiilor în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, 

menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/ 2013;

SM 4.1 - Valoarea sprijinului



Pragul minim: 25 puncte

Praguri de calitate:
70 puncte – 08.07-31.07
55 puncte – august
40 puncte – septembrie
25 puncte – octombrie

Stadiul implement ării: 
2 proiecte depuse, în valoare de 1,587 milioane eur o





� Reconversia plantațiilor existente, inclusiv costurile pentru defrișare, materiale de plantare, sisteme de susţinere, pregătirea solului, 
lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină și ploaie, echipamente de irigaţii la nivelul exploatațiilor.

� Înființarea de plantații pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susţinere, pregătirea solului, lucrări de 
plantare, sisteme de protecție pentru grindină și ploaie.

� Înființarea de pepiniere pentru material de înmulțire și de plantare fructifer, inclusiv costurile pentru: material plantare, sisteme 
susţinere, pregătire sol, lucrări plantare, plase antigrindină, etc.

� Înființarea, extinderea și/ sau modernizarea sistemelor de depozitare, condiționare, și ambalare şi a unităţilor de procesare la nivelul 
exploatației.

� Achiziţionarea de maşini/ utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv.

� Achiziționarea de mijloace de transport compacte, frigorifice, în scopul comercializării produselor în cadrul lanțurilor scurte.

� Amenajarea, construcția, dotarea spațiilor de desfacere din cadrul exploatației și marketing.

� Îmbunătățirea performanțelor de mediu ale exploatațiilor pomicole (creșterea eficienței energetice a clădirilor, achiziționarea de 
instalații de producere a energiei regenerabile la nivelul exploatației).

� Împrejmuirea suprafețelor pe care se realizează investiția și drumuri de exploatare.

� Completarea golurilor cu puieți în plantațiile de pomi și arbuști.

� Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor.



FERME MICI și FORME ASOCIATIVE

• Maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiții:

• care presupun achizi ții simple , fără a depăși: 

100.000 euro (ferme mici)        sau 350.000 Euro (forme asociative);

• în activitatea de produc ție – utilaje, înființare și reconversie, fără a depăși:  

300.000 euro (ferme mici)        sau 750.000 Euro (forme asociative);

• care acoperă tot lan ţul alimentar , fără a depăși:

450.000 euro (ferme mici)        sau 1.050.000 Euro (forme asociative);

• Majorare cu 20 de puncte procentuale, însă rata sprijinului combinat nu poate depăși 90%, pentru :

• investiţii realizate de tinerii fermieri (cu excepția formelor asociative);

• investiții colective și proiecte integrate;

• operațiunilor sprijinite prin submăsura 16.1 în cadrul PEI (vezi Dicționar);

• operațiunilor de la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) 1305/2013;

• investiții în zone cu constrângeri naturale și specifice, menționate la art. 32 R(UE) 1305/2013.

FERME MICI FERME MICI șși FORME ASOCIATIVEi FORME ASOCIATIVE

• Maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiții:

• care presupun achizi ții simple , fără a depăși: 

100.000 euro (ferme mici)        sau 350.000 Euro (forme asociative);

• în activitatea de produc ție – utilaje, înființare și reconversie, fără a depăși:  

300.000 euro (ferme mici)        sau 750.000 Euro (forme asociative);

• care acoperă tot lan ţul alimentar , fără a depăși:

450.000 euro (ferme mici)        sau 1.050.000 Euro (forme asociative);

• Majorare cu 20 de puncte procentuale, însă rata sprijinului combinat nu poate depăși 90%, pentru :

• investiţii realizate de tinerii fermieri (cu excepția formelor asociative);

• investiții colective și proiecte integrate;

• operațiunilor sprijinite prin submăsura 16.1 în cadrul PEI (vezi Dicționar);

• operațiunilor de la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) 1305/2013;

• investiții în zone cu constrângeri naturale și specifice, menționate la art. 32 R(UE) 1305/2013.



FERME MEDII (12.000 - 250.000 SO)

• Maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

• 200.000 euro – pentru proiecte care prevăd achiziții simple;

• 600.000 euro – pentru investițiile în activitatea de producție (utilaje, înființare și reconversie);

• 900.000 euro – pentru investițiile care acoperă tot lanţul alimentar;

• Majorare cu câte 20 de puncte procentuale, însă rata sprijinului combinat nu poate depăși 90%, pentru: 

• investiţii realizate de tinerii fermieri;

• proiectelor integrate;

• operațiunilor sprijinite prin submăsura 16.1 în cadrul PEI;

• operațiunilor de la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) 1305/2013;

• investiții în zone cu constrângeri naturale și specifice, menționate la art. 32 R(UE) 1305/2013;

FERME MEDIIFERME MEDII ((12.000 12.000 -- 250.000 SO)250.000 SO)

• Maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

• 200.000 euro – pentru proiecte care prevăd achiziții simple;

