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Politica Agricolă Comună 2014 - 2020 

 Continuarea măsurilor din PNDR (121, 123, 312 etc); 

 Continuarea plăților compensatorii pe suprafață (plăți 
de agro-mediu, zone defavorizate etc) 

 Măsuri prioritare pentru România: 

 Investiții în ferme 

 Infrastructura în mediul rural 

 Instalarea tinerilor fermieri 



 

 Stabilirea pentru prima dată a tinerilor fermieri, ca șefi/ 
conducători ai unei exploatații agricole 

 Elaborarea unui plan de afaceri pentru dezvoltarea 
exploatației 

 Se încurajează preluarea exploatațiilor în mod integral de 
la fermierii în vârstă 

 Tânăr fermier – vârsta sub 40 de ani 

 

Sprijin pentru instalarea tinerilor 
fermieri 



Condiții de eligibilitate 

 Exploatația agricolă are o dimensiune 
economică cuprinsă între 15.000 și 50.000 euro 

 Solicitantul are domiciliul stabil în comuna unde 
se află exploatația 

 Solicitantul nu deține concomitent un alt loc de 
muncă în afara comunei în care este situată 
exploatația 

 Comercializează producție proprie în procent de 
minim 30% din valoarea primei tranșe de plată 

 



Criterii de selecție 

 Principiul preluării integrale a exploatației 

 Principiul nivelului de calificare în domeniul 
agricol 

 Principiul domeniilor prioritare 

 Principiul proprietății asupra exploatației 



Valoarea sprijinului 

 Valoarea maximă a sprijinului este de până la 
60.000 Euro 

 Sprijinul va fi acordat sub formă de primă în 
două tranşe astfel: 

 70% din valoarea maximă a sprijinului la 
primirea deciziei de finanțare; 

 30% din valoarea maximă a sprijinului în maxim 
3 ani de la primirea deciziei de finanțare. 

 



Sprijin pentru dezvoltarea fermelor 
mici 

 Orientarea spre piață a exploatațiilor agricole de 
mici dimensiuni 

 Adaptarea producției la cerințele pieței 

 Elaborarea unui plan de afaceri pentru 
dezvoltarea exploatației 

 



Condiții de eligibilitate 

 Exploatația agricolă are o dimensiune economică cuprinsă 
între 8.000 și 14.999 euro 

 Exploatația agricolă este înregistrată cu cel puțin 24 de 
luni înaintea solicitării sprijinului 

 Solicitantul are domiciliul stabil în comuna unde se află 
exploatația 

 Comercializează producția proprie în procent de minim 
30% din valoarea primei tranșe de plată 

 Solicitantul lucrează efectiv în agricultură şi nu deţine 
concomitent un alt loc de muncă în afara comunei 

 



Criterii de selecție 

 Principiul nivelului de calificare în domeniul 
agricol 

 Principiul domeniilor prioritare 

 Principiul proprietății asupra exploatației 

 Potențialul agricol al zonei 

 Principiul fermelor de familie 

 



Valoarea sprijinului 

 Valoarea maximă a sprijinului este de până la 
15.000 Euro 

 Sprijinul va fi acordat în 2 tranşe astfel: 

 70% din valoarea maximă a sprijinului la 
primirea deciziei de finanțare; 

 30% din valoarea maximă a sprijinului în maxim 
3 ani de la primirea deciziei de finanțare. 

 În cazul nerespectării planului de afaceri se 
recuperează prima tranșă, proporțional cu 
obiectivele realizate 

 



Sprijin pentru înființarea de activități 
neagricole în zonele rurale 

 Crearea de noi activități non-agricole 

 Sprijinirea microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici  nou înființate din mediul rural 

 Diversificarea activităților economice a fermierilor 
sau membrilor gospodăriilor agricole în cadrul 
unei întreprinderi nou înființate 

 



Activități non-agricole nou 
înființate: 

 Investiții pentru producerea și comercializarea 
produselor non-agricole 

 Investiții pentru activități meșteșugărești 

 Investiții pentru prestarea de servicii și agro-turism 

 



Criterii de eligibilitate 

 Sediul social și punctul/ punctele de lucru 
trebuie să fie situate în spațiul rural; 

 Activitatea desfășurată și cel puțin 80% din 
angajați trebuie sa aibă domiciliul stabil în 
spațiul rural; 

 Desfășoară activități comerciale prin producție 
sau activități prestate procent de minim 30% 
din valoarea primei tranșe de plată 

 



Criterii de selecție 

 Principiul diversificării activității fermierilor 

 Principiul prioritizării domeniului de activitate 

 Principiul creării locurilor de muncă 

 



Valoarea sprijinului 

 Sprijin public nerambursabil se acordă pentru o 
perioadă de maxim 5 ani, iar valoarea este între 
10.000 - 70.000 Euro. 

 Sprijinul va fi acordat sub formă de primă în 2 
tranşe astfel: 

 70% din valoarea maximă a sprijinului la 
primirea deciziei de finanțare; 

 30% din valoarea maximă a sprijinului în 
maxim 3 ani de la primirea deciziei de 
finanțare. 

