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PROIECT Nr. AGRI-2016-0198 
PAC pentru creștere durabilă: Misiune posibilă 

Prioritățile Uniunii Europene  în domeniul dezvoltării rurale stabilite în 
cadrul Regulamentului de dezvoltare rurală (1305/2013) 

• P1-Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele 
rurale 

• P2-Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în 
toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovative si a gestionării durabile a 
pădurilor 

• P3-Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 
produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură  

• P4-Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care sunt legate de agricultură și 
silvicultură  

• P5-Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu 
emisii reduse de carbon și rezilientă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și 
silvic ( 

• P6-Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei şi dezvoltare economică în zonele rurale   
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PROIECT Nr. AGRI-2016-0198 
PAC pentru creștere durabilă: Misiune posibilă 

Abordarea strategică PNDR 2014-2020 va urmări următoarelor obiective: 

  i) restructurarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole;  

 

ii) gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea 

schimbărilor climatice;  

 

iii) diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, 

îmbunătățirea infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătățirea 

calităţii vieţii în zonele rurale. 
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PROIECT Nr. AGRI-2016-0198 
PAC pentru creștere durabilă: Misiune posibilă 

Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 va avea 16 masuri si o 
alocare de 8,01 mld euro din partea UE la care se adauga cofinantarea 
nationala. 
 

  M01 - Transfer de cunoştinţe şi acţiuni de 

informare  

 M02 - Servicii de consiliere 

 M04 – Investiții în active fizice 

  M06 - Dezvoltarea exploataţiilor şi a 

întreprinderilor 

  M07 - Servicii de bază şi reînnoirea satelor în 

zonele rurale  

 M08 - Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere 

și ameliorarea viabilității pădurilor  

 M09 - Înfiinţarea grupurilor de producători  

 M10 - Agro-mediu şi climă  

 M11 – Agricultură ecológica 

 M13 - Plăți pentru zone care se confruntă cu 

constrângeri naturale sau cu alte constrângeri 

specifice  

 M14 – Bunăstarea animalelor  

 M15 - Servicii de silvo-mediu, servicii climatice 

și conservarea pădurilor  

 M16 - Cooperare  

 M17 – Gestionarea riscurilor 

  M19 - Dezvoltarea locală a LEADER 

 M20 – Asistență tehnică State Membre 
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PROIECT Nr. AGRI-2016-0198 
PAC pentru creștere durabilă: Misiune posibilă 

M01 - Transfer de cunoştinţe şi acţiuni de informare - 50,386 mil.euro 

• Acțiunile privind transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare vizează 

acompanierea măsurilor de creştere a competitivităţii şi diversificării din 

agricultură și a necesităţii restructurării şi modernizării sectorului agricol, a 

încurajării afacerilor orientate spre piaţă procesarea şi comercializarea 

produselor agricole, a sporirii cerinţelor pentru o gamă largă şi diversificată 

de aptitudini economico-financiare şi de management cât şi a celor legate de 

îndeplinirea obiectivului gestionării durabile a terenurilor şi protecţiei 

mediului, aplicarea de tehnologii şi practici prietenoase cu mediul, bunelor 

practici de producţie agricolă,  precum şi de utilizare a energiei regenerabile.  

 

• Sub-măsura 1.1. „Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de 
competenţe” 

 

• Sub-măsura 1.2. „Sprijin pentru activităţi demonstrative şi de informare”  
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PROIECT Nr. AGRI-2016-0198 
PAC pentru creștere durabilă: Misiune posibilă 

• Beneficiarii :  furnizorii de servicii de formare profesională  în condițiile 
legislației în vigoare. 

 

• Ajutorul public: 100% din totalul cheltuielilor eligibile.  

 

• Alocarea financiară a submăsurii 1.1 „Sprijin pentru formarea 
profesională şi dobândirea de competenţe”:  70% din alocarea totală a 
măsurii.  

