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             Dificultati in implementare si solutii 
adoptate

Subprogram 
pomicol

Imposibilitatea înființării livezilor 
pe pajiști din cauza imposibilitatii 
schimbarii categoriei de folosință 

din pajiști în livezi

 
Noutatea aplicarii costurilor standard, 
contribuție în natură, contribuție în 

natură

Dificultăți ale solicitanților în 
demonstrarea viabilității economice 
a proiectului, din  cauza perioadei 

mari până la intrarea pe rod

Nota de favorabilitate prea mare 
criteriu de eligibilitate



             Dificultati in implementare si solutii 
adoptate (2015-2017)

Subprogram 
pomicol

Plafonul maxim/priect pentru 
pepiniere mai mic decat necesarul 

real 

Lipsa materialului saditor certificat 
pentru nuc si alun pe piata din 

Romania și UE, capacitate redusa de 
asigurare pe piata a materialului 

saditor de catre pepinierele din RO

Neeligibilitatea cheltuielilor cu 
speciile cultivate in spatii protejate , 

altele decat capsunul

Exploatațiile  pomicole au dimensiuni 
mai mici și un grad mai mare de 

fragmentare decat cele din restul 
sectorului vegetal. Astfel, dimensiunea 
economică minimă impusă prin condiția 

de eligibilitate (8000 euro SO) a fost 
prea mare și a limitat numărul 

solicitanților



             Dificultati in implementare si solutii 
adoptate (2015-2017)

Subprogram 
pomicol

A fost modificata legislatia in ceea 
ce priveste schimbarea categoriei 

de folosinta din pajisti in livezi

S-au adus o serie de detalii si s-au 
facut informarii pentru a aplica 

costurile standard 

Nota de favorabilitate a fost scazuta 
de la 2,4 la 2

Modificarea modului de calcul a 
indicatorilor economici pentru 
speciile care intra pe rod tarziu

Scaderea dimensiunii inime eligibile 
de la 8000 SO la 4000 SO 

Cresterea plafonului valorii totale 
eligibile /proiect  pentru investitiile 
de infiintare de la 600 000 – 1 050 000 

mil

Extinderea categoriilor de culture in 
spatii protejate si alte categorii de 

arbusti



                

SM 4.1 

Introducerea flexibilitătii de 
fluctuaţie a dimensiunii economice 
în limita a 15% din total dimensiune 
S.O., cu obligativitatea respectării 

pragului minim eligibil

Cresterea plafonului dimeniunii 
economice de la 500 000 SO la 1 

000 000 SO pentru sectroul 
zootehnic pentru o  rata a 

sprijinului 70%



Sub-măsura(sM) 6.1

„Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”

                    



             Dificultăţi în implementare şi soluţii 
adoptate (2016-2017)

sM 6.1 „Sprijin 
pentru instalarea 
tinerilor fermieri”

Dificultăţi în menţinerea dimensiunii 
economice (S.O.) cu care tânărul 

fermier a accesat sprijin – produsă de 
rotaţia culturilor 

 
Noutatea introducerii flexibilitătii de 
fluctuaţie a dimensiunii economice în 
limita a 15% din total dimensiune S.O., 
cu obligativitatea respectării pragului 

minim eligibil  

Dificultăţi ale solicitantilor apicultori în 
efectuarea de achiziţii specifice 

sectorului apicol sub obligativitatea 
asigurarii demarcarii intre fondurile 
acordate prin PNDR si cele acordate 
prin PNA (Programul Naţional Apicol)

Introducerea posibilității ca apicultorii 
sa efectueze si prin intermediul PNDR
cheltuieli care erau eligibile doar prin 

PNA



             Dificultăţi în implementare şi soluţii 
posibile (2018)

sM 6.1 „Sprijin 
pentru instalarea 
tinerilor fermieri”

Dificultăți ale solicitanților în obținerea 
avizelor obligatorii prin legislația 

națională privind amenajarea 
platformelor pentru gestionarea 

gunoiului de grajd

 
Implicarea activă a MADR în modificarea 

Ordinului Ministerului Sănătății nr. 
119/2014 în sensul facilitării obținerii 
de către fermieri a avizelor obligatorii

Nevoia susţinerii tinerilor fermieri prin 
asigurarea de servicii de consiliere 

gratuită (atât pentru depunerea Cererii 
de Finanţare, cât şi pe parcursul 

implementării proiectului)

Lansarea Măsurii 2 „Servicii de 
consiliere, servicii de gestionare a 

fermei și servicii de înlocuire în cadrul 
fermei”  

 



                Noutăţi sesiune 2017

 

1. Modificarea duratei contractelor care 
conferă dreptul de folosinţă asupra 

clădirilor şi a terenurilor -> reducerea 
perioadei până la minimum 4 ani 

maximum 8 ani (perioada de 
implementare şi monitorizare a 

proiectului)

2. Introducerea flexibilitătii de 
fluctuaţie a dimensiunii economice în 
limita a 15% din total dimensiune S.O., 
cu obligativitatea respectării pragului 

minim eligibil

3. Datorită modificării legislaţiei aplicabile, 
s-a introdus recunoaşterea Nivelului I de 

calificare constând în 80 de ore de curs de 
formare profesională pentru fermierii care au 

urmat cursuri după 1 ianuarie 2016. De 
asemenea, sunt acceptate şi certificatele de 

formare profesională eliberate de ANCA. 

4. Introducerea posibilității ca 
apicultorii sa efectueze si prin 

intermediul PNDR

cheltuieli care erau eligibile doar prin 
PNA



                Noutăţi sesiunea 2018

• Actualizare 
coeficienţi 
dimensiune 
economică (S.O.) – 
2013

• Actualizare şi 
modificare 
metodologie studiu 
ICPA privind 
potenţialul agricol 

•  Asigurarea de 
consiliere gratuită 
pentru tinerii 
fermieri prin 
lansarea Măsurii 2 
„Servicii de 
consiliere, servicii 
de gestionare a 
fermei și servicii de 
înlocuire în cadrul 
fermei” 



                Noutati sesiune 2018

Studiu ICPA 
sector 

zootehnic 
raportat la 
exploatatie 
nu la UAT  



 VĂ MULȚUMIM!

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Bd.Carol I nr.2- 4, sector 3, București

E-mail: 
pndr@madr.ro