• 600.000 euro – pentru investițiile în activitatea de producție (utilaje, înființare și reconversie);

• 900.000 euro – pentru investițiile care acoperă tot lanţul alimentar;

• Majorare cu câte 20 de puncte procentuale, însă rata sprijinului combinat nu poate depăși 90%, pentru: 

• investiţii realizate de tinerii fermieri;

• proiectelor integrate;

• operațiunilor sprijinite prin submăsura 16.1 în cadrul PEI;

• operațiunilor de la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) 1305/2013;

• investiții în zone cu constrângeri naturale și specifice, menționate la art. 32 R(UE) 1305/2013;



FERME MARI

• Maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

• 250.000 euro pentru proiecte care prevăd achiziții simple;

• 750.000 euro pentru activitatea de producție (utilaje, înființare și 

reconversie);

• 1.050.000 euro pentru investițiile care acoperă tot lanţul alimentar;

• majorare cu 20 de puncte procentuale în cazul operațiunilor sprijinite în cadrul 

PEI;

FERME MARIFERME MARI

• Maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

• 250.000 euro pentru proiecte care prevăd achiziții simple;

• 750.000 euro pentru activitatea de producție (utilaje, înființare și 

reconversie);

• 1.050.000 euro pentru investițiile care acoperă tot lanţul alimentar;

• majorare cu 20 de puncte procentuale în cazul operațiunilor sprijinite în cadrul 

PEI;



OBȚINERE MATERIAL DE ÎNMULȚIRE ȘI MATERIAL DE PLANTARE FRUCTIFER

• Maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși 600.000 euro – pentru investițiile în activitatea de 

producție (utilaje, înființare și reconversie);

• Majorare cu 20 de puncte procentuale, până la un maxim de 90% co-finanţare, pentru: 

• Investiţii realizate de tinerii fermieri;

• investițiile colective și proiectele integrate;

• operațiunile sprijinite în cadrul PEI;

• operațiunilor de la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) 1305/2013;

• investiții în zone cu constrângeri naturale și specifice, menționate la art. 32 R(UE) 1305/ 2013;

OBOBȚȚINERE MATERIAL DE INERE MATERIAL DE ÎÎNMULNMULȚȚIRE IRE ȘȘI MATERIAL DE PLANTARE FRUCTIFERI MATERIAL DE PLANTARE FRUCTIFER

• Maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși 600.000 euro – pentru investițiile în activitatea de 

producție (utilaje, înființare și reconversie);

• Majorare cu 20 de puncte procentuale, până la un maxim de 90% co-finanţare, pentru: 

• Investiţii realizate de tinerii fermieri;

• investițiile colective și proiectele integrate;

• operațiunile sprijinite în cadrul PEI;

• operațiunilor de la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) 1305/2013;

• investiții în zone cu constrângeri naturale și specifice, menționate la art. 32 R(UE) 1305/ 2013;



PRAGURI DE CALITATE:

70 puncte - 08.07 – 31.07.2015
55 puncte – AUGUST
30 puncte – SEPTEMBRIE
20 puncte – OCTOMBRIE

Pragul Minim: 20 puncte Beneficiari eligibili:

•ÎNTREPRINDERI.

•COOPERATIVE (societăți cooperative agricole, 
societăți cooperative de valorificare, cooperative 
agricole) și GRUPURI DE PRODUCĂTORI – care 
deservesc interesele membrilor.



SM. 4.2 - Investiţii eligibile

• Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor unităților de procesare;

• Achiziţionarea (inclusiv prin leasing) de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în 

scopul colectării materiei prime și/ sau comercializării produselor agro-alimentare în cadrul lanțurilor alimentare 

integrate;

• construcţii destinate protecţiei mediului (aferente investițiilor pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră 

(GES), energie regenerabilă, eficiență energetică), infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri 

necesare proiectelor;

• Cheltuieli pentru îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile standarde impuse de legislația 

europeană pentru procesarea și comercializarea produselor agro-alimentare;

• Cheltuieli aferente marketingului produselor obținute;

• Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale (drepturi referitoare la brevete, licenţe, know-how sau 

cunoştinţe tehnice nebrevetate).

• Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului.



• Pentru IMM – Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru 

IMM-uri și grupuri de producători/ cooperative și 40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși:

• 1.000.000 Euro/proiect pentru IMM în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lanţ

alimentar integrat;

• 1.500.000 Euro/proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la 

un lant alimentar integrat;

• 2.500.000 Euro/proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat (indiferent de tipul de 

solicitant), precum și pentru forme asociative (cooperative și grupuri de producători) în cazul proiectelor care 

nu presupun investiţii care conduc la un lanț alimentar integrat

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, în cazul operaţiunilor 

sprijinite în cadrul PEI (Parteneriatul European de Inovare).