 

 Valoarea proiectului va fi stabilită proporțional cu nivelul (aria teritorială, 
grupul țintă, tematică)  la care acesta se va implementa (național, 
regional sau județean).  
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PROIECT Nr. AGRI-2016-0198 
PAC pentru creștere durabilă: Misiune posibilă 

M02 - Servicii de consiliere 50,386 mil.euro 

• Această măsură va veni să completeze nevoia de servicii gratuite oferită 

de sistemul public de consultanță, în special pentru fermele micii și 

mijlocii, tinerii fermieri, grupurilor de producători și micilor antreprenori 

din spațiul rural potențiali beneficiari ai măsurilor de investiții din PNDR 

2014-2020, care nu  au resursele necesare achiziționării serviciilor 

private oferite contracost de către sistemul privat.  

• Serviciile de consultanţă vor fi acordate atât pentru elaborarea planurilor 

de afaceri cât și pentru implementarea lor, în bune condiții, pe  întreaga 

perioadă de implementare. 
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PROIECT Nr. AGRI-2016-0198 
PAC pentru creștere durabilă: Misiune posibilă 

Sub-măsura 2.1. Servicii de consiliere pentru fermieri, tinerii fermieri,  micro-
întreprinderile și întreprinderile mici din zonele rurale  

 

• Beneficiarii : Furnizorii de servicii de consiliere, entităţi publice și/sau 
private ; Brokeri de inovare 

 

• Sprijinul public acordat: 100% din totalul cheltuielilor eligibile.  

• Sprijinul acordat în cadrul măsurii nu poate depăși suma maximă eligibilă 
de 1500 Euro/serviciu de consiliere. 

 

• Cheltuielile eligibile: - Cheltuieli cu onorariile prestatorului  (inclusiv 
cazare, masă și transport);  Cheltuieli privind spaţiile de furnizare a 
consultanței; Alte cheltuieli justificate care sunt legate de serviciile de 
consultanță sprijinite.  
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PROIECT Nr. AGRI-2016-0198 
PAC pentru creștere durabilă: Misiune posibilă 

M04 – Investiții în active fizice 2,057 mld.euro 

Sprijinul acordat, în conformitate cu art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 prin măsura 4 „Investiții 

în active fizice”  are în vedere:  

 

•ameliorarea nivelului global de performanță și de sustenabilitate al exploatațiilor agricole;  

•prelucrarea și/sau dezvoltarea produselor agricole, cu excepția produselor pescărești;  

•infrastructura necesară pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea agriculturii și a silviculturii, 

inclusiv accesul la suprafețele agricole și forestiere, consolidarea și ameliorarea terenurilor și furnizarea și 

economisirea energiei și a apei  

•Sub-măsura 4.1. „Investiţii în exploataţii agricole”  

•Sub-măsura 4.2. „Investiţii pentru procesarea/marketingul produselor agricole”  

•Sub-măsura 4.3. „Investiţii  pentru dezvoltarea, modernizarea şi adaptarea infrastructurii agricole şi silvice 

•Sub-programul tematic pomicol  
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PROIECT Nr. AGRI-2016-0198 
PAC pentru creștere durabilă: Misiune posibilă 

Sub-măsura 4.1 “Investiţii în exploataţii agricole” 
 

 

Beneficiari: fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate; cooperative, 

grupuri de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare, care 

deservesc interesele membrilor. 

 

Tipul sprijinului: investiții care să conducă la creșterea nivelului de dotare 

tehnică al exploatațiilor cu potenţial în implementarea proiectelor de investiţii 

viabile, care să asigure continuarea procesului de modernizare al exploataţiilor 

agricole prin modernizarea construcțiilor fermei, echipamentelor și utilajelor 

tehnice, îmbunătățirea calității activelor, adoptarea standardelor comunitare, 

îmbunătăţirea eficienţei energetice, o mai bună gestionare a solului și să 

direcționeze  diversificarea producţiei agricole. 
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PROIECT Nr. AGRI-2016-0198 
PAC pentru creștere durabilă: Misiune posibilă 

Sume și rate de sprijin aplicabile: 

• Ponderea sprijinului public nerambursabil: 50% din totalul cheltuielilor 

eligibile și   nu va  depăşi in cazul proiectelor care prevad: 

 - achiziții simple – maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru 

fermele mici; 

- construcții-montaj – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, 

respectiv 200.000 euro pentru  fermele mici din sectorul vegetal și maximum 

1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic, 

respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic; 

