
 

 

 
 Bucuresti, Str Maria Rosetti, Nr 34, Parter  021 210 4349  0372 870 806  office@romactiv.ro  www.romactiv.ro  

J40/2053/2003    CUI RO15203674    RO09 BITR BH1R OL01 6195 CC01    Veneto Banca SCPA – Agentia Oradea 

 

PNDR16072015           1 / 2 
 

Birou Oradea 

 

Birou Arad 

 

Birou Tirgu Mures 

 

Birou Cluj Napoca 

 

Birou Bacau 

 

Birou Slatina 

Aleea Emanuil Gojdu, Nr 7 Bd Decebal, Nr 2, Et 2 Str Marasti, Nr 16, Et 3 Str Cosașilor, Nr 3-7, Et 2 Str G. Bacovia, Nr 43 Str A.I. Cuza, Nr 9 

Tel: 0733 107 344 
oradea@romactiv.ro  

Tel: 0731 315 365 
arad@romactiv.ro 

Tel: 0748 231 254 
mures@romactiv.ro 

Tel: 0731 315 354 
cluj@romactiv.ro  

Tel: 0733 103 619 
bacau@romactiv.ro 

 

Tel: 0751 036 227 
slatina@romactiv.ro 

 

 

 
 

 
 
 

 

Obiective Promovarea diversificării activităților non-agricole în cadrul gospodăriilor agricole, a micro-
întreprinderilor și întreprinderilor mici și reducerea gradului de dependentă față de sectorul agricol. 

Alocare financiară 44.164.707 euro (alocare la nivelul anului 2015) 

Solicitanți eligibili 

 Fermieri/Membrii unei gospodării agricole din spațiul rural, care își diversifică activitatea prin 
înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată în spațiul rural (autorizați cu statut 
minim de PFA) 

 Microîntreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități 
non-agricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin; 

 Microîntreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare 
sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfășurat activități până în 
momentul depunerii acesteia (start-ups). 

 Categorii de solicitanti eligibili: PFA / II / IF / SNC / SCS / SA / SCA / SRL / Societate 
agricolă / Societate cooperativă agricola de gradul 1 și societăți cooperative 
meșteșugărești și de consum de gradul 1 (Legea 1/2005) / Cooperativă agricolă (Legea 
566/2004). 

Criterii de 
eligibilitate 

 Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural; 

 Implementarea planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei 
de acordare a sprijinului; 

 Solicitantul demonstrează, înaintea celei de-a doua tranșe de plată, desfășurarea de activități 
comerciale prin producție comercializată sau activități prestate, în procent de minim 
30% din valoarea primei tranșe de plată. 

Ajutor financiar 
nerambursabil 

 70.000 Euro/proiect în cazul activităților productive, servicii medicale, sanitar-veterinare, servicii 
agroturistice  

 50.000 Euro/proiect în cazul altor activități.  
 Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi nonagricole în zone rurale va fi acordat sub formă de primă în 

două tranşe astfel: 
o 70% din cuantumul sprijinului după semnarea Contractului de Finanțare; 
o 30% din cuantumul sprijinului în maxim 5 ani de la încheierea Contractului de Finanțare. 

Perioada de 
implementare 

 Sprijin public nerambursabil care se acordă pentru o perioada de maxim 5 ani. 
 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data 

notificării de primire a ajutorului.  
* Acordarea celei de-a doua tranșe este condiționată de implementarea corectă a obiectivelor stabilite 
prin Planul de Afaceri. 

Activități eligibile 

 Activități productive: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de hârtie de carton, 
fabricarea produselor chimice, farmaceutice, prelucrarea produselor lemnoase, industrie metalurgică, 
fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente, produse electrice, electronice, 
fabricarea de peleți;  

 Activități meșteșugărești: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (olărit, 
brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.); 

 Activități turistice: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație 
publică; 

 Servicii medicale: cabinete stomatologice, medicină generală, etc.; 
 Servicii sanitar-veterinare; 
 Alte tipuri de servicii: reparații mașini, consultanță, contabilitate, reparații calculatoare etc. 

Cheltuieli eligibile 

 Toate cheltuielile propuse prin Planul de Afaceri, inclusiv capital de lucru și capitalizarea 
întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea în bune condiţii a Planului de afaceri 
aprobat, indiferent de natura acestora. 

 Achiziționarea de terenuri construite și neconstruite pentru activitățile propuse prin proiect 
 Costurile cu elaborarea proiectului: consultanță, proiectare. 