SM 4.2 - Intensitatea sprijinului



PRAGURI DE CALITATE:

70 puncte - 08.07 – 31.07.2015
55 de puncte – AUGUST
30 de puncte – SEPTEMBRIE
15 puncte – OCTOMBRIE

Pragul Minim: 15 puncte

Beneficiari:
•Întreprinderi
•Cooperative și grupuri de producători – care 
deservesc interesele membrilor.



SM 4.2a - Investiţii eligibile

• Înfiinţarea, extinderea şi modernizarea unităţilor ce colectează, condiționează şi/ procesează materie primă 

provenită din sectorul pomicol menționată în Anexa I – rezultatul procesării poate fi și un produs non Anexa I.

• Achiziţionarea (inclusiv prin leasing) de utilaje noi, instalaţii şi echipamente şi mijloace de transport specializate în 

scopul comercializării produselor din fructe în cadrul lanțurilor scurte.

• Investițiile în energie regenerabilă pentru uz propriu şi/sau eficiență energetică, sisteme de economisire a apei;

• Investițiile în tehnologii de eliminare a deșeurilor in unitatea proprie.

• Cheltuielile generate de îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de 

legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare.

• Cheltuielile cu activități de marketing.

• Cheltuielile generate de investițiile în active necorporale.

• Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului.

• Cheltuielile de consiliere şi pentru managementul proiectului.



SM 4.2a - Intensitatea sprijinului

• MICROÎNTREPRINDERI ȘI ÎNTREPRINDERI MICI – maximum 50% din totalul cheltuielilor eligibile fără a depăși:

• 600.000 euro – pentru proiecte care NU acoperă tot lan ţul alimentar ;

• 900.000 euro – pentru proiecte care acoperă tot lan ţul alimentar ;

Intensitatea sprijinului se poate majora cu 20 de puncte procentuale, în cazul operațiunilor sprijinite în cadrul PEI (Programul 

European pentru Inovare);

• ÎNTREPRINDERI MIJLOCII – maximum 50% din totalul cheltuielilor eligibile fără a depăși:

• 800.000 euro – pentru proiecte care NU acoperă tot lan ţul alimentar ;

• 1.100.000 euro – pentru proiecte care acoperă tot lan ţul alimentar.

Intensitatea sprijinului se poate majora cu 20 de puncte procentuale

• ÎNTREPRINDERI MARI – maximum 40% din totalul cheltuielilor eligibile fără a depăși:

• 1.000.000 euro – pentru proiecte care NU acoperă tot lan ţul alimentar ;

• 1.500.000 euro – pentru proiecte care acoperă tot lan ţul alimentar .

Intensitatea sprijinului se poate majora cu 20 de puncte procentuale, în cazul operațiunilor sprijinite în cadrul PEI.

• Pentru PRODUCEREA DE B ĂUTURI ALCOOLICE  - 50% din totalul cheltuielilor eligibile fără a depăși:

• 200.000 de euro - pentru microîntreprinderi; 

• 300.000 de euro   - pentru formele asociative (grupuri de producători și cooperative).

Intensitatea sprijinului se poate majora cu 20 de puncte procentuale, în cazul operațiunilor sprijinite în cadrul PEI



PRAGURI DE CALITATE:

75 puncte - 14.07 – 31.07.2015
55 puncte – AUGUST
35 puncte – SEPTEMBRIE
20 de puncte – OCTOMBRIE

Pragul Minim: 20 puncte BENEFICIARI eligibili:
Organizaţii/Federaţii ale Organizaţiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii, 
constituite din proprietari/ utilizatori de terenuri agricole conform legislaţiei în 
vigoare.

FONDURI nerambursabile (sprijin public)
•Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor 
eligibile, şi nu va depăşi:

• 1.000.000 Euro/proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de 

punere sub presiune (SPP);

• 1.500.000 Euro/proiect pentru amenajarea sistemelor de irigații 

aferente stațiilor de pompare și repompare (SPA, SRP).



Cheltuieli eligibile pentru sprijinul FEADR sunt limitate la:
•modernizarea infrastructurii secundare  de  irigații, clădirilor aferente stațiilor de pompare;
•racordarea  la utilități, sisteme de contorizare  a  apei;
•construcția/ modernizarea bazinelor de colectare și stocare a apei de irigat.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiect ului sunt cheltuieli pentru:
consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru 
eliberarea certificatelor, potrivit art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/ 2013, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării 
proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională.

Cheltuielile de consultan ţă şi pentru managementul proiectului  sunt eligibile dacă respectă condițiile anterior menționate şi se decontează proporțional 
cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului. Excepție fac cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare, care se pot 
deconta integral în cadrul primei tranşe de plată.

Cheltuielile pentru proiectare şi asisten ţă tehnic ă (conform structurii cap. 3 al devizului general aprobat prin HG 28/ 2008), incluzând Studiul de 
Fezabilitate/ Documentaţia de avizare pentru lucrări de intervenţii, studii hidrologice şi/ sau hidro-geologice, proiectele tehnice , etc., se suportă din sprijinul 
acordat prin sub-măsură și trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții ‐ montaj.
Conţinutul-cadru al Proiectului Tehnic va respecta prevederile OM nr.863/ 2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea 
Guvernului nr. 28/ 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii".

Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectu lui sunt eligibile dac ă:
a) sunt realizate efectiv dup ă data semn ării Contractului de Finan ţare şi sunt în legătură cu îndeplinirea obiectivelor investiţiei;
b)  sunt efectuate pentru realizarea investi ţiei cu respectarea rezonabilit ăţii costurilor ;
c)  sunt efectuate cu respectarea prevederilor Contract ului de Finan ţare semnat cu AFIR;
d) sunt înregistrate în eviden ţele contabile ale beneficiarului , sunt identificabile, verificabile şi sunt susţinute de originalele documentelor justificative, în 
condiţiile legii.

SM 4.3.I Irigaţii - Investiţii eligibile



PRAG DE CALITATE:

60 puncte – 24.09 – 31.10.2015
40 puncte – noiembrie
20 puncte – decembrie

Pragul Minim: 20 puncte BENEFICIARI eligibili:
•Unităţi administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora,  constituite conform 
legislației naționale în vigoare.

FONDURI nerambursabile (sprijin public)
•Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor 
eligibile, şi nu va depăşi 1.000.000 Euro/proiect.

Stadiul implement ării: 
13 proiecte depuse, în valoare de 12,8 milioane eur o



Cheltuieli eligibile pentru sprijinul FEADR sunt limitate la construcţia, extinderea și/ sau modernizarea drumurilor de acces agricole către ferme (căi de acces din 
afara exploataţiilor agricole).

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt cheltuieli pentru:
consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea 
certificatelor, potrivit art. 45 din Regulamentul (UE) nr.1305 / 2013, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, 

prevăzute în legislaţia naţională.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă respectă prevederile art. 45 din Regulamentul (UE) nr.1305/ 2013 şi îndeplinesc 

următoarele condiții:

•sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri şi autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii 

sau rezultă din cerințele minime impuse de PNDR 2014 - 2020;

•sunt aferente, după caz: unor studii şi/ sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic, Document de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

•sunt necesare în procesul de achiziții publice pentru activitățile eligibile ale operațiunii;

•sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de construcții - montaj.

Cheltuielile de consultanţă şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă condițiile anterior menționate şi se decontează proporțional cu 

valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului. Excepție fac cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare, care se pot deconta 

integral în cadrul primei tranşe de plată.

Cheltuielile pentru proiectare şi asistenţă tehnică (conform structurii cap. 3 al devizului general aprobat prin HG 28/ 2008), incluzând Studiul de Fezabilitate/ 

Documentaţia de avizare pentru lucrări de intervenţii, studii hidrologice şi/ sau hidro-geologice, proiectele tehnice etc., se suportă din sprijinul acordat prin sub-

măsură și trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții - montaj.

Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă:
•sunt realizate efectiv după data semnării Contractului de Finanţare şi sunt în legătură cu îndeplinirea obiectivelor investiţiei;

•sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii costurilor;

•sunt efectuate cu respectarea prevederilor Contractului de Finanţare semnat cu AFIR;

•sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi sunt susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile 

legii.

SM 4.3.A – Investiţii eligibile



PRAGURI DE CALITATE:

85 puncte - 25.03 – 30.04.2015
75 puncte - MAI 
65 puncte - IUNIE 
55 puncte - IULIE
45 puncte - AUGUST
35 puncte - SEPTEMBRIE
25 puncte - OCTOMBRIE

Pragul Minim: 30 puncte

• Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii tânărului fermier în 
baza Planului de Afaceri (PA). 

• Toate cheltuielile propuse prin PA, inclusiv capitalul de lucru şi 
activităţile relevante pentru implementarea în bune condiţii a PA 

aprobat pot fi eligibile indiferent de natura lor.

Stadiul implementării:
2.100 proiecte depuse, în valoare de 90 milioane euro



Beneficiarii eligibili trebuie să fie încadrați în categoria: 
•microîntreprinderilor (până la 9 salariaţi şi cifră de afaceri anuală netă până la 2 milioane euro); 
•întreprinderi mici (între 10 şi 49 salariaţi şi cifră de afaceri anuală netă de până la 10 milioane euro) și să fie:

• persoană fizică înregistrată şi autorizată conform OUG 44/ 2008:

• individual şi independent, ca persoană fizică autorizată;

• ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale/ familiale;

• asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată (SRL);

• asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator al unei SRL.

Indiferent de forma de organizare, solicitanţii trebuie  să  respecte  încadrarea în  categoria  microîntreprinderi sau întreprinderi mici:
•microîntreprinderi – care au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, 

echivalent în lei;

•întreprinderi mici – care au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane 

euro, echivalent în lei.

