
 
 

 
 

 
 

SATUL TĂU TE AŞTEAPTĂ!  
„Fiecare om are o patrie, restul sunt ţări” 

Octavian Paler 
 
 

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ  
2014-2020  

  
 

 
 
 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) este un instrument de sprijin pentru agricultură şi 
dezvoltare rurală. 
 
PNDR 2014 - 2020 cuprinde măsuri care se adresează spaţiului rural românesc şi reflectă acţiunile de 
dezvoltare a agriculturii şi activităţilor neagricole. 

  
 

Se distribuie gratuit. 



 
 

 Pentru perioada 2014-2020, PNDR beneficiază de un buget total de 9.472,65 Mld. Euro din care: 
 
  - 8.128,00 Mld. Euro alocare FEADR  
şi 
  - 1.344,65 Mld. Euro Buget de Stat 
 
 
Oportunităţile de finanţare în 2014-2020 sunt cele care s-au bucurat de succes şi în perioada 
precedentă: 
⇒ modernizarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole 
⇒ procesarea produselor agricole 
⇒ instalarea tinerilor fermieri 
⇒ crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi şi întreprinderi mici non-agricole din mediul rural 
⇒ dezvoltarea Grupurilor de Acţiune Locală 
  

 
 

MĂSURI AGRICOLE 
 

Investiţii în exploataţii agricole 
 

Dacă visul dumneavoastră este să fiţi fermier, să vă asociaţi în grupuri de producători sau cooperative 
agricole, PNDR 2014-2020 vă oferă suportul financiar pentru1: 

• construcţia, extinderea, modernizarea şi dotarea construcţiilor din cadrul fermei, destinate 
activităţii productive, inclusiv căi de acces în fermă, irigaţii în cadrul fermei şi racordarea 
fermei la utilităţi 

• amenajarea şi dotarea spaţiilor de desfacere şi comercializare, precum şi alte cheltuieli de 
marketing, în cadrul unui lanţ alimentar integrat 
 

                                                                 
1 sM4.1 “Investiţii în exploataţii agricole”, alocare FEADR: 1017 mil. Euro 



 
 

• achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de 
piaţă a bunului respectiv 

• achiziţionarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv 
remorci şi semiremorci specializate în scopul comercializării produselor agricole în cadrul 
unui lanţ alimentar integrat 

• cheltuieli generate de înfiinţarea plantaţiilor pentru struguri de masă şi alte culturi perene. 
 
 Valoarea sprijinului nu va depăşi: 
 

Proiecte care prevăd Ferme mici 
8.000- 11.999 SO* 

Ferme medii până la 
500.000 SO  /  

Ferme mari - peste 
500.000 SO 

Cooperative și 
grupuri de 

producători 

Achiziții simple 100.000 euro max. 500.000 euro 
 
Construcţii-montaj 

200.000 euro sector 
vegetal 

300.000 euro sector 
zootehnic 

1.000.000 euro sector 
vegetal 

1.500.000 euro legume 
sere/solarii şi sector 

zootehnic 
Crearea de lanţuri 
alimentare integrate 

400.000 euro max. 2.000.000 euro 

 
 
 
 
max.2.000.000 

*SO – Standard Output = Producţia Standard 
Determinarea dimensiunii economice a exploataţiilor măsurată în standard output (SO) se realizează pe baza producţiei standard totale a 
exploataţiei exprimată în euro, pentru fiecare caracteristică a producţiei vegetale şi animale. 

 
Sprijinul public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile: 

• 50%-90%: pentru ferme mici şi medii (până la 250.000 SO), respectiv 70% pentru  ferme cu 
dimensiunea economică între 250.000 şi 500.000 SO 

• 30% -50%: ferme peste 500.000 SO 
• 50%-90%: cooperative, grupuri de producători 

 
Sprijinul public nerambursabil se acordă diferenţiat, în funcţie de proiectul beneficiarului, respectiv: 
fermier cu vârstă sub 40 de ani (+20%), proiecte integrate (+20%), operaţiuni sprijinite în cadrul PEI 
(+20%), investiţii legate de operaţiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) şi art. 29 (Agricultura 
ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013(+20%), investiţii în zone care se confruntă cu constrângeri 
naturale şi cu alte constrângeri specifice (+20%). 
 