- crearea de lanțuri scurte de aprovizionare - maximum 2.000.000 euro, 

respectiv  400.000 euro pentru fermele mici; 

-în cazul proiectelor realizate de cooperative și grupuri de producători – 

maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investiției; 

Intensitatea sprijinului nerambursabil și valoarea se vor putea majora cu 20 

puncte procentuale  suplimentare, dar rata maximă a sprijinului combinat nu 

poate depăși 90%. 
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PROIECT Nr. AGRI-2016-0198 
PAC pentru creștere durabilă: Misiune posibilă 

Sub-măsura 4.2 “Sprijin pentru investiţii în procesarea / marketingul  produselor 
agricole” 

 Beneficiari: întreprinderi; cooperative, grupuri de producători constituite în 
baza legislației naționale în vigoare, care deservesc interesele membrilor 

 
 Tipul sprijinului 

- înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, 
inclusiv investiții de marketingul produselor (etichetare, ambalare); 

- înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețelele locale de colectare, 
recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare; 

- investiţii pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și respectarea 
standardelor și conformarea cu noile standarde impuse de legislația 
europeană (standarde minime obligatorii legate de igienă, siguranță 
alimentelor); 

- investiţii pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile cadrul 
unității procesatoare exclusiv pentru consumul propriu și investiții în eficienţă 
energetică, ca operaţiuni din cadrul unui proiect de investiţii. 

- investiții în procesarea produselor agricole incluse în lista cuprinsă în Anexa I 
la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene în scopul obținerii de produse 
non-Anexa I. 
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PROIECT Nr. AGRI-2016-0198 
PAC pentru creștere durabilă: Misiune posibilă 

Sume și rate de sprijin aplicabile: 

Ponderea sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor 

eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative și 40% pentru 

alte  întreprinderi și nu va depăși: 

- 1.000.000 Euro/proiect pentru IMM; 

- 1.500.000 Euro/proiect pentru alte întreprinderi; 

- 2.500.000 Euro/proiect pentru investițiile care conduc la un lanț scurt de 

aprovizionare local, forme asociative cooperative și grupuri de producători. 

(colectare, sortare, depozitare, ambalare / procesare și comercializare). 
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PROIECT Nr. AGRI-2016-0198 
PAC pentru creștere durabilă: Misiune posibilă 

Sub-măsura 4.3 “Investiţii  pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea  
infrastructurii agricole şi silvice” 

Beneficiari: 

Agricol: unităţi administrativ teritoriale  şi/sau asociaţii ale acestora 

Silvic: Proprietari  de pădure  şi/sau  asociaţiile acestora; Unități administrativ 
teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora, proprietari de pădure; Administratorii 
fondului forestier de stat proprietate publică a statului. Irigații: 
Organizaţii/federaţii ale utilizatorilor de apă, constituite din proprietari/utilizatori 
de terenuri agricole în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

  

Tipul sprijinului: 

 Domeniul agricol - înființarea, extinderea și modernizarea infrastructurii agricole 
de acces la fermă. 

 Domeniul silvic - înființarea, extinderea  și modernizarea căilor de acces în cadrul 

fondului forestier. 

 Domeniul irigații -  înființarea, extinderea și modernizarea infrastructurii de irigații 
din afara exploatațiilor. 
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PROIECT Nr. AGRI-2016-0198 
PAC pentru creștere durabilă: Misiune posibilă 

Sume și rate de sprijin aplicabile 

 

Ponderea spijinului public nerambursabil va fi  de 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile, și nu va depăși: 

 

- 1.000.000 Euro/proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de 

punere sub presiune și drumurile agricole de acces; 

 

- 1.500.000 Euro/proiect pentru amenajarea sistemelor de irigații aferente 

stațiilor de  pompare și repompare, precum și drumurilor  forestiere. 
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PROIECT Nr. AGRI-2016-0198 
PAC pentru creștere durabilă: Misiune posibilă 

M06 - Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor 866,357 mil.euro  

Masuri de investitii in sectorul agricol, in intreprinderi rurale si infrastructura 

rurala 

M.6 Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor – 0,993 mld euro (FEADR + 

contributie nationala) 

• sM 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri 

• sM 6.2 Sprijin pentru infiinatarea de activitati neagricole in zonele rurale 

• sM 6.3. Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici 

• sM 6.4. Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole 

• sM 6.5 Plati pentru fermierii eligibili in cadrul schemei pentru micii fermieri 

care-si transfera definitiv exploatatia altui fermier  
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M6 - Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor 
Sub-măsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” 

Beneficiari: - tânărul fermier în conformitate cu definiția  prevăzută la art. 2 din 

R(UE) nr. 1305/2013, care se instalează ca unic  șef al exploatației agricole;  

- persoană juridică în care un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) nr. 