•Întreprindere autonomă întreprinderea care deţine mai puţin de 25% din capitalul social şi/ sau drepturile de vot în structura altor 

întreprinderi şi/ sau alte întreprinderi deţin mai puţin de 25% în întreprinderea dumneavoastră.

•Întreprindere parteneră întreprinderea care deţine în proporţie de 25%-49,999% din capitalul social şi/ sau drepturile de vot în structura 

altor întreprinderi, sau vice-versa.

•Întreprindere legată întreprinderea care deţine peste 50% din capitalul social şi /sau drepturile de vot  în structura altor întreprinderi, sau 

vice-versa.

SM 6.1 – Beneficiari eligibili



Sprijinul public nerambursabil se acordă, pe baza Planului de Afaceri, pentru maximum 3 sau 5 ani (pentru 

investiții în sectorul pomicol) și este de:

• 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 SO și 50.000 SO;

• 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 SO și 29.999 SO.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri va fi acordat sub formă de primă în 2 tranşe, astfel:

• Prima tranșă: 75% din cuantumul sprijinului la încheierea Deciziei de Finanțare; 

• A doua tranșă: 25% din cuantumul sprijinului în maximum 3/5 ani de la primirea deciziei de finanțare – a 

doua tranșă se acordă dacă se constată că a fost implementat corect Planul de Afaceri până la acel 

moment și dacă a fost asigurată îmbunătăţirea performanţelor economice ale exploatației 

(comercializare a producției proprii de minim 20% din valoare tranșa I).

SM 6.1 - Valoarea sprijinului nerambursabil



PRAGURI DE CALITATE:

60 puncte - 14.07 – 31.07.2015
45 puncte – AUGUST
30 puncte – SEPTEMBRIE
15 puncte – OCTOMBRIE

Pragul Minim: 15 puncte

Stadiul implementării:
922 proiecte depuse, în valoare de 55,4 milioane euro.



• Persoană fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare;
• Întreprindere individuală (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare;
• Întreprindere familială (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare;
• Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare);
• Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
• Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
• Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
• Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
• Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
• Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991) cu modificările şi completările ulterioare; 
• Societate cooperativă agricolă de gradul 1 și societăți cooperative meșteșugărești și de consum de gradul 1. 
• Cooperativă agricolă de grad 1 (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004) de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole şi a efectivelor de animale. 

Solicitanţii eligibili trebuie să se încadreze în categoria:
• Micro-întreprindere – maximum 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent 

în lei;
• Întreprindere mică – între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, 

echivalent în lei.
În categoria SRL-uri este inclusă și microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant („societate cu răspundere limitată – debutant” sau 

„S.R.L. - D.”). Conform OUG 6/ 2011 prin Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, 
gestionat de A.I.P.P.I.M.M, se acordă facilităţi pentru microîntreprinderile nou-înfiinţate, conduse de întreprinzători tineri, care desfăşoară pentru 
prima dată activitate economică, prin intermediul unei societăţi cu răspundere limitată, în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Acordarea sprijinului nerambursabil prin sM 6.2 pentru aceasta categorie de solicitanți  se va 
face cu respectarea criteriilor privind încadrarea în ajutorul de minimis prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1407/ 2013 precum și în legislația 
națională în vigoare, respectiv încadrarea în plafonul maxim 200.000 Euro pe care o întreprindere unică îi poate primi pe o perioadă de 3 ani.

SM 6.2 - Beneficiari eligibili



Sprijinul se acordă pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri. Toate cheltuielile propuse în Planul de 
Afaceri, inclusiv capitalul de lucru şi capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a 
Planului de Afaceri aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. 

Tipurile de operaţiuni şi cheltuieli eligibile vor fi în conformitate cu Lista codurilor CAEN eligibile pentru finanţare în 

cadrul submăsurii 6.2, Anexa 7 la Ghidul Solicitantului.  

Planul de Afaceri trebuie să cuprindă următoarele elemente:
•Prezentarea situației economice inițiale a solicitantului (de ex. datele solicitantului, aria de cuprindere a activității, 

forma juridică a solicitantului, abilități profesionale, istoricul întreprinderii, facilități de producție, dotarea);

•Prezentarea etapelor şi obiectivelor propuse pentru dezvoltarea noilor activităţi ale solicitantului (planificarea 

îndeplinirii acestora, riscurile de implementare, standarde și norme europene legate de protecția muncii și de mediu); 

•Prezentarea detaliată a acțiunilor şi resurselor aferente (materiale, umane şi financiare) necesare pentru dezvoltarea 

activităţilor beneficiarului, cum ar fi investiţiile, formarea sau consilierea, care să contribuie la dezvoltarea activităţilor 

întreprinderii, inclusiv crearea sau dezvoltarea de noi abilităţi/competenţe ale angajaţilor;

•Planul de Afaceri va menţiona obligatoriu: titlul proiectului, data întocmirii acestuia şi cursul de schimb euro/ lei al 

Băncii Centrale Europene valabil la data elaborării acestuia. Planul de afaceri se va completa utilizând Anexa „Planul de 

Afaceri” de la Cererea de Finanțare. Beneficiarul poate solicita modificarea Planului de Afaceri de două ori în perioada 

de implementare a acestuia, în baza unei justificări fundamentate, care să nu conducă la modificarea obiectivelor, 

criteriilor de eligibilitate și selecție.

