
 
 

 
 

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 
2014-2020 
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• se concentrează pe un număr mai restrâns de măsuri care 
reflectă direcțiile de acțiune în dezvoltarea agriculturii și a satului 
românesc respectând, totodată, prevederile Regulamentului nr. 
1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din 
FEADR și documentele cadru ale Comisiei Europene; 
 

• beneficiază de 8,128 mld. €, alocare financiară FEADR pentru 
perioada 2014-2020; 
 

• a fost transmis oficial Comisiei Europene în iulie 2014 și se află în 
prezent în procedură de aprobare, putând suporta eventuale 
modificări sau completări. 
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PNDR 2014 – 2020 



 

MĂSURI ȘI SUBMĂSURI 
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Măsuri/submăsuri Cod 
măsură/submăsura 

INVESTIȚII ÎN ACTIVE FIZICE (art. 17) 4 

Investiții în exploatații agricole 4.1 

Investiții în exploatații pomicole 4.1a 

Investiții pentru procesarea/marketingul produselor 
agricole 

4.2 

Investiții pentru procesarea/marketingul produselor 
din sectorul pomicol 

4.2a 

Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și 
adaptarea infrastructurii agricole și forestiere 

4.3 



 

MĂSURI ȘI SUBMĂSURI 
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Măsuri/submăsuri Cod 
măsură/submăsura 

DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIILOR ȘI A 
ÎNTREPRINDERILOR (art. 19) 

6 

Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri 6.1 

Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în 
zone rurale 

6.2 

Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici 6.3 

Investiții pentru crearea și dezvoltarea de activități 
neagricole 

6.4 

Schema pentru micii fermieri 6.5 



 

MĂSURI ȘI SUBMĂSURI 
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Măsuri/submăsuri Cod 
măsură/submăsura 

SERVICII DE BAZĂ ȘI REÎNNOIREA SATELOR ÎN 
ZONELE RURALE (art. 20) 

7 

Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de 
bază la scară mică 

7.2 

Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural 7.6 

ÎNFIINȚAREA GRUPURILOR DE PRODUCĂTORI 
ÎN SECTORUL POMICOL (art. 27) 

9 

Înființarea grupurilor de producători în sectorul 
pomicol 

9.1a 



 

MĂSURI ȘI SUBMĂSURI 
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Măsuri/submăsuri Cod 
măsură/submăsura 

COOPERARE (art. 35) 16 

Sprijin pentru înfiinţarea şi funcţionarea grupurilor 
operaţionale, pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi 
produse, practici, procese şi tehnologii în sectoarele 
agricol, alimentar, forestier 

16.1 

Sprijin pentru cooperarea orizontală şi verticală între 
actorii din lanţul de aprovizionare, în vederea stabilirii 
şi dezvoltării de lanţuri scurte de aprovizionare şi de 
pieţe locale, precum şi în vederea realizării de activităţi 
corelate de promovare în context local 

16.4 



 

MĂSURI ȘI SUBMĂSURI 
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Măsuri/submăsuri Cod 
măsură/submăsura 

DEZVOLTAREA LOCALĂ A LEADER (art. 42 – 44) 19 

Sprijin premergător 19.1 

Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul 
strategiei de dezvoltare locală 

19.2 

Pregătirea şi implementarea activităţilor de cooperare 
ale GAL 

19.3 

Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi animare 19.4 



M 4. (Art. 17) 

INVESTIŢII ÎN ACTIVE FIZICE 

Alocare FEADR:  2057,03  mil. € 
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subMăsura 4.1 

INVESTIŢII ÎN EXPLOATAŢII 

AGRICOLE 
Alocare FEADR:   1017,97  mil. €  
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Vor fi sprijinite financiar investiţiile pentru: 

 creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole prin dotarea cu utilaje şi 
echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală; 

 modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii şi asocieri de 
ferme mici și medii) și îmbunătațirea calității activelor fixe. 

