
 
CONFERINȚA NAȚIONALĂ 

„DEZVOLTAREA SATULUI ROMÂNESC CONTINUĂ” 
      
      

    Bucuresti, 15-16 Iunie 2015 

 

 

PNDR 2014-2020 dezvoltă în continuare 

 satul românesc 

 



Cuprins 

 PNDR 2014-2020: stadiu 

 Aria de aplicabilitate 

 Categorii/Forme de organizare beneficiari eligibili 

 Clasificarea exploatatiilor agricole 

 Atenuarea unor deficiente structurale din spatiul rural 

 Elemente principale ale masurilor de finantare ale 

spatiului rural: 
 - principii/criterii de selectie 

 - rate de ajutor nerambursabil 
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PNDR 2014-2020: stadiu 

 

 consultare publica nationala incepand cu anul 2013 

 1 Iulie 2014: prima versiune oficiala trimisa la CE 

 Decembrie 2014: versiune revizuita transmisa la CE 

 25.03.2015 – lansare oficiala 3 submasuri: 4.1, 6.1, 19.1 

 29.04.2015 – a treia versiune oficiala trimisa la CE 

 26 Mai 2015: Primire Decizie finala de aprobare de la CE 

 Iulie 2015: Incepere lansari alte masuri/submasuri 
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Aria de aplicabilitate a PNDR 2014-2020 (1): 

 

Difera in functie de specificul masurilor si submasurilor: 

 

 întregul teritoriu al României (UAT municipii, oraşe şi comune): 

M.1, M.2, M.4; sM.6.1, sM.6.3, sM6.5, M.8.1, M.9, M.10, M11, 

M.13, M.14, M.15, M.16, M.17 

 

 spațiul rural (totalitatea comunelor [2861] cu satele componente):  

sM6.2, sM6.4, sM7.2, sM7.4 
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Aria de aplicabilitate a PNDR 2014-2020 (2): 

 

Difera in functie de specificul masurilor si submasurilor: 

 

 spațiul rural pentru M19, LEADER (definit specific în acord cu 

abordarea Leader ca fiind format din unități administrativ-

teritoriale-comune și unități administrativ-teritoriale-orașe mici cu 

o populație de maxim 20.000 locuitori)  

 

 unităţi administrativ-teritoriale încadrate în zonele eligibile 

aplicabile măsurilor 10, 13, sM 4.1a, sM4.2a, sM 9a și sM 16.4a  
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Categorii beneficiari eligibili (1) 

 IMM-uri (L346/2004): microintreprinderi, intreprinderi mici si 

mijlocii, intreprinderi mari, din categoria “fermieri” si “non-

fermieri” 

 

 Fermieri (Reg. 1307/2013): persoane fizice* sau juridice sau un 

grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe 

care un astfel de grup şi membrii săi îl deţin în temeiul legislaţiei 

naţionale, ale căror exploataţii se situează pe teritoriul României şi 

care desfășoară o activitate agricolă (ex: sM 4.1, sM4.1a) 

 

*solicitantul trebuie sa fie persoana juridica la data depunerii CF 
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Categorii beneficiari eligibili (2) 

 

 UAT-uri si/sau asociatii ale acestora (sM 4.3/agricol/silvic) 

 Comunele (sM 4.3/agricol/silvic, 7.2, 7.6) 

 Asociații ale comunelor (sM 4.3/agricol/silvic, 7.2) 

 GAL-uri (M19) 

 ONG-uri (sM 7.2, sM 7.6) 

 Unități de cult conform legislației în vigoare (sM 7.6) 

 Administratorul fondului forestier proprietate publică a statului: 

 ROMSILVA (sM 4.3/silvic) 
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Forme juridice de organizare beneficiari 

eligibili (1) 

 PFA (sM 4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a, 6.2, 6.3, 6.4, 7.6) 

 II, IF (sM 4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a, 6.2, 6.3, 6.4) 

 SNC, SCS, SA, SCA, SRL (sM 4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a, 6.2, 6.4, 7.6) 

 SC cu capital privat (L15/1990) (sM 4.1, 4.1a, 6.2, 6.4) 

 Institute de cercetare-dezvoltare, precum si centrele, statiunile si 

unitatile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol/pomicol 

cu personalitate juridica, de drept public sau privat (sM 4.1/4.1a) 

 

 Organizaţii/ Federaţii Organizaţiilor Utilizatorilor de Apă pentru       

Irigaţii (sM4.3/irigatii) 
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Forme de organizare beneficiari eligibili (2) 

 societate agricola (L36/1991) (sM 4.1/4.1a, 6.2, 6.4) 

 societate cooperativa (L1/2005, art. 4, lit. a/mestesugareasca, lit. 

b/de consum) (sM 6.2, 6.4) 

 societate cooperativa de gradul I (L1/2005, art. 4, c/de valorificare) 

(sM 4.2, 4.2a) 

 societate cooperativa de gradul I (L1/2005, art. 4, lit. d/agricola) 

(sM 4.1/4.1a, 4.2, 4.2a, 6.2, 6.4) 
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Forme de organizare beneficiari eligibili (3) 

 

 cooperativa agricola (L566/2004, art. 6, lit.e/exploatare)  