 

Procesare/marketing produse din sectorul agricol 
 

Întreprinderile, cooperativele şi grupurile de producători pot beneficia de sprijin financiar2 pentru: 
 

• construcţia, extinderea, modernizarea şi dotarea clădirilor unităţilor de procesare 
• achiziţionarea, inclusiv în leasing de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport 

specializate pentru colectarea materiei prime şi/sau comercializare produselor agroalimentare 
• cheltuieli pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii şi conformarea cu noile standarde 

impuse de legislaţia europeană 
• cheltuieli aferente marketingului produselor obținute - etichetare, ambalare 

 
                                                                 
2 sM4.2 “Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole”, alocare FEADR: 469 mil. Euro 



 
 

Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri* şi grupuri de 
producători/cooperative, 40% pentru alte întreprinderi, fără a depăşi: 

• 1.000.000 Euro/proiect pentru IMM, în cazul proiectelor care nu includ investiţii pentru lanţ 
alimentar integrat 

• 1.500.000 Euro/proiect pentru alte întreprinderi, pentru proiectele fără investiţii pentru lanţ 
alimentar integrat 

• 2.500.000 Euro/proiect pentru investiţii pentru lanţ alimentar integrat, precum şi pentru forme 
asociative (cooperative şi grupuri de producători) în cazul proiectelor fără investiţii în lanţ 
alimentar integrat 

 

 
 
*Respectarea încadrării solicitanţilor eligibili în categoria de microîntreprinderi, întreprinderi mici şi 
mijlocii se realizează conform legislaţiei, astfel: 

• microîntreprinderi – care au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau 
deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei 

• întreprinderi mici – care au intre 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă 
sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei 

• întreprinderi mijlocii – care au intre 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală 
netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent 
in lei 

• întreprinderi mari – întreprinderile care nu îndeplinesc criteriile pentru a fi considerate IMM 

 
*** AFLĂ POVEŞTILE CELOR CARE AU REUŞIT *** 

 
Domnul Vasile Macovei a lucrat în construcţii în diaspora, iar acum deţine una dintre cele mai 
moderne ferme de vaci din România în comuna vrânceană Ţifeşti. 
Imediat după ’89, dl. Macovei a plecat în străinătate, iar cu banii strânşi s-a întors în ţară şi a investit 
în agricultură. A început în 2004, încă de pe vremea SAPARD-ului, cu un proiect în valoare de 
350.000 euro, pentru 35 de vaci şi utilaje pentru fermă. 
Prin intermediul fondurilor europene a reuşit să-şi extindă unitatea şi să se doteze cu toate utilajele 
necesare, ajungând, în prezent, la peste 700 de vaci, în patru grajduri şi obţinând o medie zilnică de 
lapte/cap de animal de 26 de litri. 
 “Fondurile europene mi-au dat o gură mare de oxigen, pentru că, să fim cinstiţi, cine este acela care 
să intre în afacerea ta să-ți dea 50% ?”, spune dl. Macovei. 
 
Vasile MACOVEI, VIORELO INTERNAȚIONAL 
 

 



 
 

** 
 

Cu o finanţare din partea UE de 55%, reprezentând aproximativ 700.000 Euro, societatea CHIRANA 
SERV din Slobozia, jud. Ialomiţa, condusă de dl. Jipa Alexandru-Ionuţ a implementat proiectul 
"Construire sere de legume cu încălzire din surse regenerabile", cu o valoare totală de 1.233.000 
Euro. 
“Motivul care ne-a determinat să facem această investiţie a fost oportunitatea de a fi alături de alţi 
câţiva antreprenori, pioneri în domeniul legumiculturii hidroponice, totodată creând locuri de muncă 
într-o zonă defavorizată. 
De asemenea, încă din primul an am reuşit să punem bazele unor colaborări cu lanţuri multinaţionale 
de supermarketuri, asigurând o calitate superioară a produselor furnizate. Astfel, primul ciclu de 
producţie al serelor a fost unul profitabil”. 
 