FINANȚARE NERAMBURSABILĂ – 50% (30% pentru ferme > 
500.000 SO) cu majorări 

Sprijinul se va concentra cu precădere asupra fermelor de 
dimensiuni medii și a formelor asociative cu scopul stimulării 
consolidării exploatațiilor agricole de mici dimensiuni. 



subMăsura 4.1a 

INVESTIŢII ÎN EXPLOATAŢII 

POMICOLE 
Alocare FEADR: 260,00 mil. € 
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Vor fi sprijinite financiar investiţiile pentru: 

 creșterea competitivității, diversificarea producției, creşterea calității produselor 
obținute și îmbunătățirea performanței exploatațiilor pomicole; 

 creșterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării fructelor la 
nivel fermă și a comercializării directe a produselor obţinute; 

 dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare; 

 FINANȚARE NERAMBURSABILĂ – 50% (30% pentru ferme de peste 
500.000 SO) cu majorări 

 Sprijinul financiar se va axa pe dotarea cu utilaje și echipamente a 
exploatațiilor pomicole, înființarea și reconversia plantațiilor 
pomicole și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole. 



subMăsura 4.2 

PROCESAREA PRODUSELOR 

AGRICOLE 
Alocare FEADR: 469,04  mil. €  
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 Vor fi sprijinite financiar investiţiile pentru: 

 înfiinţarea și/ sau modernizarea unităţilor de procesare şi comercializare; 

 introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese; 

 aplicarea măsurilor de protecţia mediului și promovarea investiţiilor pentru 
producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile; 

 creşterea numărului de locuri de muncă. 

 FINANȚARE NERAMBURSABILĂ – 50% (40% pentru alte întreprinderi decât 
IMM) cu majorări 

 Sprijinul financiar se acordă întreprinderilor care realizează investiţii 
corporale şi necorporale pentru procesarea şi marketingul produselor 
agricole. 



subMăsura 4.2A 

PROCESAREA PRODUSELOR 

POMICOLE 
Alocare FEADR: 40,00  mil. €  
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 Vor fi sprijinite financiar investiţiile pentru: 

 unitățile care procesează materie primă provenită din sectorul pomicol; 

 rețelele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și 
ambalare; 

 producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile în unitatea proprie și 
pentru eficiență energetică; 

 acţiuni de marketing. 

 FINANȚARE NERAMBURSABILĂ – 50% (40% pentru alte întreprinderi mari) 
cu majorări  

 Sprijinul financiar se acordă întreprinderilor care realizează investiţii 
corporale şi necorporale pentru procesarea şi marketingul produselor 
pomicole. 



subMăsura 4.3 
INFRASTRUCTURA AGRICOLĂ 

ȘI SILVICĂ 

Alocare FEADR: 570,02  mil. €  
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Vor fi sprijinite financiar investiţiile pentru: 

 înființare, extindere și modernizare a infrastructurii agricole de acces la 
ferme; 

 înființare, extindere și modernizare a căilor de acces în fondul forestier;  

 modernizarea infrastructurii de irigații. 

FINANȚARE NERAMBURSABILĂ – 100% 

Sprijinul se acordă pentru a susține financiar investițiile în 
infrastructura specifică pentru a permite dezvoltarea și 
modernizarea agriculturii și silviculturii. 



M 6. (Art. 19) 

DEZVOLTAREA EXPLOATAŢIILOR ŞI A 

ÎNTREPRINDERILOR 

Alocare FEADR: 978,69  mil. € 
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subMăsura 6.1 

INSTALARE TINERI FERMIERI 
Alocare FEADR: 570,02  mil. €  
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Va fi acordat sprijin financiar pentru: 

 facilitarea stabilirii tânărului fermier în baza Planului de Afaceri;  

 Implementarea obiectivelor prevăzute în Planul de Afaceri pentru a 
facilita tânărului fermier începerea activităților agricole. 

FINANȚARE NERAMBURSABILĂ – 100% 

Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară pentru stabilirea 
pentru prima dată a tinerilor fermieri ca şefi unici ai unei 
exploataţii agricole. Prin această submăsură se urmărește 
creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima 
dată o activitate agricolă ca şefi de exploataţie. 



subMăsura 6.2 
ÎNFIINȚARE ACTIVITĂȚI 

NEAGRICOLE 

Alocare FEADR: 100,00 mil. €  
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 Va fi acordat sprijin financiar pentru: 

 diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi 
întreprinderi mici în sectorul non-agricol;  

 dezvoltarea serviciilor şi crearea de locuri de muncă în spațiul rural; 

 încurajarea menținerii și dezvoltării activităților tradiționale. 

