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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014- 2020 
Sub-masura 4.1 Investitii in exploatatii agricole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorii de 

solicitanţi 

eligibili:  

 

Activităţi 

eligibile: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriere program 

Obiective: 

· Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole prin creșterea 

competitivităţii activităţii agricole, a diversificării producţiei agricole și a calităţi produselor 

obţinute; 

· Restructurarea exploataţiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în 

exploataţii comerciale; 

· Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiţii; 

· Creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei 

și comercializarea directă a acestora în vederea creării și promovării lanţurilor alimentare 

integrate. 

 

 

· Fermieri, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate; 

· Cooperative (cooperative agricole și societăţi cooperative agricole), grupuri de producători, 

care deservesc interesele membrilor; 

 

 (1) Investiţii în înfiinţarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv 

tehnologii eficiente de reducere a poluării și respectarea standardelor Uniunii care vor deveni 

obligatorii pentru exploataţii în viitorul apropiat, și cele pentru depozitarea/ gestionarea 

adecvată a gunoiului de grajd în zonele unde această cerinţă este în curs de aplicare;  

 (2) Investiţii în înfiinţarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv 

capacităţi de stocare, condiţionare, sortare, ambalare a producţiei vegetale pentru creșterea 

valorii adăugate a produselor;  

(3) Investiţii în înfiinţarea/înlocuirea plantaţiilor pentru strugurii de masă şi alte culturi 

perene  

(4) Investiţii în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor fermieri în care 

sprijinul poate fi acordat pe o perioadă maximă de 24 luni de la momentul instalării și 

investiţii de conformare cu noi standarde în cazul modernizării exploataţiilor agricole 

conform art. 17 (6) în care sprijinul poate fi acordat pe o perioadă maximă de 12 luni de la 

data la care noul standard a devenit obligatoriu pentru exploataţie;  

(5) Înfiinţare şi/ sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi și 

racordări;  

(6) Investiţii în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiţii în 

vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare, 

inclusiv autorulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse 
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Valoare 

grant: 

 

agricole). Investitiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar împreună cu 

investitiile în modernizarea/dezvoltarea fermei (considerate ca fiind proiecte ce vizează un 

lanţ alimentar integrat și adăugarea de plus valoare la nivel de fermă).  

(7) Investiţii în înfiinţarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, 

inclusiv facilităţi de stocare a apei la nivel de fermă, cu condiţia ca acestea să reprezinte o 

componentă secundară într-un proiect de investiţii la nivel de fermă;  

(8) Investiţii în producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepţia biomasei 

(solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, 

ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obţinută va fi 

destinată exclusiv consumului propriu;  

(9) Investiţii în instalaţii pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin 

utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din propria activitate agricolă), 

ca și componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obţinută va fi 

destinată exclusiv consumului propriu;  

(10) Investiţii necorporale: achiziţionarea sau dezvoltarea de software și achiziţionarea de 

brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci; 

 

I. În cazul fermelor având dimensiunea economică până la 500.000 SO:  

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va 

depăşi:  

a. în cazul proiectelor care prevăd achiziţii simple – maximum 500.000 euro, respectiv 

100.000 euro pentru fermele mici;  

b. în cazul proiectelor care prevăd construcţii – 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 spaţii protejate (sere) și sectorul zootehnic, respectiv 

300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;  

c. în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanţuri alimentare integrate la nivelul 

exploataţiei agricole – maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;  

II. În cazul fermelor având dimensiunea economică peste 500.000 SO:  

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăşi:  

a. în cazul proiectelor care prevăd achiziţii simple – maximum 500.000 euro;  

b. în cazul proiectelor care prevăd construcţii- montaj – maximum 1.000.000 euro pentru 

sectorul vegetal, respective maximum 1.500.000 euro pentru legume în spaţii protejate 

(sere) și sectorul zootehnic;  

c. în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanţuri alimentare integrate la nivel de 

exploataţie agricolă – maximum 2.000.000 euro;  

III. În cazul cooperativelor și grupurilor de producători – 50% intensitate sprijin fără a 

depăși maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investiţie 

 