Alexandru-Ionuţ JIPA, CHIRANA SERV 
 
 

 
SUBPROGRAM POMICOL 

 
Investiţii în exploataţii pomicole 

 
 

În actualul program a fost prevăzută o secţiune dedicată sectorului pomicol. Astfel, pentru a activa 
în sectorul pomicol sunt prevăzute o serie de activităţi3 pentru fermierii, grupurile de producători şi 
cooperativele din acest sector, precum: 
 

• reconversia plantaţiilor existente, costurile pentru defrișare, materiale de plantare, sisteme de 
susţinere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecţie pentru grindină şi ploaie, 
echipamente de irigaţii la nivelul exploataţiilor 

• înfiinţarea de plantaţii pomicole, costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susținere, 
pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecţie pentru grindină şi ploaie 

• înfiinţarea şi modernizarea  pepinierelor pentru producerea de material de înmulţire şi material 
de plantare fructifer inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susţinere, 
pregătirea solului, lucrări de plantare, plase antigrindină etc. 

• înfiinţarea, extinderea şi/sau modernizarea sistemelor de depozitare, condiţionare,  şi ambalare 
a unităţilor de procesare la nivelul  exploataţiei 

• achiziţionarea, inclusiv prin  leasing, de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de 
piaţă a bunului respectiv 

• achiziţionarea,  inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, în scopul 
comercializării produselor în cadrul lanţurilor scurte 

• amenajarea, construcţia, dotarea spaţiilor de desfacere din cadrul exploataţiei şi alte activităţi 
de marketing (rulote alimentare) 

• împrejmuirea suprafeţelor  pe care se realizează investiţia şi drumuri de exploatare 
• completarea golurilor cu puieţi în plantaţiile de pomi şi arbuşti (replantare) 

 
 
 

                                                                 
3 sM4.1a “Investiţii în exploataţii pomicole”, alocare FEADR: 260 mil. Euro  



 
 

Valoarea sprijinului 

Ferme mici - intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăşi: 

• 100.000 Euro - achiziţii simple 
• 300.000 Euro - investiţii în activitatea de producţie (utilaje, înfiinţare, reconversie etc.) 
• 450.000 Euro - investiţii ce conduc la un lanţ alimentar integrat, la nivelul exploataţiei 

agricole (producţie, procesare, comercializare) 

Ferme medii - intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăşi: 

• 200.000 Euro - achiziţii simple 
• 600.000 Euro - investiţii în activitatea de producţie (utilaje, înfiinţare, reconversie etc.)  
• 900.000 Euro - investiţii care conduc la un lanţ alimentar integrat, la nivelul exploataţiei 

agricole (producţie, procesare, comercializare) 

Pentru obţinerea materialului de înmulţire şi materialului de plantare fructifer, intensitatea 
sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile fără a depăşi 600.000 Euro în cazul 
investiţiilor în activitatea de producţie (utilaje, înfiinţare). 
 

 
 

 
Procesare/marketing produse din sectorul pomicol 

 
Întreprinderile, grupurile de producători şi cooperativele din sectorul sub-pomicol pot obţine 
finanţare pentru activităţi4 precum:  
 

• înfiinţarea, extinderea și modernizarea unităţilor ce colectează, condiţionează şi/ procesează 
materie primă provenită din sectorul pomicol, inclusiv pentru producerea băuturilor alcoolice 

• achiziţionarea, inclusiv în leasing, de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de 
transport specializate în scopul colectării materiei prime 

                                                                 
4sM4.2 a Investiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol, alocare FEADR: 40 mil Euro 



 
 

