


OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE ÎN 2016 

4.1 (Investiții în exploatații agricole) 4.1A (Investiții în exploatații pomicole) 
 

în anul 2016 pentru 4.1: peste 
în anul 2016 pentru 4.1a: peste 

 Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale/ familiale, societățile comerciale/ 
agricole, cooperativele agricole și grupurile de producători, dar și institutele de cercetare.  

 Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul fermei;  
 Amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, precum și alte cheltuieli de 

marketing, în cadrul unui lanț alimentar integrat;  
 Achiziţionarea de maşini/ utilaje şi echipamente noi, mijloace de transport compacte, 

frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci etc. 

poate atinge în cazul lanțurilor alimentare integrate. 
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 dimensiunii exploatației care vizează exploatațiile de dimensiuni medii – ; 
 sectorului prioritar conform analizei socio-economice: sectorul zootehnic și vegetal – ; 
 lanțurilor alimentare integrate – ; 
 asocierii fermierilor care dețin exploatații de dimensiuni mici/ medii în cooperative/ grupuri de 

producători – ; 
 potențialului agricol al zonei – ; 
 nivelului de calificare în domeniul agricol al managementului exploatației – ; 
 economiei de apă pentru proiectele care prevăd investiții de modernizare a sistemelor de irigații – 

; 
 soiurilor autohtone –  raselor autohtone – . 
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 speciei pomicole prioritare (piersic, nectarin, măr, arbuști, cais, cireș) – ;  
 dimensiunii (ferme mici) – ; 
 sistemului de cultură prioritar (intensiv, superintensiv, ecologic, culturi în spaţii protejate) – ; 
 lanțurilor alimentare integrate – ; 
 asocierii (investiţii realizate de grupurile de producători, membrii lor şi cooperative) – ; 
 proprietății – ; 
 nivelului de calificare (studii superioare/ medii în domeniul proiectului) – ; 
 vârstei (tinerii sub 40 ani) – ; 
 reconversiei (investiţii care presupun reconversie) – ; 
 economisirii apei, pentru proiectele care prevăd investiții de modernizare a sistemelor de irigații la nivel de 

fermă, prin prioritizarea investițiilor care țintesc economii mai mari de apă – . 
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4.2 (Procesarea produselor agricole) 4.2A (Procesarea produselor pomicole) 
 

în anul 2016 pentru 4.2: peste 
în anul 2016 pentru 4.2a: peste 

 Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale/ familiale, societățile comerciale/ 
agricole, cooperativele agricole și grupurile de producători.  

 Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea unităților de procesare; ;  
 Achiziţionarea de maşini/ utilaje şi echipamente noi, specializate în scopul colectării materiei 

prime și/sau comercializării produselor agro-alimentare în cadrul lanțurilor alimentare 
integrate. 

 Cheltuieli aferente marketingului produselor obținute  

poate atinge în cazul lanțurilor alimentare integrate. 
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 creării lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de colectare, procesare și 
comercializare – ; 

 produsului cu înaltă valoare adăugată (ex. produsele ecologice, tradiționale certificate de MADR, produse 
care participă la scheme de calitate recunoscute la nivel european, etc.) – ; 

 asocierii în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători – ; 
 potențialului agricol al zonei – ; 
 

 produselor cu valoare adaugată mare (produse ecologice, provenite din zone HNV, scheme de calitate, 
tradiţionale certificate de MADR) – ; 

 lanţurilor alimentare integrate (investiţiile care acoperă tot lanţul alimentar: colectare, depozitare, 
condiţionare, procesare şi comercializare) – ; 

 asocierii în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători– ; 
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4.3 (Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și 
silvice, )  

 

în anul 2016 pentru 4.3A: peste 
: Unităţi administrativ teritoriale (UAT) şi/ sau asociaţii ale acestora. 
: Organizaţii/ Federaţii Organizaţiilor Utilizatorilor de Apă pentru 

