
PROGRAMUL NAȚIONAL DE 
DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020

Sub-măsura 6.2. „Sprijin 
pentru înființarea de activităţi 
neagricole în zone rurale”

Alocare financiară totală (FEADR + BN) 
PNDR 2014-2020: 117.772.552 euro
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Această sub-măsură vizează:
• diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi 
întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor şi crearea de locuri de 
muncă în spațiul rural;
• încurajarea menținerii și dezvoltării activităților meșteșugărești tradiționale.
Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea de noi activități
non-agricole în mediul rural pe baza unui plan de afaceri.
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Sub-măsura 6.2. „Sprijin pentru înființarea de 
activităţi neagricole în zone rurale”

Cuantumul sprijinului este de 50.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorării
sprijinului până la valoarea de 70.000 de euro/proiect în cazul activităților de 
producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism.
Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi nonagricole în zone rurale se va acorda, sub 
formă de primă, în două tranşe astfel:

- 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
- 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării 

corecte_a planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la semnarea deciziei de 
finanțare
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Sub-măsura 6.2. „Sprijin pentru înființarea de 
activităţi neagricole în zone rurale”

Beneficiari:
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Sub-măsura 6.2. „Sprijin pentru înființarea de 
activităţi neagricole în zone rurale”
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Sub-măsura 6.2. „Sprijin pentru înființarea de 
activităţi neagricole în zone rurale”

Nr. 
crt.

Principii şi criterii de selec ție Puncta
j

1. Principiul diversificării activității agricole a fermierilor/membrilor 
gospodăriei agricole către activități neagricole

15p

1.1. Proiecte care sunt inițiate de o întreprindere existentă, care a 
desfășurat în principal activitate în domeniul agricol și intenționează să-și 
diversifice activitatea în sectorul non-agricol. Activitatea agricolă trebuie 
să fie realizată  pe perioada  a cel puțin 12 luni de la data înființării și până 
la data depunerii cererii de finanțare. 

15p

1.2. Proiecte care sunt inițiate de un fermier/membru al gospodariei 
agricole care a activat în agricultură minimum 12 luni până la data 
depunerii cererii de finanțare (fapt verificat în baza de date APIA/Registrul 
ANSVSA/Registrul Agricol).

10p
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Sub-măsura 6.2. „Sprijin pentru înființarea de 
activităţi neagricole în zone rurale”

Nr. 
crt.

Principii şi criterii de selec ție Punc
taj

2. Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere (Textile și pielărie, 
Industrii creative și culturale – inclusiv meșteșuguri, activităţi de servicii în 
tehnologia informației, agroturism, servicii pentru populația din spațiul rural) 

40 p

2.1. Proiecte ce vizează activități de producție din sectoarele cu potențial de 
creștere. 
Proiectul vizează activități conform codului CAEN aferent activității de 
producție scorate.

40 p

2.2. Proiecte ce vizează servicii din sectoarele cu potențial de creștere.
Proiectul vizează prestarea de servicii conform codului CAEN aferent 
serviciului scorat.

35 p
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Sub-măsura 6.2. „Sprijin pentru înființarea de 
activităţi neagricole în zone rurale”

Nr. 
crt.

Principii şi criterii de selec ție Punctaj

3. Principiul stimulării activităților turistice în sensul prioritizării activităților agroturistice 
desfășurate în zonele cu potențial turistic ridicat/ destinații ecoturistice/ zonele cu arii 
naturale protejate.

Max.20 p

3.1. Proiecte ce vizează investiţii în agroturism (pensiuni agroturistice și/sau servicii de 
agrement) în zonele cu potențial turistic ridicat; 

Vor fi punctate  proiectele care se dezvoltă în zone cu potenţial turistic ridicat, dar 
insuficient dezvoltate din punct de vedere turistic, în conformitate cu Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului naţional Secţiunea a VIII - a - zone cu resurse turistice, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și a metodologiei de acordare a punctajului total aferent 
potențialului de dezvoltare turistică (evaluare finală).

Max. 10 p

3.2. Proiecte care includ activități turistice de agrement ce vor fi desfășurate în zonele 
cu destinații ecoturistice. 

5 p

3.3. Proiecte care includ activități turistice de agrement ce vor fi desfășurate în zone cu 
arii naturale protejate.

5 p
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Sub-măsura 6.2. „Sprijin pentru înființarea de 
activităţi neagricole în zone rurale”

Nr. 
crt.