SM 6.2 - Investiţii eligibile



Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R(CE) nr. 1407/ 2013 cu privire la sprijinul de minimis, nu 

va depăşi 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali şi este de:

• 50.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorării sprijinului la valoarea de 70.000 euro/proiect în 

cazul activităţilor de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism, pe baza unui Plan 

de Afaceri. 

 

Sprijinul se acordă în funcție de tipul investiției, respectiv 50.000 euro sau 70.000 euro. Nu exista sume 

intermediare.

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

• 70% din cuantumul sprijinului după semnarea Contractului de Finanțare;

• 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția respectării Planului de Afaceri, fără a depăși 

cinci ani de la încheierea Contractului de Finanțare.

SM 6.2 - Cuantumul finanţării europene 



PRAGURI DE CALITATE:

70 puncte - 08.07 – 31.07.2015
55 puncte – AUGUST
35 puncte – SEPTEMBRIE
15 puncte – OCTOMBRIE

Pragul Minim: 15 puncte

Stadiul implementării:
146 proiecte depuse, în valoare de 2 milioane euro

Sprijinul financiar este de până la 15.000 Euro pentru o exploataţie agricolă 

și va fi acordat pe o perioadă de 3 ani (5 ani doar pentru sectorul pomicol) 
sub formă de primă în 2 tranşe, astfel:

•Prima tranșă: 75% din cuantumul sprijinului la primirea Deciziei de 

Finanțare; 

•A doua tranșă: 25% din cuantumul sprijinului în maximum 3 ani de la 

primirea deciziei de finanțare;

A doua tranșă se acordă doar dacă se constată că a fost implementat 

corect PA până la acel moment.

Implementarea Planului de Afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 

9 luni de la data adoptării Deciziei de acordare a ajutorului. 



FERMIERI care deţin în proprietate și/ sau folosință o exploataţie agricolă încadrată în categoria de fermă mică;

CONDIȚII eligibilitate:

•Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici.

•Solicitantul are o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică între 8.000 şi 11.999 SO;

•Exploataţia agricolă este înregistrată (conform prevederilor legale naționale) cu cel puţin 24 luni înainte de solicitarea sprijinului; 

•Solicitantul prezintă un Plan de Afaceri pentru dezvoltarea activităților agricole din exploatație;

•Solicitantul are domiciliul stabil într-una dintre UAT pe teritoriul căreia se află exploatația; 

•Solicitantul demonstrează, înaintea celei de-a doua tranșe de plată, îmbunătăţirea performanţelor economice ale exploatației, prin producția 

proprie comercializată în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată;

•Solicitantul nu deține un alt loc de muncă în afara UAT (vezi Dicționar) în care este situată exploatația, sau a zonei limitrofe

•Solicitantul nu a beneficiat de sprijin anterior prin submăsură;

•O exploataţie agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul acestei sub-măsuri (în sensul că exploatația nu poate fi transferată 

între doi sau mai mulți fermieri beneficiari de sprijin prin această submăsură);

•În cazul exploatațiilor zootehnice, Planul de Afaceri va viza obligatoriu amenajări minime de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor 

de mediu (se verifică în anul 3 de la contractare); 

•În cazul exploataţiilor pomicole, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar cele din UAT prezente în Anexa II a Sub-Programului pomicol; 

SM 6.3 - Beneficiari eligibili



• Sprijinul se acordă pentru ferma mică în vederea asigurării îmbunătățirii activităţii economice şi de mediu a acesteia, 

conform activităţilor propuse prin Planul de Afaceri (PA). 

• Toate cheltuielile propuse prin PA, inclusiv capitalul de lucru şi activităţile relevante pentru implementarea în bune 

condiţii a PA aprobat pot fi eligibile. Conținutul PA (elemente minime) este:

• situația economică inițială a exploatației agricole (ex.: datele solicitantului, obiectul de activitate, forma 

juridică a solicitantului, competențe profesionale, istoricul activităţii întreprinderii agricole, baze de producţie, 

dotări ale exploataţiei); 

• etapele și obiectivele propuse pentru dezvoltarea exploatației agricole (ex.:obiectivul general, obiective 

operaţionale – grafic implementare, respectare norme comunitare legate de protecția muncii, mediului și 

sanitar-veterinare, riscuri în implementare, bilanţ cheltuieli-venituri); 

• detaliile privind acțiunile – inclusiv cele legate de sustenabilitatea mediului și de utilizarea eficientă a 

resurselor, necesare pentru dezvoltarea exploatației agricole, formarea sau consilierea (ex.: îmbunătățirea 

performanțelor economice ale exploatației, apelarea la servicii de formare sau consiliere pentru obținerea unei 

eficiențe optime a fermei, restructurarea și diversificarea activităților agricole, evaluarea riscurilor de mediu şi 

programul de implementare). 