• achiziţionarea, inclusiv în leasing, de mijloace de transport specializate în scopul 
comercializării produselor din fructe în cadrul lanţurilor scurte 

• investiţii în energie regenerabilă pentru uz propriu şi/sau eficienţă energetică, sisteme de 
economisire a apei şi în tehnologii de eliminare a deşeurilor în unitatea proprie 

• cheltuieli generate de îmbunătăţirea controlului intern al calităţii şi conformarea cu noile 
standarde impuse de legislaţia europeană pentru prelucrarea şi comercializarea produselor 
agroalimentare 

• cheltuieli cu activităţi de marketing - etichetare, ambalare 
 
 
Valoarea sprijinului  

Întreprinderi micro şi mici - intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, 
fără a depăşi: 

• 600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanţ alimentar 
integrat 

• 900.000 euro pentru investiţiile care  conduc la un lanţ alimentar integrat 

Întreprinderi mijlocii - intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a 
depăşi: 

• 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanţ alimentar 
integrat 

• 1.100.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanţ alimentar integrat 

Întreprinderi mari - intensitatea sprijinului este de 40% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a 
depăşi: 

• 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanţ alimentar 
integrat 

• 1.500.000euro pentru investițiile care conduc la un lanţ alimentar integrat 

Producerea de băuturi alcoolice - sprijinite doar în cazul microîntreprinderilor şi formelor 
asociative (grupuri de producători şi cooperative); intensitatea sprijinului este de 50% din totalul 
cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi: 

• 200.000 de euro pentru microîntreprinderi 
• 300.000 de euro pentru formele asociative (grupuri de producători şi cooperative) 

 
*** AFLĂ POVEŞTILE CELOR CARE AU REUŞIT *** 

 
Un român revenit pe meleagurile natale, după ce a lucrat mai mulţi ani în străinătate, a reuşit să pună 
bazele unei ferme pomicole moderne la Focşani. 
A implementat proiectul „Construire unitate pentru depozitare şi procesare fructe”, contractat în 
cadrul măsurii 123 din PNDR 2007-2013, în valoare de 18.575.381 lei. 
Ferma pomicolă, situată în localitatea Precistanu, judeţul Vrancea, cultivă măr din soiurile Galla, 
Golden, EarlyRedOne, Fuji si Granny Smith pe o suprafaţă de 20 de hectare, urmat apoi de cireşi 
cais, câte 10 hectare fiecare, şi de gutui, cultivat pe o suprafaţă de 5 hectare. 
Cu ajutorul a două milioane de euro fonduri UE, reprezentând jumătate din valoarea investită de către 



 
 

companie, societatea a construit cel mai modern depozit frigorific din zona Moldovei, cu o capacitate 
de 2500 de tone şi 13 celule de refrigerare. 
Investiţia a fost completată cu o linie de sortare, calibrare şi ambalare pentru fructe şi legume şi cu o 
linie de prelucrare pentru sucurile de fructe cu umplere aseptică. 
Pe lângă tehnologia de ultimă generaţie achiziţionată cu ajutorul fondurilor europene, un rol 
semnificativ în succesul afacerii l-a avut entuziasmul şi dăruirea echipei SC PIF & LMS COMPANY 
SRL.  
 
 Florin PĂLTINUŞ, DELIVADA 
 

 
Instalarea tânărului fermier  

 
Dacă aveţi sub 40 de ani şi doriţi să vă instalaţi pentru prima dată în zona rurală, PNDR vă pune la 
dispoziţie suma forfetară de 40.000 de euro pentru exploataţiile între 12.000  € S.O. şi 29.999 € S.O 
sau 50.000 de euro pentru exploataţiile între 30.000 € S.O. şi 50.000 € S.O.,fonduri nerambursabile5. 
Ca să beneficiaţi de sprijin trebuie să înfiinţaţi o micro-întreprindere sau o întreprindere mică 
agricolă, cu dimensiunea economică de minimum 12.000 Euro Standard Output6 (SO). 
Pentru calculul dimensiunii economice se înmulţeşte numărul de animale şi/sau suprafaţă cultivată cu 
coeficienţii producţiei standard (SO) aferenţi. Aceste sume se adună, rezultând dimensiunea 
economică totală a exploataţiei agricole. 
 
