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Obiective 

• Creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole prin dotarea cu utilaje şi 
echipamente performante performante în raport cu structura agricolă actuală 

• Modernizarea fermelor  
• Îmbunătățirea activelor fixe 

Alocare 
financiară 

- Achizitii utilaje (tineri fermieri): 75 mil. euro 
- Conditionare, procesare in ferma si marketing: 55 mil. euro 
- Productie primara, conditionare si marketing - NATIONAL: 240 mil. euro 
- Productie primara, conditionare si marketing - NATIONAL: 60 mil. euro 

Ajutor 
financiar 
nerambursabil 

Ajutorul financiar nerambursabil (AFN) pentru fermele vegetale nu poate fi mai mare de: 

Tip proiect 

Valoare maximă AFN (euro) 

Ferme 
8.000-500.000 € 

SO 

Ferme 
500.000 -

1.000.000 € SO 

Ferme peste 
1.000.000 € SO 

Forme 
asociative  

Intensitate sprijin 50% 50% 30% 50% 

Achiziții simple și irigații 200.000 350.000 400.000  

1.500.000 Producție primară, inclusiv 

conditionare 
800.000 1.000.000 1.500.000 

Intensitatea finanțării: 

Se va putea majora cu 20%, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși: 

• 70% pentru fermele mici și medii (cu dim. până la 250.000 euro SO)   

• 90% pentru formele asociative  

Majorarea se poate realiza în următoarele situații:  

• Investiţii realizate de tineri fermieri, cu vârsta până la 40 de ani, inclusiv, la data depunerii 

cererii de finanţare (nu se aplică formelor asociative) 

• Investițiilor legate de operațiunile de agromediu și climă și agricultură ecologică 

• Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice 

• Investiții colective (se aplică formelor asociative) 

Diminuarea intensității de bază pentru punctaj suplimentar:  

• Solicitantul poate opta pentru diminuarea intensității de bază cu minim 5%., situație în care va 

putea fi punctat la principiul de selecție Utilizarea eficientă a fondurilor în sensul creșterii ratei 

de cofinanțare cu care contribuie solicitantul. 

În cazul combinării IF cu grant:  

• va fi respectată rata maximă a intensităţii sprijinului aplicabilă proiectului/beneficiarului ȋn cauză 

conform PNDR prin deducerea echivalentului subvenţie brută (ESB) aferent creditului din 

valoarea grantului. 

* SO (Standard Output) = valoarea producției standard. 

Perioada de 
implementare 

▪ Maxim 24 luni pentru proiectele cu achiziție simplă; 

▪ Maxim 36 luni pentru proiectele cu construcții montaj. 

Solicitanți 
eligibili 

▪ Fermieri (PFA, II, IF, SNC, SCS, SA, SCA, SRL), cu excepția persoanelor fizice neautorizate; 

▪ Cooperative agricole și societățile cooperative agricole, 

▪ Grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare şi 

recunoscute de MADR care deservesc interesele membrilor 

Criterii de 
eligibilitate  

▪ Dimensiune economică a fermei:  min. 8.000 € SO 

▪ În cazul tinerilor fermieri: minim 12.000 € SO și maxim 100.000 € SO 

▪ Investitia trebuie să respecte Planul Urbanistic Zonal 

▪ Solicitantul trebuie să prezinte Decizia Etapei de încadrare inițială 

▪ În cazul proiectelor de procesare, peste 70% din produsele agricole primare care sunt supuse 

procesării, ca materie primă de bază, trebuie să provină din exploatația agricolă proprie și / sau din 

exploatațiile membrilor (în cazul formelor asociative). 

▪ Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică, prin utilizarea 

biomasei, trebuie să demonstreze utilizarea unui procent minim de energie termică de 10%, 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 Tranziție PNS 2021 - 2027 
Sub-măsura 4.1 - Sprijin pentru investiții în exploatații agricole 

Ferme zootehnice 
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▪ În cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunării, solicitantul va prezenta avizul de 

conformitate cu obiectivele SIDD DD 

Operațiuni / 
Acţiunile 
eligibile 

P 4.1.2 - Conditionare și procesare în fermă și marketing 

▪ Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare și procesare a produselor 
agricole la nivel de fermă și înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare (magazine la 
poarta fermei, rulote alimentare etc); 

▪ Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi 
racordărilor ca și componentă secundară. 

▪ Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei, (solară, 
eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei iar energia 
obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (ca și componentă secundară a proiectului); 

▪ Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei 
(din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau forestieră atât din ferma 
proprie cât și din afara fermei iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (ca 
și componentă secundară a proiectului); 

▪ Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, 

licențe, drepturi de autor, mărci (ca și componentă secundară a proiectului) 

P 4.1.3 - Tineri fermieri - achizitie utilaje 

▪ Modernizarea fermelor prin  achiziția de utilaje de către tinerii fermieri care: 

▪ au finalizat implementarea planului de afaceri în cadrul submăsurii 6.1 SAU  

▪ au primit sprijin prin programul derulat de Agenția Domeniilor Statului (conform legislației 
în vigoare) prin care tinerii au beneficiat  de teren cu destinație agricolă din domeniul 
public/privat al statului în arendă sau concesiune SAU 

▪ s-au instalat cu cel mult 5 ani inaintea depunerii cererii de sprijin pe sM 4.1 

▪ Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, 
licențe, drepturi de autor, mărci (ca și componentă secundară a proiectului). 