Irigaţii, constituite din proprietari sau utilizatori de terenuri agricole.  
cheltuieli pentru construcţia, extinderea și/ sau modernizarea drumurilor de acces 

agricole către ferme (sM 4.3.A) sau pentru modernizarea infrastructurii secundare de irigații, clădirilor 
aferente stațiilor de pompare; racordarea la utilități, sisteme de contorizare a apei; construcția 
/modernizarea bazinelor de colectare și stocare a apei de irigat (sM 4.3.I). 

maxim pentru componenta agricolă, respectiv 
pentru cea de irigații. 
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 scopului multiplu al obiectivului investițional– 
 suprafețelor deservite – 
 complementarității cu subprogramul pomicol – 

 
 

 economiei de apă – 
 suprafețelor deservite – suprafața irigabilă prin proiect – 
 alimentării direct de la sursă sau în sistem gravitațional – 
 complementarității cu investiții de modernizare sisteme irigații în aval – 
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6.1 (Instalarea tinerilor fermieri) 
 

în anul 2016: peste 
 persoane fizice înregistrate și autorizate, asociați unici sau majoritari ai unor SRL-

uri, cu vârsta maximă de 40 de ani, care își iau angajamentul de a deveni fermieri activi. 
toate cheltuielile propuse prin Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru şi 

activităţile relevante pentru implementarea în bune condiţii a planului aprobat pot fi eligibile indiferent 
de natura lor. 

trebuie să conțină prezentarea situației inițiale a exploatației, prezentarea etapelor și 
a obiectivelor propuse, prezentarea detaliată a acțiunilor. Totodată, tânărul fermier trebuie să-și 
stabilească domiciliul și sediul social în UAT-ul în care este înregistrată exploatația. 

pentru exploatațiile între 30.000 SO și 50.000 SO 
pentru exploatațiile între 12.000 SO și 29.999 SO 
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 sectorului prioritar pentru zootehnie (bovine, apicultură, ovine și caprine) și vegetal 
(legumicultură, producere de sămânță, material săditor și pomicultură) – ; 

 comasării exploatațiilor având în vedere numărul celor preluate integral – ; 
 nivelului de calificare în domeniul agricol – ; 
 potențialului agricol determinat în baza studiilor de specialitate – ; 
 raselor/ soiurilor autohtone – . 
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6.2 Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale 
în anul 2016 pentru 6.2: 

 Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale/ familiale, societățile comerciale/ agricole, 

  Activitatea principală pentru care se solicită finanțare prin sub-măsura 6.2 trebuie să se regăsească în Lista codurilor                                              
CAEN eligibile în cadrul sub-măsurii 6.2 (Anexa 7 la Ghidul solicitantului).Sprijinul se acordă pentru îndeplinirea obiectivelor 
specifice care conduc la realizarea obiectivului general al proiectului și care se regăsesc în Planul de afaceri. Sunt eligibile toate 
cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru, capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru 
implementarea corectă a Planului de afaceri . 

 Ex: Infiintare service auto, infiintare cabinet medical, infiintare atelier de confectii textile, pensiuni agroturistice etc 

 

 50.000 de euro/proiect, cu exceptia activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism  pentru care 
valoarea sprijinului este de 70.000 euro/proiect, in baza unui Plan de afaceri. Nu exista sume intermediare.  
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 proiecte initiate de intreprindere existenta care a desfasurat in principal activitate in domeniul agricol–   
sau  proiecte initiate de un fermier/ membru al gospodariei agricole care a activat in agricultura minim 12 luni – 

; 

 

 proiecte ce vizeaza activitati de productie din sectoarele cu potential de crestere  – sau proiecte ce 
vizeaza servicii  din sectoarele cu potential de crestere – ; 

 

 proiecte ce vizeaza investitii in agroturism in zonele cu potential turistic ridicat– ; 

 proiecte ce includ activitati turistice de agrement în zone cu destinatii ecoturistice– ; 

 proiecte ce includ activitati turistice de agrement in zone cu arii naturale protejate – ; 

 

 proiecte ce prevad productie comercializata sau activitati prestate de peste 40%  din valoarea primei transe de 
plata – sau proiecte ce prevad productie comercializata sau activitati prestate de peste 35%  din 
valoarea primei transe de plata – . 