Principii şi criterii de selec ție Punctaj

4. Principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri, care 
va fi stabilit în funcție de producția comercializată sau activitățile prestate, 
în procent de peste 30% din valoarea primei tranșe de plată.

25 p

4.1. Proiecte care prevăd în planul de afaceri producție comercializată 
sau activități prestate într-un procent de peste 30% din valoarea primei 
tranșe de plată.  Verificarea se realizează în baza prognozelor din Planul 
de afaceri.

25 p
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Sub-măsura 6.2. „Sprijin pentru înființarea de 
activităţi neagricole în zone rurale”

Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de 
marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, 
farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, 
fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse
electrice, electronice, producție de combustibil din biomasă -ex.: fabricare de peleți) 
în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile
pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;
Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-
agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și 
alimentație publică);
Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte
casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și 
servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației
din spațiul rural, etc.).

Domeniile de diversificare:



Alocarea financiar ă anual ă a sub-m ăsurii 6.2. „Sprijin
pentru înfiin țarea de activit ăţi neagricole în zone 

rurale”
FEADR + Buget Na țional

Alocare totala

FEADR + BN
Sub-masura

Alocare 

financiarA –

2015

FEADR + BN

Alocare 

financiara –

2016

FEADR + BN

Alocare 

financiara –

2017

FEADR + BN

117.772.552

Sub-măsura 6.2. „Sprijin 

pentru înființarea de 

activităţi neagricole în 

zone rurale”

44.164.707 44.164.707 29.443.138
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Situaţia pe 
sesiuni a 
proiectelor 
din cadrul 
PNDR 2014 -
2020 
înregistrate 
în tabelele 
de 
monitorizare 
la data de 
01.10.2015 

Submăsura 

6.2

alocare publică

alocare publică 

FEADR + BN 117.772.552

Sesiunea 

2015

suma alocată pe sesiune

alocare publică 

FEADR + BN 44.164.707

Etapa de 
depunere

Perioada de 
desfășurare a 

etapei

Prag de 
calitate 

lunar

Proiecte depuse

Nr. Valoare

Luna 1 14-31.07.2015 60 17 970.000

Luna 2 01-31.08.2015 45 225 13.290.000

Luna 3 01-30.09.2015 30 548 33.140.000

Luna 4 01-30.10.2015 15

TOTAL 790 47.400.000

11

Grad de 
accesare 
107,33%



PROGRAMUL NAȚIONAL DE 
DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020

Sub-măsura 6.4. „Investiţii în 
crearea şi dezvoltarea de 

activităţi neagricole”

Alocare financiară totală (FEADR + BN) 
PNDR 2014-2020: 152.573.159 euro 
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Scopul sprijinului acordat prin această sub-măsură este de a 
stimula mediul de afaceri din mediul rural, contribuind astfel la 
creşterea numărului de activităţi non-agricole desfăşurate în 
zonele rurale, precum şi la dezvoltarea activităţilor non-agricole 
existente, care să conducă la crearea de locuri de muncă, creşterea 
veniturile populaţiei rurale și reducerea diferențelor dintre mediul 
rural şi urban, acordându-se prioritate sectoarelor cu potențial 
ridicat de dezvoltare identificate în AP, în concordanță cu Strategia 
Națională de Competitivitate.

De asemenea, sunt vizați fermierii sau membrii gospodăriilor lor 
agricole care doresc să-și diversifice activitățile economice prin 
practicarea de activități non-agricole în vederea creșterii 
veniturilor și creării de alternative ocupaționale.
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Sub-măsura 6.4. „Investiţii în  crearea şi 
dezvoltarea de activităţi neagricole”
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Sub-măsura 6.4. „Investiţii în  crearea şi 
dezvoltarea de activităţi neagricole”

Beneficiari:
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Sub-măsura 6.4. „Investiţii în  crearea şi 
dezvoltarea de activităţi neagricole”

Tip de sprijin:
Sprijin public nerambursabil va respecta prevederile R 1407/2013 cu privire la sprijinul de 

minimis și nu va depăși  200.000 de euro/beneficiar.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90%, în următoarele 
cazuri:
• pentru solicitanții care desfășoară activități de producție, servicii 
medicale, sanitar-veterinare și agroturism;
• pentru fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin 
dezvoltarea unor activități non-agricole. Proiectele selectate care primesc 
intensitatea sprijinului nerambursabil de 70% vor reprezenta cea mai mare 
pondere a proiectelor. 
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Sub-măsura 6.4. „Investiţii în  crearea şi 
dezvoltarea de activităţi neagricole”
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Sub-măsura 6.4. „Investiţii în  crearea şi 
dezvoltarea de activităţi neagricole”

Nr. 
crt.