SM 6.3 - Investiţii eligibile



Sprijinul financiar este de până la 15.000 Euro pentru o exploataţie agricolă și va fi acordat pe o 

perioadă de 5 ani sub formă de primă în 2 tranşe, astfel:

• Prima tranșă: 75% din cuantumul sprijinului la primirea Deciziei de Finanțare; 

• A doua tranșă: 25% din cuantumul sprijinului în maximum 3 ani de la primirea deciziei de 

finanțare;

A doua tranșă se acordă doar dacă se constată că a fost implementat corect PA până la acel 

moment.

Implementarea Planului de Afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data 

adoptării Deciziei de acordare a ajutorului. 

SM 6.3 - Intensitatea sprijinului



PRAGURI DE CALITATE:

60 puncte - 14.07 – 31.07.2015
45 puncte – AUGUST
30 puncte – SEPTEMBRIE
15 puncte – OCTOMBRIE

Pragul Minim: 15 puncte

Stadiul implementării:
141 proiecte depuse, în valoare de 21,6 milioane euro



• Persoana fizica autorizată/Întreprinderi individuale/ Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu 

modificările și completările ulterioare;

• Societatea în nume colectiv – SNC/ Societate în comandită simplă – SCS /Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 

1990, cu modificările şi completările ulterioare);

• Societatea în comandită pe acţiuni – SCA/Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu 

modificările şi completările ulterioare)

• Societatea comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);

• Societatea agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991) cu modificările şi completările ulterioare; 

• Societatea cooperativă agricolă de gradul 1 și societăți cooperative meșteșugărești și de consum de gradul 1 (înfiinţate în baza Legii 

nr. 1/ 2005), care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv înființarea de activităţi non-agricole;  

• Cooperativă agricolă de grad 1 (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004) de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole şi a 

efectivelor de animale.

• Medicul veterinar cu drept de liberă practică, care este organizat şi funcţionează în cadrul unui cabinet medical veterinar individual 

în conformitate cu Legea 160/ 1998 pentru organizarea şi exercitarea  profesiunii de medic veterinar;

• Medicul uman cu drept de liberă practică care este organizat şi funcționează în cadrul unui cabinet medical individual în 

conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr 124/ 1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale. 

• PERSOANELE FIZICE nu sunt beneficiari eligibili. 

SM 6.4 - Beneficiari eligibili



• Investiţii pentru producerea şi comercializarea produselor non-agricole:

• fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie si carton;

• fabricarea produselor chimice, farmaceutice;

• activităţi de prelucrare a produselor lemnoase; 

• Industrie metalurgică, fabricare de construcţii metalice, maşini, utilaje si echipamente;

• Fabricare produse electrice, electronice;

• Investiții pentru activităţi meşteşugăreşti (activităţi de artizanat şi alte activităţi tradiţionale non-agricole – olărit, brodat, prelucrare manuala a fierului, lânii, 
lemnului, pielii, etc);

• Investiţii legate de furnizarea de servicii:
• servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;
• servicii de reparaţii maşini, unelte, obiecte casnice;
• servicii de consultanţă, contabilitate, audit;
• activităţi de servicii in tehnologia informaţiei şi servicii informatice ;
• servicii tehnice, administrative, etc.

• Investiţii pentru infrastructura în unităţile de primire turistică tip agro-turistice, proiecte de activităţi de agrement. 
• Investiţii pentru producţia de combustibil din biomasa (ex: fabricare de peleţi şi brichete) în vederea comercializării.   
• Costuri eligibile specifice (precizate în fişa sub-măsurii 6.4):  

• construcţia, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea clădirilor; achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii şi 
echipamente noi; 

• investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci. 

SM 6.4 - Investiţii eligibile



• Sprijin public nerambursabil va fi de 70% din totalul cheltuielilor eligibile. 

• Intensitatea sprijinului public nerambursabil se poate majora până la 90% în următoarele 

cazuri:

• pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar-

veterinare şi agro-turism; 

• pentru fermierii care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor 

activităţi non-agricole.

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis, 
se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani și nu va depăşi 200.000 euro/beneficiar (întreprindere 
unică) pe 3 ani fiscali. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice care 
efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost nu depășește suma de 100 000 EUR pe 
durata a trei exerciții financiare. 

Aceste ajutoare de minimis nu pot fi utilizate pentru achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de 

mărfuri. Serviciile integrate, în care transportul propriu-zis reprezintă doar un element, cum ar fi serviciile 

de mutare, serviciile poştale sau de curierat ori colectarea deşeurilor sau serviciile de

prelucrare, nu ar trebui considerate servicii de transport.