 FINANȚARE NERAMBURSABILĂ – 100% 

 Sprijinul va fi acordat pe o perioadă de maxim 5 ani, sub formă de sumă 
forfetară, pentru finanțarea de noi activități nonagricole în mediul rural pe 
baza unui Plan de Afaceri. Sprijinul va susține diversificarea activităților în 
mediul rural către noi activități non-agricole în cadrul gospodăriilor agricole 
și, implicit, obținerea de venituri alternative pentru populația rurală și 
scăderea dependenței de sectorul agricol. 



subMăsura 6.3 

DEZVOLTAREA 

FERMELOR MICI 
Alocare FEADR: 216,00 mil. €  
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Va fi acordat sprijin financiar pentru: 

 îmbunătăţirea managementului exploataţiei agricole;  

 orientarea spre piață a exploataţiilor agricole de mici dimensiuni. 

FINANȚARE NERAMBURSABILĂ – 100% 

Sprijinul se acordă fermelor mici sub formă de sumă forfetară 
pentru a asigura transformarea structurală a acestora şi 
deschiderea către piaţă a fermelor mici şi creşterea capacităţii 
acestora de a identifica noi oportunităţi de valorificare a 
producţiei. 



subMăsura 6.4 

DEZVOLTARE ACTIVITĂȚI 

NEAGRICOLE 
Alocare FEADR: 150,00 mil. €  
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Va fi acordat sprijin financiar pentru: 

 fermele, microîntreprinderile și întreprinderile mici existente care 
dezvoltă activități non-agricole productive, precum și diverse servicii ce 
pot contribui la diversificarea activităților în zonele rurale și crearea de 
locuri de muncă;  

 investiții în producere de biocombustibil (peleți) din biomasă. 

FINANȚARE NERAMBURSABILĂ – 90% 

Sprijinul va fi acordat pentru a stimula mediul de afaceri din rural, 
contribuind la creşterea numărului de activităţi non-agricole 
desfăşurate în zonele rurale, precum şi la dezvoltarea activităţilor non-
agricole existente; crearea de locuri de muncă, creşterea veniturilor 
populaţiei rurale și diminuarea disparităţilor dintre rural şi urban. 



subMăsura 6.5 

SCHEMA PENTRU 

MICII FERMIERI 
Alocare FEADR: 112,33 mil. €  
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Va fi acordat sprijin financiar pentru: 

 micii fermieri care au participat la schema de mici fermieri din Pilonul I pentru 
cel puţin un an şi care se angajează să transfere definitiv altui fermier întreaga 
lor exploataţie şi drepturile de plată corespunzătoare;  

 cedarea terenurilor în mod voluntar de către unii fermieri în favoarea altor 
fermieri, în scopul facilitării comasării terenurilor și restructurării fermelor. 

FINANȚARE NERAMBURSABILĂ – 100% 

Sprijinul se acordă pentru încurajarea restructurării sectorului agricol 
contribuind în acest fel la comasarea exploatațiilor agricole și la 
reducerea gradului de fărămițare a exploatațiilor. Există o puternica 
legătura cu masurile care vizează investițile în fermă, sprijinindu-le în 
favoarea restructurării și creșterii competitivității 

Ar putea fi activată începând cu anul 2016. 



M 7. (Art. 19) 

SERVICII DE BAZĂ ȘI REÎNNOIREA 

SATELOR ÎN ZONELE RURALE 
Alocare FEADR: 1.100,60  mil. € 
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subMăsura 7.2 

INVESTIŢII ÎN 

INFRASTRUCTURA DE BAZĂ 
Alocare FEADR: 935,51 mil. €  
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Vor fi sprijinite financiar investiţiile pentru: 

 Infrastructură rutieră de interes local și infrastructură de apă/ apă uzată;  

 Infrastructură educațională și socială; 

 Investiții în active necorporale. 

FINANȚARE NERAMBURSABILĂ: 
 100% - investiții de utilitate publică 
 80% - investiții care generează profit. 

