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Obiective 

Creșterea competitivității exploatațiilor pomicole prin: 

 dotarea cu utilaje și echipamente; 

 înfiinţarea, modernizarea și/sau extinderea unităţilor de procesare;  

 înființarea de plantații pomicole/ reconversia plantațiilor existente; 

 creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole. 

Alocare 

financiară 
2 mld. euro (alocare la nivelul intregii măsuri). 

Ajutor financiar 
nerambursabil 

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

Tip proiect 

Valoare maximă AFN (euro) 

Ferme 

mici  

Forme 

asociative 

Ferme 

medii 

Ferme 

mari 

Proiecte pentru achiziții simple 100.000 350.000 200.000 250.000 

Proiecte pentru activitatea de producție (utilaje, 

înființare și reconversie) 
300.000 750.000 600.000 750.000 

Proiecte  investiții pentru  lanțul alimentar 

(producție, procesare, comercializare) 
450.000 1.050.000 900.000 1.050.000 

 În cazul proiectelor pentru obținerea de material de înmulțire și material de 

plantare fructifer valoarea maximă a ajutorului financiar nerambursabil este de: 

o 200.000 Euro pentru investițiile care presupun achiziții simple; 

o 600.000 Euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare). 

 Intensitatea finanțării - max. 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru toate tipurile 

de ferme (mici, medii și mari) și formele asociative (grupuri de producători și 

cooperative).  

 Intensitatea sprijinului poate ajunge până la 90% în cazul fermelor mici, al formelor 

asociative (grupuri de producători și cooperative) și al proiectelor pentru obținerea de 

material de înmulțire și material de plantare fructifer, respectiv 80% în cazul fermelor 

de dimensiune medie în urmatoarele situații: 

o Investiţii realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii 

cererii de finanţare/ Investiții colective și proiecte integrate; 

o Investiții  de Agromediu și Agricultura ecologică;  

o Zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice. 

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 activează în sectorul pomicol și deservesc 

interesele membrilor. 

Criterii de 

eligibilitate 
(extras)  

 Dimensiunea minimă a suprafeţelor pomicole trebuie să fie de: 

o Min. 12.000 SO în cazul investiţiilor simple, care nu presupun reconversie şi/ 

înfiinţare plantaţii pomicole şi în cazul producerii de material de înmulțire și material 

de plantare fructifer.  

o Min. 8.000 SO în cazul investiţiilor care presupun reconversie şi/ înfiinţare plantaţii 

pomicole.  

 În cazul înființării și/sau reconversiei: 

o Solicitantul trebuie să utilizeze doar material fructifer din categoria biologică 

certificat; 
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o Suprafața înființată/replantată trebuie să fie echivalentă cu min. 3.000 SO, în cazul 

culturii de căpşuni în cîmp şi în spații protejate 7.000 SO, iar în cazul producerii de 

material de înmulțire și material de plantare fructifer 6.000 SO. 

 Investiţiile în obținerea de energie electrică din biomasă trebuie să demonstreze 

utilizarea unui procent minim de energie termică de 5%;   

 Investițiile destinate obținerii băuturilor alcoolice pot fi efectuate doar de 

microîntreprinderi sau ferme mici, medii și forme asociative (grupuri de producători și 

cooperative); 

 Investițiile în procesarea la nivelul fermei sunt eligibile doar împreună cu 

investițiile în modernizarea/dezvoltarea fermei. 

Criterii de 
selecție 

 Dimensiunea fermei (vor fi punctate fermele mici); 

 Specia pomicolă (piersic, nectarin, măr, arbuști); 

 Sistemului de cultură prioritar (intensiv, superintensiv, ecologic, culturi în spaţii 

protejate); 

 Implementarea lanțurilor alimentare integrate; 

 Forme asociative (investiţiile realizate de grupurile de producători şi cooperativele 

 din sectorul pomicol); 

 Vârsta (vor primi punctaj fermierii tineri - sub 40 ani); 

 Investiţii care presupun reconversie. 

Activități și 

cheltuieli eligibile  

 Reconversia plantațiilor existente: costuri pentru defrișare, materiale de plantare, 

sisteme de susţinere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru 

grindină și ploaie, sisteme de irigaţii la nivelul exploatațiilor; 

 Înființarea de plantații pomicole: costuri pentru materiale de plantare, sisteme de 

susţinere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină și 

ploaie; 

 Înființarea de pepiniere pentru material de înmulțire și material de plantare 

fructifer: costuri pentru materiale de plantare, sisteme de susţinere, pregătirea 

solului, lucrări de plantare, plase antigrindină etc; 

 Înființarea, extinderea și/sau modernizarea sistemelor de depozitare, 

condiționare și ambalare şi a unităţilor de procesare la nivelul exploatației 

inclusiv cele destinate producției de băuturi alcoolice; 

 Achiziţionarea de maşini/utilaje şi echipamente noi, mijloace de transport 

compacte, frigorifice, în scopul comercializării produselor în cadrul lanțurilor scurte; 

 Amenajarea, construcția și dotarea spațiilor de desfacere din cadrul exploatației 

și activități de marketing; 

 Investiții pentru îmbunătățirea performanțelor de mediu ale exploatațiilor 

pomicole: instalații de producere și utilizare a energiei regenerabile la nivelul 

exploatației); 

 Împrejmuirea suprafețelor pe care se realizează investiția și drumuri de 

exploatare; 

 Completarea golurilor cu puieți în plantațiile de pomi și arbuști. 

Cheltuieli 
neeligibile 

 Achiziția de drepturi de producție agricolă, animale, plante anuale și plantarea acestora;  

 Achiziţia de clădiri;  

 Cheltuieli cu întreținerea plantației. 
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