 



Investiții în crearea și dezvoltarea 
de activități neagricole 

 Sprijinirea microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici  existente din mediul rural 

 Diversificarea activităților economice a fermierilor 
sau membrilor gospodăriilor agricole în cadrul 
unei întreprinderi deja existente 

 Crearea de alternative ocupaționale în mediul 
rural 

 



Cheltuieli eligibile 

 Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și 
dotarea clădirilor; 

 Achiziţionarea inclusiv in leasing de noi utilaje, 
instalaţii și echipamente, costuri de instalare; 

 Onorariile pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, 
inclusiv documentaţii tehnico-economice; 

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

 



Criterii de eligibilitate 

 Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea 
în spațiul rural; 

 Activitatea desfășurată și cel puțin 80% din 
angajați trebuie sa aibă domiciliul stabil în 
spațiul rural; 

 Solicitantul trebuie să asigure cofinanțarea 
investiției; 

 Locurile de muncă pentru noii angajați să fie 
prevăzute cu normă întreagă 

 



Criterii de selecție 

 Principiul diversificării activității fermierilor 

 Principiul creării locurilor de muncă 

 Principiul dezvoltării activităților de producție 

 Principiul experienței anterioare 

 



Valoarea sprijinului 

 Sprijinul public nerambursabil nu va depăși 
200.000 Euro/beneficiar pe o perioadă de 3 
ani fiscali. 

 Intensitatea sprijinului public nerambursabil – 
maxim 90%. 

 



Investiții în exploatații agricole 

 Sprijinirea dotării exploatațiilor agricole cu 
utilaje și echipamente precum și modernizarea 
fermelor de dimensiune medie 

 Tipuri de beneficiari: 

 fermieri, cu excepția persoanelor fizice 
neautorizate; 

 grupuri de producători și cooperative, care 
deservesc interesele membrilor; 

 institutele și staţiunile de cercetare-
dezvoltare. 

 



Pentru ce poate fi primit sprijinul? 

 Înființarea, extinderea și/sau modernizarea, inclusiv 
dotarea fermelor 

 Dotarea cu tehnologii noi și eficiente de reducere a 
poluării 

 Construirea și/sau modernizarea căilor de acces în cadrul 
fermei 

 Investiții în procesarea produselor agricole, inclusiv 
comercializarea, la nivel de fermă 

 Înființarea, extinderea și/sau modernizarea instalațiilor 
pentru irigații în cadrul fermei 

 Instalații pentru producerea și utilizarea energiei 
regenerabile în cadrul fermei 

 



Cheltuieli eligibile 

 Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea 
clădirilor 

 Achiziţionarea, inclusiv in leasing, de noi utilaje, instalaţii și 
echipamente, costuri de instalare 

 Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport 
compacte, frigorifice în scopul comercializării produselor 
agricole în cadrul lanțurilor scurte 

 Onorariile pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, inclusiv 
documentaţii tehnico-economice; 

 Achiziţionarea de software şi achiziţionarea de brevete, 
licenţe, drepturi de autor, mărci 

 



Criterii de selecție 

 Principiul dimensiunii exploatației 

 Principiul potențialului agricol al zonei 

 Principiul sectorului prioritar 

 Principiul creării lanțurilor scurte de aprovizionare 

 Principiul fermelor de familie 

 



Valoarea sprijinului 

 Ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 50% din totalul 
cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 

 1.000.000 Euro în cazul activității de producție; 

 1.500.000 Euro pentru investițiile care conduc la un lanț 
scurt de aprovizionare (producție, procesare, 
comercializare). 

 Sprijinul se va putea majora cu 20%, până la maxim 90%, în 
cazul: 

 Investiţiilor realizate de tinerii fermieri 

 Investițiilor colective realizate de cooperative și grupuri de 
producători și proiecte integrate, lanț scurt. 

 



Grupurile de Acțiune Locală 

 Un parteneriat constituit din Primării, Consilii 

Locale, societăți comerciale, bănci, grupuri de 
producători, fundații, federații, agricultori 

 Pune la dispoziție fonduri pentru finanțări 
nerambursabile 

 Aceste fonduri pot fi accesate doar de locuitorii 
comunelor care fac parte din GAL 

 



Grupurile de Acțiune Locală 

 Măsuri de finanțare similare cu cele din 

PNDR (112, 141, 121, 123, 312, etc.) 

 Fiecare GAL stabilește prin ce măsuri acordă 
finanțare 

 Condițiile în care se acordă aceste fonduri trebuie 
solicitate la GAL 

 Fondurile nerambursabile pot fi accesate în 
anumite perioade stabilite și anunțate de 

GAL 

 



Vă mulțumim pentru atenție ! 

Asociația  AGROM-RO 
Str. Principală, nr. 1227, Sângeorgiu de Mureş 

 
Tel: 0265 319 968 | 0744 838 692 

Email: office@agromro.ro 
Web: www.agromro.ro 

https://twitter.com/NouaPACMontana 

www.facebook.com/pages/O-nouă-PAC-Munţi-de  oportunităţi/ 
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