


PROGRAMUL NAȚIONAL DE 
DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020

Sub-măsura 4.1
“Investiţii în exploataţii agricole”

Alocare financiară totală : 
885 mil.euro

Alocare  sesiune 2015:           206 mil.euro
vegetal   :                                   72 mil.euro

zootehnic  : 72 mil.euro 
zona montană : 41 mil.euro

ferma de familie :   21 mil.euro
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Sub-măsura 4.1 “Investiţii în exploataţii 
agricole”

Obiective previzionate:

�creșterea dimensiunii economice a fermelor, în special în rândul 

fermelor mici și medii;

�crearea de forme asociative în rândul fermierilor;

�utilizarea/dezvoltarea de soiuri și rase autohtone (atât pentru 

modernizări cât și pentru investițiile noi – startup agricol);

�integrarea producției agricole primare cu procesarea și/sau 

comercializarea (lanțul alimentar integrat);

�o mai buna corelare între potențialul agricol al zonei și activitatea 
agricolă desfășurată de către fermier.
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Sub-măsura 4.1 a 
“Investiții în exploatații pomicole”

Alocare financiară totală:    
282 mil.euro

Alocare sesiune 2015: 70,5 mil.euro
5,0 mil.euro 

(obținerea de material de înmulțire și plantare fructifer)
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Obiective previzionate:
�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 producerea de material de înmulțire și 
material de plantare fructifer inclusiv costurile pentru materiale de 

plantare, sisteme de susţinere, pregătirea solului, lucrări de plantare, 

plase antigrindină etc.; 

�înființarea, extinderea și/sau modernizarea sistemelor de depozitare, 

condiționare, și ambalare şi a unităţilor de procesare la nivelul 

exploatației, inclusiv unităţi de procesare mobile; 

�amenajarea, construcția, dotarea spațiilor de desfacere din cadrul 
exploatației și alte activități de marketing (autorulote, dozatoare 

(automate) de sucuri naturale şi alte produse din sectorul pomicol).

Sub-măsura 4.1 a 
“Investiții în exploatații pomicole”



PROGRAMUL NAȚIONAL DE 
DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020

Sub-măsura 4.2. 
„Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul 

produselor agricole”

Alocare financiară totală : 
506.5 mil.euro

Alocare sesiune 2015:  93 mil.euro
zona montană:  18 mil.euro
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Sub-măsura 4.2. „Sprijin pentru investiții în 
procesarea/marketingul produselor agricole”

Obiective previzionate:

�înființarea, extinderea  și/sau modernizarea  și dotarea 
unităților de procesare, inclusiv investiții privind marketingul 

produselor;

�înființarea, extinderea  și/sau modernizarea de rețele 
locale de colectare, recepție;

�depozitare, condiționare, sortare și capacități de 
ambalare;

�investiții pentru îmbunătățirea controlului intern al 
calității  și conformarea cu noile standarde impuse de 

legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea 

produselor agro‐alimentare;

�producerea  și utilizarea energiei din surse regenerabile în 

cadrul unității procesatoare exclusiv pentru consumul propriu  
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Sub-măsura 4.2 a 
„Investiţii în procesarea/ 

marketingul produselor din 
sectorul pomicol”

Alocare financiară totală:    
34.5 mil.euro 

Alocare 2015: 8,5 mil.euro
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Sub-măsura 4.2 a 
„Investiţii în procesarea/ marketingul 

produselor din sectorul pomicol”

Obiective previzionate:

�produse cu valoare adăugată mare (ecologice, HNV, scheme de 
calitate, etc.);

�lanţurile alimentare integrate;

�asocierea producatorilor.



PROGRAMUL NAȚIONAL DE 
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Sub-măsura 4.3. 
„Investiții in infrastructura agricola şi silvica” - componenta      

de infrastructură de irigații

Alocare financiară totală : 

435 mil.euro

Alocare sesiune 2015:  218 mil.euro
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Sub-măsura 4.3. 
„Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea 

sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” - 
componenta de infrastructură de irigații

Obiectiv previzionat:

�Modernizarea infrastructurii secundare de irigații, 
clădirilor aferente stațiilor de pompare și/sau racordarea la 
utilități, sisteme de contorizare a apei, inclusiv 
construcția/modernizarea bazinelor de colectare și stocare a 
apei de irigat.
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sM 6.1 „Sprijin pentru instalarea 
tinerilor fermieri”

Alocare financiară totală sM 6.1: 
444 mil.euro

Alocare sesiune 2015: 111 mil.euro

zona montană: 33 mil.euro              
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Obiective previzionate:
 

�promovarea pregătirii profesionale în domeniul agricol, adecvate unui tânăr - şef 
de exploataţie agricolă;

�corelare mai buna între potenţialul agricol al zonei şi activitatea agricolă 
desfăşurată de fermieri;

�utilizarea/dezvoltarea de souri şi rase autohtone în cadrul exploataţiilor vizate 
pentru sprijin;

 
�promovarea comasării exploataţiilor prin susţinerea preluării integrale a 
exploataţiilor.

Sub-Măsura 6.1 
„Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”
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Sub-măsura 6.3. 
„Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”

Alocare financiară totală sM 6.3: 
254 mil.euro

Alocare sesiune 2015: 73 mil.euro

zona montană: 41 mil.euro
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Sub-măsura 6.3. „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”

Obiective previzionate:

�promovarea nivelului de calificare în domeniul agricol (în funcție de 
nivelul de educație/ și sau calificare în domeniul agricol);
 
�promovarea sectorului prioritar care vizează: sectorul zootehnic (bovine, 
apicultură, ovine și caprine) și vegetal (legumicultura, inclusiv producţia de 
material săditor, pomicultura și producția de semințe);

�valorificarea potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potenţial 
determinate în baza studiilor de specialitate;

�încurajarea fermelor de familie;

�încurajarea păstrării/dezvoltării raselor/soiurilor autohtone.