1305/2013 exercită un control efectiv pe   termen lung în ceea ce privește 

deciziile referitoare la gestionare, beneficii și riscuri financiare. 

 

Tipul sprijinului: 

 Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea 

obiectivelor prevăzute în planul de afaceri pentru a facilita tânărului fermier 

începerea activităților agricole. 
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PROIECT Nr. AGRI-2016-0198 
PAC pentru creștere durabilă: Misiune posibilă 

 

Sume și rate de sprijin aplicabile 

• Cuantumul maxim al sprijinului este de până la 50.000 Euro pe o perioadă de 

maximum cinci ani acordat în două tranşe (80%-20%). 

• Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de minimum 15.000 de Euro 

pentru o exploataţie agricolă cu dimensiunea minimă de 12.000 euro (valoare 

Producţie Standard), iar peste această dimensiune, sprijinul pentru instalare  

va creşte proporţional cu dimensiunea exploataţiei, dar nu va putea depăşi 

50.000 de Euro/exploataţie.  
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PAC pentru creștere durabilă: Misiune posibilă 

Sub-măsura 6.2 „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale” 

 

Beneficiari: fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care își diversifică activitatea prin 
înființarea unei  activități non- agricole pentru prima dată; micro-întreprinderi și întreprinderi 
mici nou înființate.  

Tipul sprijinului: 

- investiții pentru producerea și comercializarea propriilor produse non-agricole; 

- investiții pentru  activității meșteșugărești; 

- investiții pentru prestarea de servicii și agro-turism.  

Sume și rate de sprijin aplicabile: Cuantumul minim al sprijinului este de 10.000 Euro. 

Cuantumul maxim al sprijinului este de: - 70.000 Euro/proiect în cazul activităților productive, 
servicii medicale, sanitar-veterinare, servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de 
agrement și alimentație publice;  

- 50.000 Euro/proiect în cazul altor activități. 

Prima se plătește pentru o perioadă de maximum cinci ani , în 2 tranșe (70%-30%) 
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PAC pentru creștere durabilă: Misiune posibilă 

Sub-măsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” 

Beneficiari: Fermieri care deţin în proprietate și/sau folosință o exploataţie 

agricolă încadrată în categoria de fermă mică, cu dimensiunea economică 

cuprinsă între 8.000 – 11.999  euro (valoarea Producţiei Standard). 

Tipul sprijinului: sprijin pentru ferma mică, în vederea asigurării îmbunătățirii 

activităţii economice şi de mediu a acesteia, pe baza  investițiilor şi 

activităţilor propuse prin Planul de Afaceri. 

Sume și rate de sprijin aplicabile: Sprijin public nerambursabil este de până la 

15.000 Euro pentru o exploataţie agricolă pentru o perioada de maximum 

cinci ani, în două tranşe (80%-20%). 
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PAC pentru creștere durabilă: Misiune posibilă 

Sub-măsura 6.4 „Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole” 
 

 

Beneficiari: Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente, din spațiul rural; ferme 

care își diversifică activitatea de bază prin înființarea sau dezvoltarea unei activități 

non-agricole în cadrul      întreprinderii deja existente încadrabile în 

microîntreprinderi și întreprinderi mici. 

Tipul sprijinului:  investiții pentru microintreprinderi și întreprinderi mici existente 

pentru activităţi non-agricole în mediul rural;investiții pentru  producerea și 

comercializarea produselor non-agricole proprii; investiții pentru  activități 

meșteșugărești; investiții pentru prestarea de servicii; investitii pentru infrastructură 

în unităţile de primire turistică de tip agro-turistic, proiecte de activități de 

agreement; producere de combustibil din biomasă (fabricare de peleți) în vederea 

comercializării. 