 



6.3 (Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici) 
 

în anul 2016: 
Fermieri care au drept de proprietate și /sau drept de folosinţă pentru o exploatație 

agricolă, care sunt persoane fizice înregistrate sau autorizate sau au un SRL și care respectă încadrarea 
în categoria microîntreprinderi sau întreprinderi mici.   

Sprijinul va fi utilizat pentru realizarea Planului de Afaceri şi activitatea economică 
desfăşurată de beneficiar. Cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru şi activităţile relevante 
pentru implementarea corectă a planului aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. 

trebuie să conțină prezentarea situației inițiale a exploatației, prezentarea etapelor și 
a obiectivelor propuse, prezentarea detaliată a acțiunilor.  

pe o perioadă de 3/ 5 ani, în 2 tranșe, pentru ferme între 8.000 şi 
11.999 SO 
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 nivelului de calificare în domeniul agricol (în funcție de nivelul educației și/sau calificării în 
domeniul agricol) – ; 

 sectorului prioritar care vizează sectorul zootehnic (bovine, apicultură, ovine și caprine) și 
vegetal (legumicultura, inclusiv producţia de material săditor, pomicultura și producția de 
semințe) – ; 

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

 fermelor de familie  - ;
 principiul raselor/soiurilor autohtone – . 
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6.4 Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea  de activitati neagricole  

în anul 2016 pentru 6.4 : peste 

 Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale/ familiale, societățile comerciale, cabinet medical individual, 
cabinet medical veterinar individual. 

 Tipurile de operaţiuni şi cheltuieli eligibile vor fi în conformitate cu lista codurilor CAEN eligibile penru finantare in cadrul 
submasurii 6.4-Anexa 7; 

 construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor; 
 achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi echipamente noi; 
 investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, 

mărci. 

 Nu se va depasi plafonul 200.000 euro/ beneficiar  si 100.000 euro/beneficiar in cazul intreprinderilor unice care 
efectueaza  transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost, pe  durata a trei exercitii financiare consecutive. 

 
 Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%; 
  Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90% in urmatoarele cazuri: 

 - pentru solicitantii care desfasoara activitati de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si agro-turism; 
 - pentru fermierii care isi  diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unor activitati neagricole. 
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 proiecte initiate de intreprindere existenta care a desfasurat in principal activitate in domeniul 

agricol si intentioneaza sa-si diversifice activitatea in sectorul non-agricol – ; 

 proiecte ce vizeaza activitati de productie din sectoarele cu potential de crestere –  sau 

proiecte ce vizeaza servicii  din sectoarele cu potential de crestere – ; 

 proiecte ce vizeaza investitii in agroturism in zonele cu potential turistic ridicat– ; 

 proiecte ce includ activitati turistice de agrement în zone cu destinatii ecoturistice– ; 

 proiecte ce includ activitati turistice de agrement in zone cu arii naturale protejate – ; 

 intreprindere activa fara intrerupere cel putin 3 ani si cu profit operational in ultimii 2 ani – 

sau intreprindere activa fara intrerupere cel putin 2 ani si cu profit operational in ultimul an 

–  

 



în anul 2016: 
apă/ apă uzată drumuri comunale educațional/ social

Comunele și asociațiile acestora și ONG-urile (infrastructura educațională și socială).   
construcția, extinderea și/ sau modernizarea drumurilor de interes local sau rețelei 

publice de apă/ apă uzată (localități între 2.000 – 10.000 l.e.); înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) 
grădinițelor, a instituțiilor de învățământ secundar superior, a creșelor și a infrastructurii after-school. 