SM 6.4 - Cuantumul sprijinului nerambursabil



PRAGURI DE CALITATE:

60 puncte – 24.09 – 31.10.2015
40 puncte – NOIEMBRIE
20 puncte – DECEMBRIE

Pragul Minim: 25 puncte

BENEFICIARI Eligibili

•COMUNELE și ASOCIAȚIILE ACESTORA – conform legislației 

naționale în vigoare (Legea 215/ 2001);

•ORGANIZAȚII NON-GUVERNAMENTALE (ONG-uri conform 

OG 26/ 2000) – pentru investiții în:

• infrastructura educațională (grădinițe);

• infrastructura socială (infrastructură de tip after-

school).



Pentru proiectele privind infrastructura rutieră de interes local și infrastructura de apă/ apă uzată :

- construcția, extinderea și/ sau modernizarea rețelei publice de apă  în localități rurale care fac parte din aglomerări  între 2.000 -

10.000 locuitori echivalenți (l.e.);

- construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă  uzată  în localități rurale care fac parte din aglomerări  între 2.000 -

10.000 l.e.;

- construcția, extinderea și/ sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local.

Pentru proiectele de infrastructură educațională/ socială :

- înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, 

în cazul în care expertiza tehnică o recomandă;

- extinderea și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ secundar superior, filiera tehnologică cu profil resurse 

naturale și protecția mediului și a școlilor profesionale în domeniul agricol;

- înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip after-school, numai a celor din afara incintei 

școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă.

SM 7.2 - Investiţii eligibile 



Sprijinul public nerambursabil - 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice 

locale și ONG-uri care sunt negeneratoare de profit și nu va depăși:

•1.000.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri, apă sau apă 

uzată);

•2.500.000 Euro/ comună, pentru investiții  care vizează înființarea infrastructurii apă și apă uzată și 1.500.000 euro 

pentru extinderea acestei infrastructuri;

•500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură educațională/ socială; 

•4.000.000 euro, pentru proiectele colective care vizează mai multe comune (ADI din care fac parte comune) fără a 

depăși valoarea maximă/comună/ tip de sprijin.

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei sub-măsuri va fi de maximum 85% din totalul cheltuielilor eligibile 

pentru proiectele generatoare de profit aplicate de ONG-uri care vizează infrastructura educațională (grădinițe)  și 

socială (creșe și infrastructura de tip afterschool) și nu va depăși 100.000 euro.

SM 7.2 - Valoarea sprijinului



PRAGURI DE CALITATE:

60 puncte – 24.09 – 31.10.2015
40 puncte – NOIEMBRIE
20 puncte – DECEMBRIE

Pragul Minim: 20 puncte
BENEFICIARI eligibili

•COMUNELE – definite conform Legii 215/ 2001;

•ORGANIZAȚII NON-GUVERNAMENTALE (ONG-uri) definite 

conform OG 26/ 2000;

•UNITĂȚI DE CULT – definite conform Legii 489/ 2006;

•PERSOANE FIZICE AUTORIZATE/ SOCIETĂȚI COMERCIALE 

care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de 

utilitate publică, de clasă B.



a) Investiții în active corporale:

- restaurarea, conservarea, și dotarea clădirilor/ monumentelor din patrimoniul cultural imobil 

de interes local de clasă B; 

- construcția, extinderea și/ sau modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor monahale 

de clasă B; 

- restaurarea, conservarea și/ sau dotarea așezămintelor monahale de clasă B;

- modernizarea, renovarea și/ sau dotarea așezămintelor culturale.

b) Investiții în active necorporale:

Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile și 

achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe 

piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru 

consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi 

realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și 

construcții - montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție.

SM 7.6 - Investiţii eligibile



Sub-măsura 7.6 - Valoarea sprijinului nerambursabil

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor 
eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de profit și nu va depăși 500.000 euro.

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 80% din totalul cheltuielilor 
eligibile pentru proiectele generatoare de profit și nu va depăși 200.000 euro.

Sprijinul pentru proiectele generatoare de profit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/ 2013 privind 

aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de 

minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un 

beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar.



Sub-măsura 19.4 “Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”

Beneficiari

Grupuri de Acțiune Locală autorizate de AM-PNDR pentru perioada de programare 2014-2020

Sume și rate de sprijin aplicabile
Rata maximă a sprijinului public nerambursabil este de 100%.

Costurile de funcționare și pentru animarea strategiei se vor deconta în procent maximum de 20 % 
(exceptie 25% pentru Delta Dunării) din costurile publice totale efectuate pentru această strategie. 

Urmare a semnării contractului de finanțare, GAL-ul selectat poate solicita Agenției de Plăți plata unui 

avans aferent costurilor de funcționare și animare.

Cuantumul avansului nu poate depăși 50% din sprijinul public legat de costurile de funcționare și de 
animare.

LEADER



Vă mul ţumesc!