Sume și rate de sprijin aplicabile: Sprijin de minimis -  200.000 Euro/beneficiar pe 3 

ani fiscali. 
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PAC pentru creștere durabilă: Misiune posibilă 

Sub-măsura 6.5 „Schema pentru micii fermieri” 

 

Beneficiari: Fermierii înregistraţi în cadrul schemei pentru micii fermieri 

finanţată din Pilonul I care, în momentul depunerii cererii de acordare a 

sprijinului,  au fost eligibili pentru cel puţin un an şi care se angajează să 

transfere definitiv altui fermier întreaga lor exploataţie. 

Tipul sprijinului: Sprijinul acordat în cadrul submăsurii va fi furnizat sub forma 

unei plăți unice anuale pentru fermierii eligibili în cadrul schemei pentru micii 

fermieri, conform Regulamentului 1307/2013, care își transferă definitiv 

exploatația lor către o altă fermă. 

Sume şi rate de sprijin aplicabile: Intensitatea sprijinului - 120% din cuantumul 

sprijinului acordat prin schema de sprijin pentru micii fermieri din Pilonul I 

(art. 63 din Regulamentul (UE) NR. 1307/2013 plăţile directe). 
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 M07 - Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale 1,1 mld.euro 

 Prin activitățile prevăzute în prezenta măsura sunt vizate principalele 

obiective:  crearea, îmbunătăţirea și diversificarea facilităţilor de dezvoltare 

economică, a infrastructurii fizice și a serviciilor de bază; creșterea 

atractivităţii zonelor rurale și diminuarea migraţiei populaţiei, în special a 

tinerilor; îmbunătăţirea condiţiilor sociale, economice și de mediu; 

protejarea și conservarea patrimoniului cultural rural. 

 

• sM 7.2 Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara 

mica 

• sM 7.6 Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural 
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PROIECT Nr. AGRI-2016-0198 
PAC pentru creștere durabilă: Misiune posibilă 

Sub-măsura 7.2 “Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară 
mică” 

Beneficiari: Comunele și asociațiile acestora; ONG-uri-pentru investiții în 

infrastructura educațională (gradinițe)  și socială (afterschool). 

 

Tipul sprijinului: Înființarea, extinderea și îmbunătățirea rețelei de drumuri de 

interes local,rețelei publice de apă, rețelei publice de apă  uzată;  

• Investiții în crearea, modernizarea sau extinderea infrastructurii educaționale/ 

îngrijire și anume: Înființarea și modernizarea (inclusiv dotare) grădinițelor și a 

creșelor; after-school; Extinderea și modernizarea instituțiilor de învățământ  

secundar cu profil agricol; Investiții aferente serviciilor medicale și sociale: 

• Înființarea și/sau modernizarea dispensarelor medicale rurale și a centrelor 

comunitare de îngrijire”. 
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Sume și rate de sprijin aplicabile  

 

Sprijinul public nerambursabil - 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru 

proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri care sunt 

negeneratoare de profit și nu va depăși: 

- 1.000. 000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin 

(infrastructura de drumuri, apă sau apă uzată); 

- 2.500.000 Euro/ comună, pentru investiții  care vizează înființarea infrastructurii 

apă și apă uzată și 1.500.000 euro pentru extinderea acestei infrastructuri; 

- 500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură 

educațională/socială/infrastructura aferentă serviciilor medicale; 

- 4.000.000 euro, pentru proiectele colective fără a depăși valoarea 

maximă/comună/tip de sprijin. 
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Sub-măsura 7.6 “Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural” 

Beneficiari: comunele sau  asociațiile acestora; ONG-uri; unități de cult; persoane 

fizice autorizate și societăți comerciale care dețin în administrare obiective de 

patrimoniu cultural de clasă  B, de utilitate publică. 

Tipul sprijinului: Restaurarea, conservarea și accesibilizarea patrimoniului cultural 

imobil de interes local (clasa B) 

- Restaurarea, conservarea și accesibilizarea  așezămintelor monahale. 