P 4.1.4  - Investiții în zootehnie (producție primară, condiționare și marketing) – NAȚIONAL 

și MONTAN 

- Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv introducerea de tehnologii 

eficiente de reducerea emisiilor poluării și respectarea standardelor Uniunii care vor deveni obligatorii 

pentru exploataţii în viitorul apropiat, și cele pentru depozitarea/gestionarea adecvată a gunoiului de 

grajd; 

- Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare a produselor agricole la nivel de 

fermă și înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare (magazine la poarta fermei, rulote 

alimentare etc), ca și componentă secundară a proiectului; 

- Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități 

de stocare a apei la nivel de fermă, necesare pentru irigarea culturilor utilizate în furajarea animalelor, 

ca și componentă secundară a proiectului; 

- Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi 

racordărilor ca și componentă secundară. 

- Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei, (solară, 

eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, iar energia obținută 

va fi destinată exclusiv consumului propriu (ca și componentă secundară a proiectului); 

- Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din 

deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau forestieră atât din ferma proprie cât 

și din afara fermei iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (ca și componentă 

secundară a proiectului); 

- Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, 

drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013 (ca și componentă 

secundară a proiectului). 

 Înființarea, extinderea si/sau modernizarea fermelor zootehnice prin achiziția de utilaje agricole 

necesare pentru culturile utilizate în furajarea animalelor, ca și componentă secundară a proiectului.  
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Cheltuieli 
eligibile 

▪ Cheltuieli cu construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor destinate 

condiționării și procesării din cadrul fermei, destinate activității productive, amenajarea și 

dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, cheltuieli de marketing, achiziționarea, 

inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci și 

semiremorci specializate, precum și magazine la poarta fermei sau rulote alimentare  în 

scopul comercializării produselor agricole;  

▪ Cheltuieli cu construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor destinate fermelor 

zootehnice, inclusiv construcția, modernizarea și achiziția de echipamente pentru managementul 

gunoiului de grajd și a dejecțiilor;  

▪ Chetuieli cu înființarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi 

racordărilor ca și componentă secundară. 

▪ Cheltuieli cu înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv 

facilități de stocare a apei la nivel de fermă;   

▪ Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de 

piaţă a bunului.  

▪ Cheltuieli cu instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică din surse 

regenerabilă;   

▪ Cheltuieli cu achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, 

drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013. 

Suplimentar, în cazul sprijinului acordat prin instrument financiar, cheltuielile eligibile pot include: 

• fondul de rulment in conditiile art. 45 (5) din Regulamentul nr. 1305/2013; 

• TVA nedeductibil, în condițiile prevăzute la art. 37 (11) din Reg. (UE) nr. 1303/2013; 

• achiziția de terenuri neconstruite și terenuri construite (atunci cand obiectivul principal il reprezinta 

achizitia terenului) în condițiile art. 4 (1) din Reg. (UE) nr. 480/2014, respectiv în limita a 10% din 

contribuția Programului plătită destinatarului final prin instrumentul financiar, 

• achizitia de constructii legate direct de activitatea agricola desfasurata, 

• achizitia de animale, de plante anuale, precum si plantarea acestora;  

• mijloace de transport marfa necesare pentru desfasurarea activitatii agricole; 

• în contextul măsurilor exceptionale de gestionare a crizei determinate de pandemia COVID-19, 

sprijinul acordat prin instrumentul financiar poate acoperi şi creditele de sine stătătoare pentru 

finanţarea fondului de rulment 

Cheltuieli 
neeligibile 

▪ Achiziţia de clădiri, cu excepția cazului în care sprijinul este acordat exclusiv prin instrument 

financiar; 

▪ Construcția și modernizarea locuinței; 

▪ Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale 

și plantarea acestora din urmă, cu exceptia sprijinului acordat exclusiv prin instrument financiar; 

▪ Cheltuielile generate de investițiile în culturi energetice din specii forestiere cu ciclu scurt de 

producție (inclusiv cheltuielile cu achiziționarea materialului săditor și lucrarile aferente înființării 

acestor culturii); 

▪ Cheltuielile cu întreținerea culturilor agricole, cu excepția sprijinului acordat pentru finanțarea 

fondului de rulment prin instrument financiar; 

▪ Adaptarea la standardele UE în cazul tinerilor fermieri în conformitate cu art 17 (5) si 

investitiile in exploatatiile viticole, în cazul sprijinului acordat exclusiv prin instrument 

financiar 

Definiții  

▪ Fermă mică -  exploatație cu dimensiunea economică: 8.000 – 11.999 SO  

▪ Fermă medie - exploatație cu dimensiunea economică: 12.000 – 250.000 SO  

▪ Fermă mare - exploatație cu dimensiunea economică > 250.000 SO  

* Categoria de fermă vegetală (mică, mare, mijlocie)  se va stabili utilizând Anexa 1. 

Instrumentul Financiar (IF) reprezintă orice instrument financiar, inclusiv, fără a se limita la 

împrumuturi, leasing, garantii și contra-garanții, investitii de capital, investiții de cvasi-capital sau 

investiții de tip mezanin în folosul Destinatarilor Finali, în condiții mai avantajoase. 
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