Principii şi criterii de selec ție Punctaj

1. Principiul diversific ării activit ății agricole a fermelor 
existente c ătre activit ăți neagricole

15 p

1.1. Proiecte care sunt inițiate de o întreprindere existentă, care 
a desfășurat în principal activitate în domeniul agricol și 
intenționează să-și diversifice activitatea în sectorul non-agricol. 
Activitatea agricolă trebuie să fie realizată pe perioada continua 
de cel puțin 12 luni inainte de depunerea cererii de finanțare.    

15 p
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Sub-măsura 6.4. „Investiţii în  crearea şi 
dezvoltarea de activităţi neagricole”

Nr. 
crt.

Principii şi criterii de selec ție Punctaj

2. Principiul prioritiz ării sectoarelor cu poten țial de cre ștere (Textile și 
piel ărie, Industrii creative și culturale – inclusiv me șteșuguri, 
Activitati de servicii in tehnologia informa ției, agroturism, servicii 
pentru popula ția din spa țiul rural) 

Max. 40 p

2.1. Proiecte ce vizează activități de producție din sectoarele cu 
potențial de creștere. 
Proiectul vizează activități conform codului CAEN aferent activității de 
producție scorate.

40 p

2.2. Proiecte ce vizează servicii din sectoarele cu potențial de creștere.
Proiectul vizează prestarea de servicii conform codului CAEN aferent 
serviciului scorat.

30 p
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Sub-măsura 6.4. „Investiţii în  crearea şi 
dezvoltarea de activităţi neagricole”

Nr. 
crt.

Principii şi criterii de selec ție Punctaj

3. Principiul stimulării activităților turistice în sensul prioritizării activităților 

agroturistice desfășurate în zonele cu potențial turistic ridicat/ destinații 

ecoturistice/ zonele cu arii naturale protejate.

Max. 

20 p

3.1. Proiecte ce vizează investiţii în agroturism (pensiuni agroturistice și/sau 
servicii de agrement) în zonele cu potențial turistic ridicat; 

- în cazul UAT-urilor cu Concentrare mare de resurse turistice (Cmrt) punctajul
va fi de max. 5 puncte. 
- în cazul UAT-urilor cu Concentrare foarte mare de resurse turistice (Cfmrt) 
punctajul va fi de max. 10 puncte. 

Max. 

10 p

3.2. Proiecte care includ activități turistice de agrement ce vor fi desfășurate în 

zonele cu destinații ecoturistice. 

5 p

3.3. Proiecte care includ activități turistice de agrement ce vor fi desfășurate în 

zone cu arii naturale protejate.

5 p
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Sub-măsura 6.4. „Investiţii în  crearea şi 
dezvoltarea de activităţi neagricole”

Nr. 
crt.

Principii şi criterii de selec ție Punctaj

4. Principiul derulării activităților  anterioare ca activitate generală de 

management a firmei, pentru o mai bună gestionare a activității 

economice;

Max 

25 p

4.1. Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 3 ani și cu profit 

operațional în ultimii 2 ani - (pentru a se evidenția buna gestionare a 

activității economice)

25 p

4.2. Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 2 ani și cu profit 

operațional în ultimul an - (pentru a se evidenția buna gestionare a 

activității economice)

15 p
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Sub-măsura 6.4. „Investiţii în  crearea şi 
dezvoltarea de activităţi neagricole”

Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de 
marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, 
farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, 
fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse
electrice, electronice, producție de combustibil din biomasă -ex.: fabricare de peleți) 
în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile
pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;
Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-
agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și 
alimentație publică);
Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte
casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și 
servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației
din spațiul rural, etc.).