Sume și rate de sprijin aplicabile: Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul 

acestei submăsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de 

utilitate publică, negeneratoare de profit și nu va depăși 500.000 euro. 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 85% din 

totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit și nu va depăși 

200.000 euro. 
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M08  Investitii in dezvoltarea zonelor forestiere si ameliorarea viabilitatii 
padurilor 105,695 mil.euro 

 

•  Creșterea suprafețelor împădurite este și va rămâne un obiectiv 

important la nivel național, mai ales în contextul schimbărilor climatice 

globale. 

•  Împădurirea terenurilor agricole și neagricole este o măsură menită, în 

principal, să contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin 

captarea CO2, precum și la adaptarea agriculturii din România la 

schimbările climatice așteptate.   
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 Beneficiari: deţinătorii publici și privați de teren agricol şi neagricol și formele 

asociative ale acestora. 

 

 Tipul sprijnului:costuri standard, care se referă la: 

- prima de înființare a  plantațiilor forestiere care acoperă și costurile de 

realizare a proiectului  tehnic   de împădurire 

- prima anuală  acordată pe unitatea de suprafaţă, pentru o perioada de 12 ani, 

pentru acoperirea costurilor de întreținere și îngrijire a plantaţiei forestiere și 

pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi. 

 Sume și rate de sprijin aplicabile: 

 Valorile primelor anuale acordate pentru lucrările de împădurire sunt 

prezentate în 

 Anexa 8.2 M.8.1-4. Detalierea metodologiei de calcul a primelor se prezintă în 

capitolul ”Metodologia pentru calcularea sprijinului”. 
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M10 - Agromediu și climă – 849,964 mil.euro 
Sub-măsura 10.1 “Plăți de agromediu și climă” 

Beneficiari: fermierii utilizatori de terenuri agricole.     

Sume şi rate de sprijin aplicabile: Sprijinul are o intensitate de 100%, fiind constituit din 
costuri publice. Plăţile compensatorii, calculate sub formă de costuri standard pentru 
fiecare pachet/variantă sunt următoarele: 

1. pachetul 1 – pajişti cu înaltă valoare naturală (HNV) 

2. pachetul 2 – practici agricole tradiţionalevarianta  

 2.1 – lucrări manuale pe pajişti permanente utilizate ca fâneţevarianta  

 2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe 

3. pachetul 3 – pajişti importante pentru păsări 

 varianta 3.1 – Crex crex 

 varianta 3.2 – Lanius minor şi falco vespertinus 

4. pachetul 4 – culturi verzi 

5. pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbărilor climatice 

6. pachetul 6 – pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) 

7. pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu 
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Valoarea indicativa a platilor 

 

 

Pachet/Variantă 

 

Plată compensatorie 

€/ha/an 

2014-2020 (2007-2013) 

1. Terenuri agricole cu înaltă valoare naturală   

1.1.  Pajişti cu înaltă valoare naturală 139 (124) 

1.2 Terenuri arabile cu înaltă valoare naturală 45 (NA) 

2. Practici agricole tradiţionale   

2.1 Lucrări manuale pe pajişti permanente 107 (58) 

2.2 Lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti permanente 21 (NA) 

2.3 Practici tradiţionale aplicabile terenurilor arabile 66 (NA) 

3. Pajişti importante pentru păsări   

3.1 Crex Crex 196 (209) 

3.2 Lanius Minor şi Falco Vespertinus 200 (101) 

4. Culturi verzi 126 (130) 

5. Adaptarea la efectele schimbărilor climatice 125 (NA) 

6. Pajişti importante pentru fluturi 263 (252) 

7. Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru 

gâsca cu gât roşu 

288 (171) 
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Sub-măsura 10.2 “Conservarea resurselor genetice animale locale în 
pericol de abandon“ 

         

Beneficiari: fermierii sau alți crescători de animale, care deţin animale femele adulte de reproducție din 

rasele locale prevăzute în prezenta submăsură, animalele fiind înscrise în registrele genealogice ale 

raselor - secțiunea principală și în programele de conservare ale raselor. 