 1.000.000 euro/ comună, pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin; 
 2.500.000 euro/ comună, pentru apă/ apă uzată și 1.500.000 euro/ comună, pentru extindere; 
 4.000.000 euro/ proiect colectiv, fără a depăși valoarea maximă/ comună/ tip de sprijin; 
 500.000 euro, pentru proiectele de infrastructură educațională/ socială. 

:  
 pentru proiecte negeneratoare de profit 

 pentru proiecte generatoare de profit 

 

7.2 (Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică) 
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7.2
 Prioritizarea tipului de investiții în sensul prioritizării investițiilor în infrastructura de apă/ apă uzată – max. 20 puncte; 

 Gradul de acoperire a populației deservite – max. 30 puncte. 
  

 Prioritizarea tipului de investitii – max. 10 puncte; 

 Gradul de acoperire a populației deservite – max. 20 puncte; 

 Conectivitatea în vederea asigurării legăturii cu principalele căi rutiere și alte căi de transport - max. 20 puncte; 

 Rolul multiplu în sensul accesibilizării agenților economici, a zonelor turistice, a investițiilor sociale etc. – max. 30 puncte. 
  

 Prioritizarea investițiilor care vin în completarea celor finanțate prin POS Mediu și/ sau POIM – max. 20 puncte; 

 Gradul de acoperire a populației deservite – max. 30 puncte; 

 Prioritizarea tipului de investitii – max. 20 puncte; 
 

 Gradul de acoperire a populației deservite – max. 40 puncte; 

 Prioritizarea tipului de investitii – max. 50 puncte; 



 

7.6 (Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural) 

în anul 2016: 
 

 COMUNELE, ONG și UNITĂȚI DE CULT; 
 PERSOANE FIZICE AUTORIZATE/ SOCIETĂȚI COMERCIALE care dețin în administrare obiective de 

patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B. 
restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/ monumentelor din patrimoniul 

cultural imobil de interes local de clasă B și a așezămintelor monahale de clasă B; construcția, 
extinderea și/ sau modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor monahale de clasă B; 
modernizarea, renovarea și / sau dotarea căminelor culturale. 

max. / proiect generator de profit și max. / proiect 
negenerator de profit. 

 pentru proiecte negeneratoare de profit 
 pentru proiecte generatoare de profit 
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7.6

 potențialului turistic, în sensul prioritizării proiectelor în localitățile rurale cu potențial de 

dezvoltare turistică – max. 70 puncte; 

 valorii culturale în funcție de numărul de activități socio-culturale desfășurate max. 30 puncte. 
 

 gradului de deservire a populației, inclusiv potențialul turistic al localității – max. 40 puncte; 

 valorii culturale în funcție de numărul de activități socio-culturale desfășurate – max 20 puncte. 
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în anul 2016 pentru sM 9.1  -   4,9 milioane euro 
în anul 2016 pentru sM 9.1a – 2,2 milioane euro 

 
 Grupuri de producători din sectorul agricol şi pomicol recunoscute oficial de 

MADR (înainte de solicitarea sprijinului, dar după 1 ianuarie 2014) conform legislaţiei naţionale 
în vigoare. 

 sunt  eligibile cheltuielie rezultate din înfiinţarea şi funcţionarea grupurilor de 
producători, prevăzute în planul de afaceri, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse.  

 
 

 



9.1

 

 cooperării (grupurile de producători care fac parte dintr-un Grup Operațional în cadrul PEI 
– Parteneriatul European pentru Inovare) – maxim 10 puncte; 

 reprezentativității grupurilor (numărul de membri) – maxim 30 puncte; 

 calităţii produselor (grupurile care produc, depozitează și comercializează produse 
ecologice, HNV (zone cu valoare naturală ridicată), tradiționale sau produse care participă 
la scheme de calitate europene) – maxim 25 puncte (9.1)/ 35 puncte (9.1a); 

 asocierii exploatațiilor de mici dimensiuni – maxim 20 puncte (9.1)/ 25 puncte (9.1a); 

 sectorului prioritar (lapte de bovine, suine, legumicultura, plante tehnice, plante 
medicinale și aromatice) – maxim 15 puncte (exclusiv 9.1);  