Sprijinul financiar se va axa pe îmbunătățirea infrastructurii de 
bază la scară mică în vederea unei dezvoltări economice 
durabile și a reducerii sărăciei în spațiul rural, pentru creșterea 
numărului de locuitori din zonele rurale care beneficiază de 
infrastructură de bază îmbunătățită. 



subMăsura 7.6 
PROTEJAREA PATRIMONIULUI 

CULTURAL 

Alocare FEADR: 165,09 mil. €  
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Vor fi sprijinite financiar investiţiile pentru: 

 investiții care asigură protejarea obiectivelor de patrimoniu cultural de 
interes local, așezăminte monahale inclusiv a așezămintelor culturale. 
Investițiile vor avea un impact pozitiv asupra turismului local și vor ajuta 
la stimularea dezvoltării mediului de afaceri local. 

FINANȚARE NERAMBURSABILĂ: 
 100% - investiții de utilitate publică 
 80% - investiții care generează profit. 

Sprijinirea conservării patrimoniului local şi a tradiţiilor are ca 
scop stimularea activităţilor de turism rural, precum și 
menținerea tradițiilor și a moștenirii spirituale. 



M 9. (Art. 27) 

ÎNFIINȚAREA GRUPURILOR DE 

PRODUCĂTORI 
Alocare FEADR: 18  mil. € 
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Măsura 9 
ÎNFIINȚAREA GRUPURILOR DE 

PRODUCĂTORI 

 
 

24 

Vor fi sprijinite financiar grupurile de producători pentru: 

 transformare ferme de dimensiuni mici în ferme familiale comerciale; 

 îmbunătăţire aprovizionare pieţe locale prin livrarea ritmică a unor 
cantităţi de produse agricole de calitate adaptate cerinţelor 
consumatorilor; 

 atingere nivel ridicat de competitivitate printr-o mai bună integrare în 
lanţului agroalimentar. 

FINANȚARE NERAMBURSABILĂ 100% – tranșe anuale pe o 
perioadă de 5 ani. 

Sprijinul se acordă pentru încurajarea înfiinţării şi funcţionării 
administrative a grupurilor de producători, recunoscute în 
conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare. 



subMăsura 9.1a 
ÎNFIINȚAREA GRUPURILOR DE 

PRODUCĂTORI 

ÎN SECTORUL POMICOL 

Alocare FEADR: 4,74  mil. € 
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 Beneficiari 

 Grupurile de producători din sectorul pomicol care se încadrează în definiția 
IMM-urilor și care au fost recunoscute oficial de către autoritatea competentă 
după 1 ianuarie 2014 şi înainte de solicitarea sprijinului. 

 Acțiuni eligibile 

 înființarea și funcționarea grupurilor de producători din sectorul pomicol, 
prevăzute în planul de afaceri. 

 Cheltuieli neeligibile 

 cheltuieli pentru fuzionarea grupurilor de producători  existente. 

 Sume și rate de sprijin aplicabile 
  

 

Sprijinul acordat este 100% public şi nu poate să depăşească anual 10% din valoarea 
producţiei comercializate în primii 5 ani şi 100.000 euro/an. 



M 16. (Art. 35) 

COOPERARE 
Alocare FEADR: 28,02  mil. € 
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subMăsura 16.1 
SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA ȘI 

FUNCȚIONAREA GRUPURILOR OPERAȚIONALE, 
DEZVOLTAREA DE NOI PROIECTE-PILOT, PRODUSE ȘI PROCESE 

Alocare FEADR: 15,02  mil. € 
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 Beneficiari 

 Grupuri operaționale (GO). 

 Acțiuni eligibile 

 cheltuieli generate în mod specific de înființarea și funcționarea GO 
exemplu: 

o elaborarea de studii și planuri, inclusiv a planului de proiect; 

 cheltuieli de funcționare ale GO, costurile directe determinate în mod specific de 
activitățile incluse în planul de proiect depus de GO, inclusiv diseminarea 
rezultatelor. 