Exemplu de calcul al dimensiunii economice: 
O fermă mixtă cu 6 ha grâu, 5 ha porumb, 8 porcine de reproducere, 3 vaci de lapte şi 3 capete de 
tineret porcin sub 20 kg are o dimensiune economică de 12.005,98 Euro, conform calculului de mai 
jos: 
 

Nr. 
Crt. 

Producţie 
standard (euro) 

Nr. Animale/ ha  Coeficient SO 
euro 

Specie 
 

1 3.178,02 6 * 529,67 grâu 
2 3.203,3 5 * 640,66 porumb 
3 2.432,24 8 * 304,03 porcine 

reproducere 
4 3.100,29 3 * 1033,43 vaci de lapte 
5 92,13 3 * 30,71 Porcine - tineret 

porcin sub 20 
kg 

TOTAL: 12.005,98 euro 
 
 

** IDEI DE AFACERI ** 
 

“Un proverb japonez spune aşa: După ce ai gândit - hotărăşte-te, după ce te-ai hotărât - nu te 
mai gândi. Cam acesta a fost principiul pe care l-am adoptat de-a lungul timpului. 

În 2001 am ajuns să fac şi eu parte din diaspora română, iniţial cu ideea de 2-3 ani, care mai 
apoi s-au prelungit la 13 ani. Ca în orice nou început, am întâmpinat dificultăţi, am avut multe temeri 
şi mi-a trebuit mult curaj, dar încet, încet m-am integrat foarte bine, am învăţat o nouă limbă, am 
început să înţeleg o altă cultură şi alte obiceiuri, să-mi fac prieteni.  
                                                                 
5 sM6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, alocare FEADR: 400 mil. Euro 
6 www.afir.info , Lista coeficienților SO producție standard SO2010, anexă la  Ghidul Solicitantului sM6.1 



 
 

Deşi mă simţeam ca făcând parte din cultura şi sistemul gazdelor mele, gândul cu care 
plecasem din ţară, de a mă reîntoarce curând, nu m-a părăsit niciodată. Eram conştientă că locul meu 
este tot acasă, în România, alături de familia mea şi de faptul că aveam potenţial de a face şi altceva 
în viaţă. Şi au urmat ani întregi de frământări, de analize, de gânduri, de documentări asupra 
posibilităţilor de a dezvolta ceva care să-mi aducă satisfacţii, nu numai materiale, dar şi profesionale.  

În cele din urmă am ajuns la concluzia că nu poate să-mi fie mai rău în ţara mea, printre ai 
mei, sprijinită de familie şi făcând din pasiunile mele un job. Mi-am făcut curaj şi m-am întors în 
ţară, am luat-o de la capăt.  

Am început o mică afacere familială, în domeniul agriculturii. Avem o mică stupină, o mică 
plantaţie de goji şi producem şi conserve tradiţionale de legume. Ne-am gândit să fie ceva 
diversificat, să fie implicată activ toată familia şi să împletim pasiunile noastre cu munca şi 
necesităţile materiale.  

Vreau să spun că satisfacţiile sunt pe măsura implicării: să începi să comercializezi produse 
efectiv realizate din munca ta, să vezi că aceste produse sunt căutate şi apreciate, iţi conferă o 
senzaţie de împlinire şi te fac să mergi optimist mai departe. 

În acest moment, sunt mulţi care mă întreabă dacă îmi pare rău că m-am întors în ţară? Ei bine, 
le răspund chiar hotărât că nu, nu-mi pare rău, iar dacă ar fi s-o iau de la capăt aş face aceeaşi alegere. 
Unicul regret poate este acela că nu m-am întors mai devreme”. 
 
