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PENTRU CINE ESTE ACEST PACHET DE POLITICI?
CAZURI REALE

Ferme mici

Ferme medii

Fermă de capre: 2 ha de lucernă, 5 ha
de pășune și 50 de capre – 7574 de
Euro PS

Fermă zootehnică și de procesare a
laptelui (50.132 euro PS)

Fermă care cultivă legume în câmp
(varză, ardei, conopidă, tomate, etc.)
pe 1 ha - 7914 Euro PS

Fermă familială – patru familii care
lucrează ca o asociație (91.728 Euro
PS)

I. Un Plan Național de Dezvoltare Rurală mai accesibil micilor fermieri și micului întreprinzător
a. Modificare PNDR
b. Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici
d. Debirocratizare și simplificare administrativă în implementarea proiectelor

c. Start-up non agricol

II. Schimbarea de generații în agricultură și un nou rol pentru ferma de familie
a. Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
c. Angajarea formală a membrilor familiei la ferma proprie
d. Vouchere pentru zilieri și meștesugari independenți
e. Informare și formare profesională, adaptată nevoilor fermierilor mici și medii
f. Dezvoltarea învățământului tehnic agricol

b. Schema pentru ferme mici

Măsuri pentru comunitate:
IV b. Investiții în comunitatea rurală
VI. Dezvoltarea economiei rurale prin eco și agro-turism
VII. O nouă misiune pentru Grupurile de Acțiune Locală

Pachet Antisărăcie (publicat anterior)
03.1 Creșe comunitare în comunitățile urbane și plată
îngrijitori în rural
03.2 Program național după modelul “Caravane medicale la sate”

III. Asocierea pentru intrarea pe piață
a. Grupuri de producători și cooperare pe lanțuri scurte
b. Facilități fiscale pentru asociații și eliminarea dublei impozitări

6.1 Școala – motor de incluziune în zonele defavorizate

c. Programul Național ”Primul Utilaj Agricol”

6.2 Program Național “Școala după scoală”
6.4 Granturi pentru școli din zone defavorizate

IV. Investiții în mediul rural

6.6 Școli accesibile copiilor

a. Investiții în ferme, cu acces la co-finanțare
b. Investiții pentru comunitate

16.2 Revigorare învățământ profesional și tehnic

V. Accesul fermierilor la credite ieftine și garantare

16.3 Viziune integrată privind reforma ANOFM

a. Constituire instrumente de garantare și creditare din PNDR
b. Constituire instrument de garantare și creditare din surse naționale

65.5 Finanțarea îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice

65.6 Reducerea traumei sociale și de familie provocate de
patologia asociată vârstei a treia

VI. Dezvoltarea economiei rurale prin eco și agro-turism

F.2 Granturi pentru îmbunătățire locuințe

VII. O nouă misiune pentru Grupurile de Acțiune Locală

F.6 Echipă comunitară de intervenție integrată

a. Centre suport pentru servicii adresate populației rurale și mic urbane
b. Societatea civilă la sate

F.12 Sănătate în mediul rural
F.13 Cantine sociale

Post schimbare PNDR

4000-8000 (Euro/an)

Post schimbare PNDR

8000-100,000 (Euro/an)

Sursa: preluat din lucrarea elaborată de P.I. Otiman
(2012) ”Structura agrară actuală a României - o mare
(și nerezolvată) problemă socială și economică a
țării”, publicată în Revista IEA ”Economie Agrară și
Dezvoltare Rurală”, Editura Academiei, 2012

Ce schimbări propunem:
 Modificare PNDR
 Ținte clare pentru acest an, pregătirea pentru 2017, țintă asumată pentru 2023
Măsură

Target de etapă 2016

Target intermediar 2017

Target 2023

2000 de ferme prin 6.3
350 de proiecte prin 6.2

4000 ferme prin 6.3
613 proiecte prin 6.2

31093 ferme prin 6.3
1963 proiecte prin 6.2

Sprijin pentru instalarea
tinerilor fermieri

1600 de ferme

4000 de ferme

9367 ferme

Schema pentru ferme mici

2000 de ferme

2150 de ferme

15000 de ferme

Sprijin pentru dezvoltarea
fermelor mici (6.3)
grant de 15 000 de Euro/fermă

(calcule făcute pentru actualul prag de eligibilitate, în cazul schimbării estimăm că numărul de beneficiari va crește)

Măsuri noi introduse de reforma Cioloș în Politica Agricolă Comună
(orientate spre agricultura de mijloc)

II.b Schema pentru ferme mici
Măsura pentru lanțuri scurte, punctaj pentru asociații
V.a. Constituire instrumente de creditare din PNDR
I.b Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

Simplificare legislativă
I.d Debirocratizare și simplificare administrativă în implementarea proiectelor
III.b Facilități fiscale pentru asociații și eliminarea dublei impozitări
VI. Dezvoltarea economiei rurale prin eco și agro-turism
Noi modalități de implementare pentru Măsurile existente
II d. Vouchere individuale date fermierilor pentru pregătire profesională (în loc
de contracte mari oferite unor firme de consultanță, care nu știu nevoile locale)
VII. O nouă misiune pentru Grupurile de Acțiune Locală

Măsuri naționale propuse de Pachetul ”Clasa de Mijloc la Sate”
II.d. Vouchere pentru zilieri și meșteșugari independenți (metodă
simplificată de plată a taxelor)
II.e Dezvoltarea învățământului profesional și tehnic agricol
III.c Programul Național ”Primul Utilaj Agricol”
V.b. Constituire instrumente de garantare și creditare din surse naționale
(inclusiv microcreditare)
VI. Dezvoltarea economiei rurale prin eco și agro-turism

MANAGEMENT PACHET INTEGRAT
PENTRU DEZVOLTAREA CLASEI DE MIJLOC LA SATE
1. Calendar
2. Program de lucru
3. Grupuri de lucru (schimbare PNDR, Asociere, Investiții, Dezvoltare Eco - Agro, GAL-uri)

Intalniri regulate

Echipă de management
interministerială
(Cancelarie + MADR + AFIR + FNGAL +
experți)

ONG și academic

Grup de lucru pe Direcții Strategice
(Guvern + ONG + academic + experți)

Luni
Marți

Zi de lucru/întâlnire săptămânală la
Cancelarie

Miercuri
Joi
Vineri

Pregătire raportare în ședința de
Guvern (lunar)
Raportare către echipă management (la
2 săptămâni)

Întâlniri pe fiecare măsură,
feedback pe
pachetrural@gov.ro

1.
2.
3.
4.
5.

Schimbarea PNDR
Asociere
Investitíi și Credite + Primul Utilaj
Dezvoltare Eco - Agro
LEADER