Pragul minim de depunere al unui proiect pentru cele două submăsuri este de 10 puncte. 
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în anul 2016 pentru sM 16.4     - 7 milioane euro 

în anul 2016 pentru sM 16.4a -  3,5 milioane euro 

 PARTENERIATE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE din cel 
puţin un partener (microîntreprinderi, ONG, consilii locale, unități școlare etc) și cel puţin 
un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care îşi desfăsoară activitatea în 
sectorul agricol/pomicol. 

necesare pentru 
atingerea obiectivelor propuse. 

 

 

 



Criteriile de SELECȚIE aferente submăsurilor 16.4 și 16.4a se vor stabili având în 
vedere principiile:  

 reprezentativității cooperării, respectiv numărul de parteneri implicați – maxim 
10p. 

 structurii adecvate de parteneriat, pe baza obiectivului proiectului – maxim 35p. 

 valorii adăugate (parteneriatele care produc și comercializează produse cu 
valoare adăugată mare - ecologice, care participă la scheme de calitate, produse 
din sistemele agricole HNV etc.) – maxim 30p. 

 „piețelor locale” (i.e. distanță geografică mai mică între punctul de producție și 
punctul de vânzare) – maxim 25p. 

 



 Eliminarea obligativității blocării de către beneficiar într-un cont special a 50% din 
valoarea cofinanțării private pe tot parcursul derulării proiectului (HG 226/ 2015).  
 

 Nu vor mai fi excluşi de la finanțare beneficiarii cu contracte reziliate și beneficiarii 
aflați în litigiu cu AFIR. 
 

 Solicitanții care nu își îndeplinesc angajamentul privind depunerea dovezii cofinanțării 
sau a proiectului tehnic în termenul prevăzut vor fi acceptați numai în cadrul sesiunii 
anului următor. Anterior, aceştia erau excluși de la finanțare timp de un an de la 
notificare. 



 Pot depune cereri de finanţare solicitanții cu debite față de AFIR, cu condiția ACHITĂRII 
DEBITELOR, DOBÂNZILOR ȘI MAJORĂRILOR DE ÎNTÂRZIERE până la data semnării 
Contractului de Finanțare.  
 

 Se renunță şi la condiția respectării principiului proporționalității, dar se limitează 
destinația creditului la asigurarea finanțării cheltuielilor necesare derulării proiectului. 
Anterior, beneficiarul putea ipoteca obiectul investiției finanțate din PNDR, cu condiția 
respectării principiului proporționalității între valoarea investiției și valoarea creditului. 
 

 Solicitanţii NU mai trebuie să depună certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul 
Registrului Comerțului – AFIR va verifica direct  în baza de date a ONRC (RECOM). 



 Termenul de depunere a  documentelor originale în vederea încheierii Contractului de Finanțare la 

AFIR, se prelungeşte până la 3 LUNI de la primirea Notificării privind selectarea Cererii de 
Finanțare. 
 

 S-au eliminat o serie de documente solicitate în etapa de implementare a proiectelor. De exemplu, 

rapoartele de progres, procese verbale de recepție intermediare nu mai sunt necesare. 
 

 Solicitanții au posibilitatea să înceapă (pe riscul lor) derularea procedurilor de achiziții 
înainte de semnarea Contractului de Finanțare. 
 

 Odată cu sesiunea 2016 a PNDR 2020, solicitanții și beneficiarii care întâmpină probleme în 
depunerea Cererilor de Finanțare sau în derularea procedurilor de achiziții online pe site-ul AFIR 
vor putea utiliza modulul de ASISTENȚĂ ONLINE deja funcțional. Acesta va scurta timpul de 
soluționare a erorilor sau a acordării asistenței IT. 
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