Lili COJOCARU, producător miere şi produse apicole 
 

Sprijin pentru ferma mică 
 
Prin PDNR, puteţi să vă desfăşuraţi activitatea alături de membrii familiei, să creşteţi veniturile fără a 
depinde de bănci, adaptându-vă mai uşor nevoilor pieţei. Tradiţia familiei dumneavoastră va fi dusă 
mai departe. 
Fermierii care au drept de proprietate şi/sau folosinţă pentru o exploataţie agricolă încadrată în 
categoria de fermă mică (8.000 - 11.999 SO) pot obţine 15.000 de Euro nerambursabili, sumă 
forfetară.7 
Ferma mică este exploataţia agricolă care aparţine întreprinderii familiale sau persoanei juridice ai 
cărei asociaţi sunt exclusiv membri ai aceleiaşi familii, soţul/soţia şi rudele până la gradul III 
inclusiv. 
Pentru ferma mică şi pentru instalarea tânărului fermier sunt eligibile toate cheltuielile propuse în 
Planul de Afaceri. 

 
MĂSURI NONAGRICOLE 

 
Înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale 

 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală facilitează diversificarea prin înfiinţarea şi dezvoltarea de 
microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale şi încurajează 
menţinerea şi dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti tradiţionale. 
Fermierii, micro-întreprinderile şi întreprinderile mici şi mijlocii sau membrii unei gospodării 
agricole pot obţine sprijin nerambursabil de 50.000 euro/proiect, iar pentru activităţi de producţie, 
servicii medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism un sprijin de 70.000 euro/proiect.8 
 
 
                                                                 
7 sM6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”,alocare  FEADR: 216  mil. Euro 
8 Sub-măsura 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale”, alocare FEADR: 100 mil. Euro 



 
 

Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi non-agricole în zone rurale se va acorda, sub formă de primă, 
în două tranşe, astfel: 

• 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanţare 
• 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiţia implementării corectarea planului de 

afaceri, fără a depăşi cinci ani de la semnarea deciziei de finanţare 
 
Domeniile de diversificare acoperite în cadrul submăsurii sunt: 

• de producţie - fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole 
de hârtie şi carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activităţi de prelucrare a 
produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcţii metalice, maşini, utilaje şi 
echipamente; fabricare produse electrice, electronice, producţie de combustibil din biomasă 
ex: fabricare de paleţi în vederea comercializării, producerea şi utilizarea energiei din surse 
regenerabile pentru desfăşurarea propriei activităţi, ca parte integrantă a proiectului 

• meşteşugăreşti–artizanat, olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii 
• turistice - servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement şi alimentaţie publică 
• servicii - medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparaţii maşini, unelte, obiecte casnice; 

consultanţă, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informaţiei şi servicii 
informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populaţiei din spaţiul rural 

 

 
 

Crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole 
 
Micro-întreprinderile şi întreprinderile mici non-agricole pot obţine sprijin pentru crearea sau 
dezvoltarea de activităţi non-agricole în zonele rurale. De asemenea,  fermierii sau membrii unor 
gospodării agricole îşi pot diversifica activităţile economice prin practicarea de activităţi non-agricole 
în vederea creşterii veniturilor. 
Activităţile eligibile pentru care se pot obţine maximum 200.000 Euro/beneficiar, cu o intensitate a 
sprijinului de public nerambursabil 70%, pe 3 ani fiscali vizează9: 

• construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor 
• achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii şi echipamente 

noi 
• investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, 

licenţe, drepturi de autor, mărci. 
                                                                 
9 Sub-măsura 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”, alocare FEADR:150  mil. Euro 
 



 
 

 
Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90% pentru solicitanţii care desfăşoară 
activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi agroturism sau pentru fermierii care îşi 
diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activităţi non-agricole. 
 