Domeniile de diversificare:



Alocarea financiar ă anual ă a sub-m ăsurii 6.4. 
„Investi ţii în crearea şi dezvoltarea de activit ăţi 

neagricole”
FEADR + Buget Na țional

Alocare totala

FEADR + BN
Sub-masura

Alocare 

financiara –

2015

FEADR + BN

Alocare 

financiara –

2016

FEADR + BN

Alocare 

financiara –

2017

FEADR + BN

152.573.159

Sub-măsura 6.4. „Investiţii 
în crearea şi dezvoltarea 

de activităţi neagricole”

57.214.935 57.214.935 38.143.290
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Situaţia pe 
sesiuni a 
proiectelor 
din cadrul 
PNDR 2014 -
2020 
înregistrate 
în tabelele 
de 
monitorizare 
la data de 
01.10.2015 

Submăsur

a 6.4

alocare publică

FEADR + BN 176.536.538

Sesiunea 

2015

suma alocată pe sesiune

alocare publică 

FEADR + BN 57.214.935

Etapa de 
depunere

Perioada de 
desfășurare a 

etapei

Prag de 
calitate 

lunar

Proiecte depuse

Nr. Valoare

Luna 1 14-31.07.2015 60 1 198.900

Luna 2 01-31.08.2015 45 53 7.944.620

Luna 3 01-30.09.2015 30 81 12.559.032

Luna 4 01-30.10.2015 15

TOTAL 135 20.702.552

23

Grad de 
accesare
36,18%



Lista codurilor CAEN pentru care nu sunt considerat e cheltuieli eligibile 
construc ţia, modernizarea sau extinderea cl ădirilor, ci numai dotarea 
acestora .
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Grupă CAEN Rev.2
581 Activit ăţi de editare a c ărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activit ăţi de editare  
582 Activit ăţi de editare a produselor software 
602 Activit ăţi de difuzare a programelor de televiziune 

620 Activit ăţi de servicii în tehnologia informa ţiei 

639 Alte activit ăţi de servicii informa ţionale 

691 Activit ăţi juridice 
692 Activit ăţi de contabilitate şi audit financiar; consultan ţă în domeniul fiscal 

702 Activit ăţi de consultan ţă în management 

711 Activit ăţi de arhitectur ă, inginerie şi servicii de consultan ţă tehnic ă legate de acestea 
712 Activit ăţi de test ări şi analize tehnice 
741 Activit ăţi de design specializat 
743 Activit ăţi de traducere scris ă şi oral ă (interpre ţi) 

749 Alte activit ăţi profesionale, ştiin ţifice şi tehnice n.c.a. 

781 Activit ăţi ale agen ţiilor de plasare a for ţei de munc ă
782 Activit ăţi de contractare, pe baze temporare,a personalului 

783 Servicii de furnizare şi management a for ţei de munc ă
802 Activit ăţi de servicii privind sistemele de securizare 
811 Activit ăţi de servicii suport combinate 
812 Activit ăţi de cur ăţenie 
821 Activit ăţi de secretariat şi servicii suport  

823 Activit ăţi de organizare a expozi ţiilor, târgurilor şi congreselor 

829 Activit ăţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 

900 Activit ăţi de crea ţie şi interpretare artistic ă



Procesul de selec ție
Selecția proiectelor va fi organizată pe baza următoarelor principii:

• Organizarea de sesiuni anuale continue de depunere a proiectelor 
cu un buget anual predefinit, cu selecţie lunară/trimestrială;

• Prioritate în evaluare/selecție pentru proiectele cu punctajul cel 
mai mare la începutul anului;

• Respectarea pragului minim pe parcursul anului

Evaluarea proiectelor se realizează lunar pentru proiectele ce au un 
punctaj estimat (autoevaluare/prescoring) mai mare sau egal decât pragul 
de calitate lunar, de către experţii evaluatori din cadrul AFIR, în baza 
procedurilor de evaluare cuprinse în manualele de proceduri aprobate prin 
ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

În situaţia în care în momentul evaluării se constată că solicitantul 
şi-a estimat punctajul (autoevaluare/prescoring) cu mai  mult de 20% față de 
punctajul stabilit de AFIR, aceştia vor intra în procesul de selecţie în raportul 
de selecție final al sesiunii din anul respectiv. 
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