 Sprijinul acordat este 100% public şi nu poate să depăşească anual 10% din 
valoarea producţiei comercializate în primii 5 ani şi 500.000 euro/an. 



subMăsura 16.4 
SPRIJIN PENTRU COOPERAREA ORIZONTALĂ ȘI 

VERTICALĂ ÎNTRE ACTORII DIN LANȚUL DE 
APROVIZIONARE 
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 Beneficiari 
 parteneriate constituite din minim un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un 

fermier sau un grup de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul 
pomicol: 
o Fermieri; 
o Microîntreprinderi și întreprinderi mici; 
o Organizații neguvernamentale înregistrate conform legislației naționale; 
o Consilii locale; 
o Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică 

 Acțiuni eligibile 
 Studii/planuri; 
 Costurile de funcţionare a cooperării; 
 Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului; 
 Costuri de promovare. 

 Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, cu excepția 
cazului în care se aplică normele privind ajutoarele de stat, și se impune o limită inferioară. 

 Valoarea maximă a sprijinului este de 100.000 de euro. 
 Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului 

acordat pe proiect depus. 



M 19. (Art. 42 – 44) 

LEADER 
Alocare FEADR: 572,36 mil. € 
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subMăsura 19.1 

SPRIJIN PREGĂTITOR 
Alocare FEADR: 2,16 mil. € 
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 Beneficiari 
 GAL-uri autorizate constituite conform OG 26/2000; 
 parteneriate  privat – publice constituite în baza unui Acord de Parteneriat, 

indiferent dacă reprezintă teritorii care sunt acoperite de GAL-uri ce au fost 
selectate în cadrul PNDR 2007-2013, sau parteneriate potențiale/existente 
formate din parteneri care au fost membri în GAL-uri autorizate și/sau 
parteneri care nu au mai fost membri în GAL-uri; 

 parteneriate privat – publice înființate în baza unui Acord de parteneriat (fără 
personalitate juridică), situație în care beneficiarul eligibil va fi reprezentat de 
o entitate juridică privată sau publică din cadrul parteneriatului, cu sediul 
social/punct de lucru în teritoriul acoperit de potențialul GAL, desemnat de 
respectivul parteneriat. 

 Intensitatea sprijinului nerambursabil pentru această submăsură 
este 100%. 



subMăsura 19.2 
SPRIJIN PENTRU IMPLEMENTAREA 

ACȚIUNILOR ÎN CADRUL STRATEGIEI DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ 

Alocare FEADR: 444,24 mil. € 
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 Beneficiari 

 Entități juridice private/publice, stabilite prin fișa măsurii din 
SDL, cu respectarea prevederilor din Reg. UE  1305/2013. 

Ponderea  maximă a sprijinului din totalul cheltuielilor 
eligibile este de până la 100% - până la un maxim de 
200.000 de €/proiect. 



subMăsura 19.3 
PREGĂTIREA ȘI IMPLEMENTAREA 

ACTIVITĂȚILOR DE COOPERARE ALE GAL 
Alocare FEADR: 14,905 mil. € 
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 Beneficiari 

 GAL-uri. 

Cuantumul maxim al sprijinului să fie până la un maxim 
de 200.000 de euro pe proiect. 

Intensitatea sprijinului pentru proiectele generatoare de 
venit este de maximum 90% (în funcție de domeniul de 
intervenție) iar pentru proiectele negeneratoare de 
venit este de 100%. 



subMăsura 19.4 
PREGĂTIREA ȘI IMPLEMENTAREA 

ACTIVITĂȚILOR DE COOPERARE ALE GAL 
Alocare FEADR: 111,06 mil. € 
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 Beneficiari 

 GAL-uri. 

Cuantumul maxim al sprijinului din totalul cheltuielilor 
eligibile este de 100%. 

Costurile de funcționare și pentru animarea strategiei se 
vor deconta în procent maxim de 20 % (exceptie 25% 
pentru Delta Dunării) din cheltuielile publice totale 
efectuate în cadrul SDL. 



   
 
 

 Pentru mai multe detalii contactați: 
 

OFICIUL PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE 
BUCUREȘTI 

 

Piața Rosetti nr. 4 etaj 6 sector 2 București 
 

Telefon: 021 / 311 01 75  
 

Fax: 021 / 311 02 41 
 

E-mail: ojfir.bucuresti@afir.info 
 

Web: www.afir.info 

mailto:ojfir.bucuresti@afir.info
http://www.afir.info/

