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Servicii de consultanţă și consiliere 
 
PNDR 2014-2020 a utilizat, într-o mare măsură, experienţa programului anterior și, din acest punct de 

vedere, se poate spune că adresează mai bine nevoile reale ale spaţiului rural. Programul beneficiază de o nouă 

abordare în ceea ce privește consultanţa pentru obţinerea fondurilor europene și consilierea acordată individual 

fermierilor, tinerilor și altor gestionari de terenuri. Serviciile de consiliere oferite trebuie să fie legate de cel puţin 

una dintre priorităţile Uniunii Europene în materie de dezvoltare rurală necesară pregătirii fermierilor. 

Consultanţa are ca scop elaborarea documentaţiei pentru obţinerea fondurilor europene și se realizează de 

către firme specializate pe anumite domenii. Cheltuielile privind consultanţa sunt specifice fiecărei măsuri și sunt 

eligibile pentru decontare. Cheltuielile de consultanţă, de proiectare, de obţinere a avizelor și de management al 

proiectului sunt decontate, în limita a 5-10% din totalul cheltuielilor eligibile, în funcţie de tipul investiţiilor. În 

conformitate cu precizările din cadrul general de implementare a măsurilor, cheltuielile de consultanţă şi pentru 

managementul proiectului vor fi decontate proporţional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului. 

Autorităţile au pus la dispoziţia solicitanţilor proiecte-tip (ferma de legume în câmp, sera de legume, 

livadă, fermă de vaci de lapte, fermă de găini ouătoare, fermă de porci) pentru a-i sprijini în elaborarea 

documentaţiei și pentru a reduce cheltuielile de consultanţă. În situaţia în care un solicitant consideră că un astfel 

de proiect poate să fie utilizat pentru exploataţia sa agricolă, tot ceea ce trebuie să facă este să solicite 

consultantului doar o adaptare a proiectului, situaţie în care costurile consultanţei se pot diminua semnificativ. 

În cazul unor proiecte mai mari, consultanţa este necesară pentru a li se asigura o elaborare de calitate. 

Firmele de consultanţă pot aduce în plus elementele necesare pentru introducerea unor tehnologii inovatoare, 

instalaţii pentru utilizarea energiilor neconvenţionale, modalităţi de economisire a apei, a energiei electrice și a 

combustibililor convenţionali, produse cu valoare adăugată ridicată. 

Solicitanţii pot găsi pe site-ul AFIR (secţiunea Informaţii utile) o listă cu date de contact ale firmelor de 

consultanţă și informaţii despre acestea: zonele în care activează, domeniile și măsurile pentru care au elaborat 

proiecte în perioada anterioară. 

Consilierea este un serviciu personalizat, orientat pentru a rezolva o cerere specifică a unui fermier sau a 

unui alt gestionar de teren sau IMM, cu privire la o anumită problemă. Serviciile de consiliere agricolă trebuie să 

ajute fermierii să evalueze performanţa exploataţiei lor agricole și să identifice îmbunătăţirile necesare în ceea ce 

privește cerinţele de reglementare în materie de gestionare a exploataţiilor, prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 

1307/2013 și măsurile la nivel de exploataţie agricolă prevăzute în programul de dezvoltare rurală. Astfel, în cadrul 

PNDR 2014-2020, furnizarea de consiliere este susţinută în mod distinct, cu o alocare financiară aferentă prin 

Submăsura 2.1. „Servicii de consiliere pentru fermieri, tinerii fermieri, microîntreprinderi şi întreprinderi mici”. Prin 

această submăsură vor fi sprijiniţi cu prioritate tinerii fermieri și micii fermieri în elaborarea și implementarea 

planului de afaceri pentru dezvoltarea și orientarea spre piaţă a exploataţiilor agricole. Acest sprijin urmărește 

totodată și practicarea unei agriculturi sustenabile și prietenoase cu mediul și îndeplinirea cerinţelor în materie de 

sănătate, siguranţă și protecţia mediului. 

Se preconizează selectarea furnizorilor de consiliere la nivel judeţean, regional, naţional, în funcţie de 

tematică. Selecţia autorităţilor sau a organismelor care furnizează servicii de consiliere trebuie să respecte normele 

naţionale aplicabile în materie de achiziţii publice, asigurându-se astfel alegerea prestatorului de servicii cel mai 

avantajos. 

Măsura va completa nevoia de servicii gratuite oferite de sistemul public de consiliere, în special pentru 

fermele mici și mijlocii, tinerii fermieri, cooperativele și grupurile de producători. Ea poate fi utilă și micilor 

întreprinzători din mediul rural, potenţiali beneficiari ai măsurilor de investiţii în PNDR 2014-2020, care nu au 

resursele de a achiziţiona serviciile necesare private, prestate contra cost de sistemul privat. Serviciile de consiliere 

se acordă în scopul iniţierii și dezvoltării afacerii, inclusiv pentru pregătirea și implementarea planului de afaceri 

necesar accesării măsurilor din PNDR, în special pentru tinerii fermieri și micii fermieri. 

 
Articolul a fost elaborat în cadrul proiectului "PAC pentru o creștere durabilă: Misiune posibilă" - Optimizarea 
durabilității mediului și viabilitatea economică a agriculturii, prin punerea în aplicare a PAC în regiunea de frontieră 

bulgară-română, care este implementat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul contractului № AGRI 
2016-0198 
 

PENTRU MAI MULTE INFORMATII: 
ASOCIAȚIA „ȘCOALA DOBROGEANĂ DE AGRICULTURĂ ȘI AFACERI” (DABS) 
tel.: +359 58 655 626, fax: + 359 58 605 760, е-mail: agroinfo.project@gmail.com 

VAYKOVA Ivelina - Coordonator proiect pentru ROMÂNIA - tel.: 0746 101 379 
 

Pagina web a campaniei: http://agroinfo.dabu-edu.org/ 
 

Acest proiect a fost finantat cu sprijinul Comisiei Europene. Aceasta publicatie (comunicare) nu agajeaza decit 

autorul iar Comisia Europeana nu este raspunzatoare de folosirea in alte scopuri a informatiilor continute. 

Acţiune  
cofinanţată de  

Comisia Europeană 
 

mailto:agroinfo.project@gmail.com