Activitati/ Cheltuieli 
neeligibile 

 Cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente activității de prestare de 
servicii agricole, precum și producerea și comercializarea produselor agricole; 

 Procesarea si comercializareaproduselor prevazute in Anexa I din Tratat; 
 Producția de electricitate din biomasă ca și activitate economică. 
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MECANISMUL DE 
SELECȚIE A 

PROIECTELOR 

Se vor organiza sesiuni anuale continue până în anul 2019 inclusiv, valoarea bugetului alocată 
acestei submăsuri pentru anul 2015 fiind de 44.164.707 Euro (FEADR + BN). 

In cadrul acestei sesiuni  proiectele se vor depune online  

La depunerea proiectelor, fiecare solicitant va prezenta punctajul proiectului obtinut in 
urma aplicarii criteriilor de selectie specifice submasurii. 

Pentru sesiunea de depunerea a proiectelor din anul 2015 a fost stabilit un prag minim de 
calitate de 15 de puncte.  

Pentru sesiunea de depunerea a proiectelor din anul 2015 a fost stabilit un prag minim de 15 de 
puncte. 

Pragurile de calitate lunare sunt:  
 60 de puncte - în perioada 14.07 – 31.07.2015;   
 45 de puncte - în perioada 01.08 – 31.08.2015;  
 30 de puncte - în perioada 01.09 – 30.09.2015;  
 15 de puncte - în perioada 01.10 – 30.10.2015. 

Proiectele depuse care nu îndeplinesc pragul de calitate in cadrul unei luni de selectie 
vor fi puse in asteptare pentru luna urmatoare. 

La sfarșitul anului se va realiza redistribuirea alocarilor intre domeniile de interventie si 
finantarea proiectelor eligibile neselectate, situate intre pragul de calitate si pragul minim. 

 

 

Principii de 
selectie 

Criterii de selectie                                               Punctaj Scor 

1. 
Diversificare 
activitatii 
agricole a 
fermelor 
existente 

Vizeaza diversificarea activităților agricole a fermelor existente către activități non -
agricole 
1.1 Proiecte care sunt inițiate de o întreprindere existentă, care a desfășurat in 
principal activitate în domeniul agricol (pe o perioada de cel puțin 12 luni) și 
intenționează să-și diversifice activitatea în sectorul non-agricol.  

15 

0 
1.2 Proiecte care sunt inițiate de un fermier/membru al gospodariei agricole care a 

activat în agricultură minimum 12 luni până la data depunerii cererii de finanțare si își 
înființează o întreprindere în domeniul non-agricol.  

10 

2. Sector 
prioritar cu 
potential de 
crestere 

Vizeaza sectoarele cu potențial de creștere (Textile și pielărie, Industrii creative și culturale – 
inclusiv meșteșuguri, Activitati de servicii in tehnologia informației, agroturism, servicii pentru 
populația din spațiul rural, etc)  

2.1 Proiecte ce vizează activități de PRODUCTIE  40 
0 

2.2 Proiecte ce vizează SERVICII din sectoarele cu potential de crestere.  35 

3. 
Stimularea 
activitatilor 
turistice 

Vizeaza prioritizarea activităților agroturistice desfășurate în zonele cu potențial turistic ridicat/ 
destinații ecoturistice/ zonele cu arii naturale protejate. 

3.1 Proiecte ce vizează investiţii în agroturism (pensiuni agroturistice și/sau servicii 
de agrement) în zonele cu potențial turistic ridicat, conform Anexei 9: 
- Cmrt*5/ Punctaj max. cmrt = punctaj final (cu două zecimale)  
- Cfmrt*10/Punctaj max. cfmrt = punctaj final (cu două zecimale), în care: 

- cmrt = concentrare mare de resurse turistice (punctaj regăsit în Anexa 9) 
- cfmrt = concentrare foarte mare de resurse turistice (punctaj regăsit în Anexa 9) 
- Punctaj max. cmrt = 45 puncte; Punctaj max. cfmrt = 56,40 puncte 

Maxim 
10 

0 

3.2 Proiecte care includ activități turistice de agrement ce vor fi desfășurate în zonele cu 
destinații ecoturistice.  

5 0 

3.3 Proiecte care includ activități turistice de agrement ce vor fi desfășurate în zone cu 
arii naturale protejate. 

5 0 

4. Nivelul de 
calitate al 
planului de 
afaceri 

Va fi stabilit în funcție de producția comercializată sau activitățile prestate, în procent de peste 
30% din valoarea primei tranșe de plată. 

4.1 Proiecte care prevăd în planul de afaceri producție comercializată sau activități 
prestate într-un procent de peste 30% din valoarea primei tranșe de plată.   
Verificarea se realizează în baza prognozelor din Planul de afaceri.

25 0 

Total 0 
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