 

Tipul sprijinului: - creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon are ca obiectiv 

sprijinirea reproducției animalelor de fermă din rase tradiționale adaptate la condițiile locale, al căror 

stoc s-a redus de-a lungul anilor. Reproducția lor contribuie la o diversificare a raselor care sunt păstrate 

în mod frecvent numai într-o anumită regiune. 

- sprijinul acordat în cadrul acestei submăsuri este de tip compensatoriu, reprezentând o compensație 

pentru pierderile de venit suportate de beneficiarii care încheie angajamente voluntare. Prima 

compensatorie acordată pentru respectarea angajamentelor voluntare privind creșterea animalelor 

femele adulte de reproducție din rase locale în pericol de abandon prevăzute în prezenta submăsură este 

plătită anual, ca sumă fixă, acordată pe cap de femelă adultă de reproducție de rasă pură. 
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M11- Agricultura ecologică – 200,686 mil.euro 
Sub-măsura 11.1 “Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură 
ecologică” 

Beneficiari : fermierii înregistrați în sistemul de agricultură ecologică. 

Tipul sprijinului: 
- pentru operațiunile realizate în vederea conversiei la agricultura ecologică. 
Submăsura conţine 5 pachete: 
- Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ); 
- Pachetul 2 – Legume; 
- Pachetul 3 – Livezi; 
- Pachetul 4 – Vii; 
- Pachetul 5 – Plante medicinale şi aromatice. 
Sprijinul se acordă ca sumă fixă, acordată pe unitatea de suprafaţă (hectar) şi 
reprezintă o compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate 
de beneficiarii care încheie angajamente voluntare. 
 
Sume și rate de sprijin aplicabile (sprijinul are o intensitate de 100%) 

Plăți conversie: 
P1 – terenuri arabile 
P2- legume 
P3- livezi 
P4- vie 
P5- plante medicinale și aromatice. 
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Sub-măsura 11.2 “Sprijin pentru menținerea practicilor de agricultură ecologică” 

 
Beneficiari : fermierii înregistrați în sistemul de agricultură ecologică. 
Tipul sprijnului: - poate fi furnizat pentru operațiunile efectuate în vederea menținerii 
practicilor de agricultură ecologică. 

 Submăsura conţine 5 pachete: 

- Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ); 

- Pachetul 2 – Legume; 

- Pachetul 3 – Livezi; 

- Pachetul 4 – Vii; 

- Pachetul 5 – Plante medicinale şi aromatice; 

 Sume și rate de sprijin aplicabile: Sprijinul se acordă ca sumă fixă, acordată pe unitatea 
de suprafaţă (hectar)  si are o intensitate de 100%. 

 Plăți menținere: 

 P1 – terenuri arabile 

 P2 – legume 

 P3- livezi 

 P4 – vie 

 P5 – plante medicinale și aromatice. 
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Valoarea indicativa a platilor 

 

 

 

Sprijin pentru 

menţinerea 

metodelor de 

agricultură 

ecologică 

(€/ha)

2014-2020 

(2007-2013)

1. Culturi agricole pe terenuri arabile 264 190 (162)

2. Legume 444 364 (335)

3. Livezi 585 336 (393)

4. Vii 432 362 (393)

5. Plante medicinale şi aromatice 436 384 (270)

Pachet (tip de cultură) Sprijin pentru 

conversia la 

metodele de 

agricultură 

ecologică (€/ha)

Suprafaţa (ha) Valoarea plăţii (€/ha)

1.-50 100%

50,01 - 100 75% din plată

100,01 – 300 50% din plată

Peste 300 35% din plată
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M 13 -Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau 
cu alte constrângeri specifice – 1,13 mld.euro 

  Vor fi acordate plăți compensatorii (pentru acoperirea pierderilor de 

venit și a costurilor suplimentare) fermierilor care se angajează anual în mod 

voluntar să își continue activitatea în zonele desemnate ca zone care se 

confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice. 

  Beneficiarii: sprijinului sunt fermierii activi. 

  Sprijinul  oferit prin măsură va fi sub forma unei plăți fixe acordate pe 
unitatea de suprafață (hectar) pentru zonele desemnate, respectiv: 

- zone montane 

- zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative 

- zone care se confruntă cu constrângeri specifice. 

