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Obiective 

Creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole prin dotarea cu utilaje şi echipamente 
performante, pentru: 

o Ferme vegetale: culturi de cereale, legume în câmp, plante nutreț, etc.   

o Ferme animale: bovine, porcine, ovine, caprine, păsări; 

o Sere de legume/solarii; 

o Ciupercării, Familii de albine (stupi). 

Alocare financiară 2 mld. euro (alocare la nivelul întregii măsuri). 

Ajutor financiar 
nerambursabil 

Valoarea ajutorului financiar nerambursabil (AFN) pentru ferme nu poate fi mai mare de: 

Tip proiect 

Valoare maximă AFN (euro) 

Ferme mici  
(8-12.000 SO) 

Ferme de peste 
12.000 SO 

Proiecte care prevăd achiziții simple 100.000 500.000 

Proiecte cu construcții-montaj – sectorul vegetal 200.000 1.000.000 

Proiecte cu construcții-montaj – spații protejate (sere) 200.000 1.500.000 

Proiecte cu construcții-montaj – sectorul zootehnic 300.000 1.500.000 

Proiecte pentru crearea de lanțuri alimentare integrate 400.000 2.000.000 

Intensitatea finanțării este diferită în funcție de dimensiunea economică a fermei: 

 Fermă cu dimensiunea economică mai mică de 500.000 SO*– maxim 50% din totalul 

cheltuielilor eligibile. 

 Fermă cu dimensiunea economică mai mare de 500.000 SO – maxim 30% din totalul 

cheltuielilor eligibile. 

 În cazul cooperativelor și grupurilor de producători – maxim 50% din totalul cheltuielilor 

eligibile, fără a depăși 2.000.000 euro indiferent de tipul investiției. 

 Intensitatea sprijinului nerambursabil poate ajunge până la 90% în cazul fermelor mici și medii 

(cu dimensiunea până la 250.000 SO), respectiv 70% în cazul fermelor având între 250.000 și 

500.000 SO, în următoarele situații: 

o Investiţii realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii cererii de 
finanţare (cu excepția fermelor cu dimensiunea economică de peste 500.000 SO); 

o Proiecte integrate; 

o Investiții în Agromediu și Agricultura ecologică (cu excepția fermelor cu dimensiunea 
economică de peste 500.000 SO); 

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

* SO (Standard Output) = valoarea producției standard 

Perioada de 
implementare 

 Maxim 24 luni pentru proiectele cu achiziție simplă; 

 Maxim 36 luni pentru proiectele cu construcții. 

Solicitanți eligibili 
 Fermieri (PFA, II, SRL), cu excepția persoanelor fizice neautorizate. 

 Cooperative, grupuri de producători care deservesc interesele membrilor. 

Criterii de 
eligibilitate 
(extras) 

 Dimensiune economică a fermei:  min. 8.000 SO. 

Criterii de selecție 

 Dimensiunea exploatației care vizează exploatațiile de dimensiuni medii; 

 Potențialul agricol al zonei; 

 Sectorul prioritar: zootehnic (suine, bovine, păsări) și vegetal (cereale, plante oleaginoase și 

proteice, cartofi și legumicultură în spații protejate, inclusiv producere de material saditor); 

 Implementarea lanțurilor alimentare integrate; 

 Asocierii fermierilor care dețin exploații de dimensiuni micii și/sau medii; 

 Economia de apă pentru proiectele care prevăd investiții de modernizare a sistemelor de irigații la 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 
Sub-măsura 4.1 - Sprijin pentru investiții în exploatații agricole 
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nivel de fermă. 

Activitati eligibile 

 Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii 

eficiente de reducere a poluării și respectarea standardelor; 

 Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacități de 

stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale;  

 Înființare şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi; 

 Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în vederea 

comercializării ce vizează un lanț alimentar integrat – vor fi realizate doar impreună cu 

investițiile în modernizarea/dezvoltarea fermei;  

 Înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei cu condiția ca 

acestea să reprezinte o componentă secundară înt-un proiect la nivel de fermă; 

 Investițiile în producerea de energie din surse regenerabile: solară, eoliană, geotermală, 

din deșeuri secundare rezultate din propria activitate agricolă  - energia obținută va fi destinată 

exclusiv consumului fermei; 

 Investiții necorporale: software. 

Cheltuieli eligibile 

 Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor din cadrul fermei, destinate 

activității productive, inclusiv căi de acces în fermă, irigații în cadrul fermei și racordarea fermei la 

utilități; 

 Amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, în cadrul unui lanț 

alimentar; 

 Achiziţionarea de maşini/utilaje şi echipamente noi; 

 Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv 

remorci și semiremorci specializate în scopul comercializării produselor agricole în cadrul unui 

lanț alimentar integrat; 

 Cheltuieli pentru înființarea plantațiilor pentru struguri de masă și alte plantații perene 

cu excepția cheltuielilor eligibile în cadrul subprogramului pomicol; 

 Cheltuieli pentru conformarea cu standardele comunitare în cazul tinerilor fermieri; 

 Achiziționarea sau dezvoltarea de software. 

Cheltuieli 
neeligibile 

 Achiziţia de clădiri/ Construcția și modernizarea locuinței, 

 Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale și plantarea 

acestora din urmă; 

 Cheltuieli pentru culturi energetice din specii forestiere cu ciclu scurt de producție; 

 Cheltuieli cu întreținerea culturilor agricole. 

Definiții ferme 

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

o Ex: Fermă vegetală -  cultură grâu comun:  cca. 16 - 22 ha. 

o Fermă animală- vaci pentru lapte: 8-11 capete 

o Seră/solarii legume: 0,22 – 0,30 ha 

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

o Ex. Fermă vegetală - cultură grâu comun: cca. 23 - 470 ha 

o Fermă animală - vaci pentru lapte:  12 - 241 capete 

o Seră/solarii legume: 0,40 – 6,50 ha 

 Fermă mare - exploatație cu dimensiunea economică > 250.000 SO  

o Ex. Fermă vegetală - cultură grâu comun: peste 470 ha 

o Fermă animală - vaci pentru lapte:  peste 241 capete 

o Seră/solarii legume: peste 6,50 ha 
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