(sM 4.1/4.1a, 6.2, 6.4) 

 cooperativa agricola (L566/2004, art. 6, lit. a/de servicii, c/de 

procesare) (sM 4.2, 4.2a) 

 grup de producatori (OG 37/2005) (sM 4.1/4.1a, 4.2, 4.2a) 
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Forme de organizare beneficiari eligibili (4) 

 Persoane juridice de drept privat/alte forme de organizare, proprietari de 

pădure şi/sau asociaţiile acestora (sM 4.3/silvic) 

 

 Medicul veterinar cu drept de liberă practică, care este organizat şi funcţionează 

în cadrul unui cabinet medical veterinar individual (Legea 160/1998) (sM 6.4) 

 

 Medicul uman cu drept de liberă practică care este organizat şi funcţioneză în 

cadrul unui cabinet medical individual (OG 124/1998) (sM 6.4) 

 

 membrii unei gospodarii agricole  care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea 

unei activităţi non-agricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu 

statut minim de PFA) (sM 6.2)  
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Clasificare exploatatii agricole (1) 

 

Productie Standard (PS)/Standard Output (SO): 

exprima dimensiunea economica a unei exploatatii exprimata 

in euro, calculata pe baza unor coeficienti ai “productiei 

standard” (valoarea productiei corespunzatoare situatiei medii 

intr-o regiune data, pentru fiecare caracteristica agricola, ex: 

euro/ha sau euro/cap animal). 

 

Coeficientii au fost calculati  de catre INS ca medie a anilor 

2008-2012 si aprobati de EUROSTAT (Anexa la PNDR). 
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Clasificare exploatatii agricole (2) 

 

 Ferma mica: dimensiunea economica: 8.000 – 11.999 Euro PS 

 Ferma medie: dimensiunea economica: 12.000 – 250.000 Euro PS 

 Ferma mare: dimensiunea economica mai mare de  250.000 Euro PS 

 

 Ferma de familie reprezinta exploatatia apartinand unei intreprinderi 

familiale sau persoanei juridice ai carei asociati sunt exclusiv membri 

ai aceleasi familii (sotul/sotia si rudele pana la gradul III inclusiv), care 

produce pentru consumul propriu si comercializeaza surplusul (OG 

43/2013). Dimensiunea economica: intre 8.000 si 250.000 Euro PS. 
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Atenuarea unor deficiente structurale din spatiul 

rural (1) 

 Imbatranirea populatiei agricole si “fuga” tinerilor spre zonele urbane: 

sM 6.1 

 Cresterea viabilitatii fermelor mici si orientrarea catre productia de 

piata: sM 6.3 

 Gradul scazut de dotare al fermelor cu utilaje moderne: sM 4.1, 4.1a 

 Cresterea valorii adaugate a produselor agricole primare la nivel de 

ferma si integrarea pe filierele de produs: componenta de procesare din 

sM 4.1, 4.1a 
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Atenuarea unor deficiente structurale din spatiul 

rural (2) 

 Infiintarea si completarea lanturilor alimentare integrate la nivelul 

unitatilor de procesare: sM 4.2, 4.2a 

 Dezvoltarea antreprenoriatului si a mediului de afaceri din mediul rural 

prin infiintarea si dezvoltarea de activitati non-agricole: sM 6.2, 6.4 

 Stimularea infiintarii grupurilor de producatori in agricultura si 

silvicultura (sM 9.1, 9.1a) 

 Cresterea gradului de informare si formare a fermierilor si a altor 

categorii de actori ce activeaza in spatiul rural (sM 1.1/formare, 

1.2/informare) 
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Principii/criterii de selectie (1) 

 Favorizarea fermelor mijlocii (sM. 4.1) 

 Favorizarea fermelor mici (sM4.1a) 

 Favorizarea unor sectoare ale productiei primare 

vegetale (sM 4.1, 4.1a) si animale (sM 4.1) 

 Favorizarea investitiilor in zone cu potential mediu si 

ridicat (sM 4.1) 

 Favorizarea investitiilor de procesare la nivel de ferma 

si integrarea pe filierele de produs (sM 4.1, sM 4.1a) 

 Favorizarea formelor asociative (cooperative si 

grupuri de producatori) ca beneficiari directi (sM. 4.1, 

4.1a) 
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Principii de selectie/punctaje(2) 

 Favorizarea beneficiarilor cu niveluri minime de 

calificare/pregatire profesionala (sM 4.1, 4.1a) 

 Favorizarea proiectelor de modernizare a sistemelor de 

irigatii si a economiei de apa (sM 4.1, 4.1a) 

 Conservarea si dezvoltarea patrimoniului national de 

soiuri si specii autohtone (sM 4.1, sM 4.1a) 

 Favorizarea tinerilor sub 40 de ani (sM 4.1a) 
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Rate de cofinantare publica majorate 

 

 

 Investitii legate de art. 28 (Agromediu) si art. 29 

(Agricultura ecologica) (sM 4.1, 4.1a: +20%); 

 

 Zone montane, zone care se confrunta cu 

constrangeri naturale semnificative si cu alte 

constrangeri specifice (sM 4.1, 4.1a: +20%); 
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Multumesc pentru atentie 

Constantin LEONTE 

General Manager 
  

Tel/Fax:      +4.021-3260171/81 

Mobil:         +4.0744.705.024 / +4.0754.227.000 

Mobil:         +4.0723.396.206 / +4.0722.133.967 

WEB:            www.terranostraconsulting.ro 

email:           c.leonte@terranostraconsulting.ro   
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