 

 Valoarea sprijinului va fi degresivă 



Acțiune  
cofinanțată de 
Comisia Europeană 

 

PROIECT Nr. AGRI-2016-0198 
PAC pentru creștere durabilă: Misiune posibilă 

Valoarea indicativa a platilor 

 

 

 

Valoare 

sprijin

€/ha/an

2014-2020 

(2007-2013)

1. Zona montană 119 (107)

2. Zone care se confruntă cu constrângeri 

naturale semnificative

111 (80)

3. Zone care se confruntă cu constrângeri 

specifice (Delta Dunării)

133 (94)

Zona
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M15.- Servicii silvice de mediu și de conservare a pădurilor 100 mil.euro  
Sub-măsura 15.1 “Plăți pentru angajamente de silvo-mediu” 

Beneficiarii:  

 A)Proprietarii de terenuri din Fondul Forestier Național (FFN):   

- proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice  

- proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale 

- proprietate privată a unităţilor administrativ-teritoriale 

 B)Asociații cu personalitate juridică ale proprietarilor de terenuri din FFN. 

 Tipul sprijinului: Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este de tip compensatoriu. Prima 
compensatorie de silvo-mediu este plătită anual, ca sumă fixă, acordată pe unitatea de suprafaţă 
(hectar) şi reprezintă o compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate 
de deținătorii de terenuri forestiere care încheie angajamente voluntare. 

- Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște 

- Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri. 

 Sume și rate de sprijin aplicabile: 

Plăţile compensatorii, calculate sub formă de costuri standard pentru fiecare pachet : 
Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște 

 Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri 
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M16 - Cooperarea 28,021 mil.euro 

 În cadrul acestei măsuri, sprijinul se acordă pentru a facilita cooperarea între 

între actorii implicați în dezvoltarea rurală, pentru a-i ajuta să depășească și să aplaneze 

problemele tipice de natura socio-economică legate de dezvoltarea afacerilor și de 

asigurarea de servicii în zonele rurale.  

  

 Beneficiari: Grupurile Operaționale (GO) 
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M17 – Gestionarea riscurilor 200 mil.euro 

• Intervenția măsurii și implicit a sub-măsurii alese este orientată către 

stimularea implicării fermierilor în scheme de prevenire și gestionare a 

riscurilor prin intermediul fondurilor mutuale pentru agricultură. 

  17.2 Fonduri Mutuale – Beneficiari:  

1)beneficiari direcți - Fonduri mutuale pentru agricultură  

2) Beneficiari indirecți - Fermierii active 

 Sume și rate de sprijin aplicabile : maximum 65% din cheltuielile eligibile.  
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M19 - Dezvoltarea locală a LEADER 652,364 mil.euro  

• LEADER se aplică pentru teritorii cu o populație cuprinsă între 10.000 – 100.000  

de locuitori, inclusiv în orașele mici cu o populație de maximum 20.000 de locuitori.  

 

• Având în vedere densitatea redusă a populației în zona Delta Dunării, pentru 

această zonă se va acepta un prag minim de 5000 locuitori.  

 

• Suprafață eligibilă LEADER este de 228.754 km2, cu o populație de 11.359.703 

locuitori. 
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• Cheltuieli eligibile : a. activități de consultare, animare și grupuri de lucru în vederea elaborării SDL;  

• b. consultanță tehnică și financiară în vederea elaborării SDL, inclusiv achiziția de informații și date 
necesare elaborării SDL;  

• c. costuri de personal necesar în vederea elaborării SDL.  

• Se va oferi sprijin de asistență tehnică suma maximă de 20.000 Euro pentru SDL depusă de 
parteneriat, astfel: 

•  Cheltuielile pentru animare -maximum 10.000 euro, acordate proporțional cu numărul de locuitori 
acoperit de SDL.  

• Cheltuielile legate de elaborarea - suma maximă de 10.000 de euro, indiferent de mărimea 
teritoriului și populația acoperită de SDL.  

• Nu se acordă avans.   

• Metoda de calcul detaliată se va stabili  în legislația națională.  

• Intensitatea sprijinului nerambursabil pentru această submăsură este 100%.  

 

M20 Asistenta tehnica State Membre 178,367 mil.euro 
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bj 
 

 

Va multumesc! 