*** AFLĂ POVEŞTILE CELOR CARE AU REUŞIT *** 
 
În 2010, cu fonduri din PNDR 2007-2013 măsura 312 ”Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de 
microîntreprinderi în spaţiul rural”, dl. Duşa a accesat 100.000 de euro prin care a achiziţionat utilaje 
şi cele necesare demarării activităţii firmei.  
Domeniul de activitate este cel al producţiei publicitare (print bannere, autocolant, mash-uri, 
inscripţionări auto) şi al personalizării textilelor (broderie, seriografie, termotransfer, gravură laser). 
Datorită acestei investiţii, trei dintre membrii familiei Duşa s-au întors din Spania. Gabriel Duşa este 
cel care se ocupă de bunul mers al firmei, accesând în urmă cu doi ani încă 100.000 de euro în cadrul 
schemei de ajutor de minimis pentru dezvoltarea firmei. 
Firma a pornit la drum cu patru angajaţi şi în acest moment are nouă angajaţi şi în implementare un 
alt proiect pentru construcţia unui nou spaţiu de producţie, prin care se vor crea alte noi locuri de 
muncă. 
 
Gabriel DUŞA, GABRIEL ADVERTISING 
 

IMPORTANT 
 

• Pentru implementarea eficientă a proiectelor aferente măsurilor de investiţii din cadrul 
programului, puteţi beneficia de cursuri de instruire de scurtă durată, specifice agriculturii şi 
dezvoltării rurale, finalizate cu un atestat de participare. 
Măsura 2 - Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei şi servicii de înlocuire în 
cadrul  fermei din PNDR 2014-2020 va completa nevoia de servicii gratuite oferite de sistemul 
public de consiliere (maximum 1.500 de Euro/beneficiar timp de 3 ani), în special pentru 
fermele mici şi mijlocii, tinerii fermieri, cooperative şi grupuri de producători, precum şi 
pentru micii întreprinzători din mediul rural, potenţiali beneficiari ai măsurilor de investiţii din 
PNDR care nu au resursele de a achiziţiona serviciile necesare private, prestate contra cost de 
sistemul privat. 

• O prioritate pentru MADR o reprezintă şi dezvoltarea cooperativelor, deoarece foarte mulţi 
producători agricoli lucrează terenurile în mod individual sau îşi comercializează produsele pe 
piaţă prin mijloace proprii. În cadrul PNDR 2014–2020, agricultorii care se asociază în diferite 
tipuri de cooperative au prioritate la accesarea fondurilor europene. 

 
Dezvoltare locală LEADER 

 
Pentru a putea beneficia de sprijin prin LEADER, localitatea în care se implementează proiectul 
trebuie să facă parte din teritoriul unui Grup de Acţiune Locală (GAL). Grupul de Acţiune Locală 
elaborează o strategie de dezvoltare locală ale cărei priorităţi şi obiective sunt stabilite în funcţie de 
nevoile identificate în teritoriul GAL. 
Măsurile implementate prin LEADER trebuie să aducă valoare adăugată şi/sau impact economic, 
social, cultural sau natural în teritoriul GAL. 
Pentru mai multe informaţii, puteţi consulta documentele publicate în secţiunea LEADER de pe  
site-ul www.madr.ro la următorul link: http://www.madr.ro/axa-leader.html 
 



 
 

 
 
  

 
 

 
 

 
Proiecte tip în sprijinul beneficiarilor 

  
Puteţi consulta modele de proiecte tip pentru idei de afaceri în agricultură la adresa:  
http://www.madr.ro/proiecte-tip-in-atentia-beneficiarilor.html 
 
 

Informaţii suplimentare 
  

Textul acestei publicaţii este proprietatea intelectuală a MADR, are scop informativ şi nu implică 
răspundere juridică. 
  
Puteţi obţine mai multe informaţii privind politica de dezvoltare rurală 2014-2020, accesând 
site-urile: 
  
http://www.madr.ro/dezvoltare-rurala.html 
http://www.pndr.ro/ 
http://www.rndr.ro/ 
https://www.facebook.com/RNDR.Romania/ 
https://www.afir.info/ 


