
DEZVOLTAREA ZONELOR
RURALE

- nonagricol

- infrastructura rutiera



DR-27 - Crearea/modernizarea infrastructurii de acces agricolă
Cod de intervenție DR - 27

Denumire
intervenție

Crearea/modernizarea infrastructurii de acces agricolă

Tipul de intervenție INVEST(73-74) - Investiții, inclusiv investiții în irigații
Indicator comun de

realizare
O.22. Numărul de operațiuni sau unități de investiții în infrastructuri, care
beneficiază de sprijin

Descrierea
domeniului de

aplicare

Intervenția se aplică pe întreg teritoriul țării

Cod + descriere
obiective specifice

PAC

SO8 Promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii economice, a egalității de
gen, incluzând participarea femeilor la agricultură, a incluziunii sociale și a
dezvoltării locale în zonele rurale, inclusiv a bioeconomiei circulare și a
silviculturii sustenabile

Nevoia (nevoile)
abordată (abordate)
prin intervenție;

- Asigurarea infr de bază și acces agricol, accesului la TIC şi îmbunătățirea
calității vietii rurale

Descrierea
intervenției

Zonele rurale din România prezintă o deosebită importanță din punct de vedere
economic, social și din punct de vedere al dimensiunii, diversității, resurselor
naturale și umane pe care le dețin. La nivelul României există un număr total al
exploatațiilor agricole de 3.422.030 ce deservesc o suprafață agricolă de
aproximativ 12,502 mil. ha. Fragmentarea excesivă a proprietăților și
exploatațiilor agricole a făcut ca infrastructura ce deservea sistemele agricole
(rețeaua de drumuri de acces) concepute în cea mai mare măsură în perioada
economiei planificate, să nu mai corespundă noilor structuri de exploatare.
Pentru o dezvoltare unitară și coerentă a zonelor rurale și pentru reducerea
riscului de finanțare a unor investiții fragmentate în ceea ce privește
infrastructura de drumuri, se va urmări conectivitatea drumurilor de acces
agricol către diverse căi de transport. Modernizarea acestui tip de infrastructură
va asigura premisele pentru dezvoltarea unei economii rurale competitive.
Procesul de reformă al sectorului agricol trebuie să includă și măsuri de
restructurare a modului de administrare și utilizare a infrastructurii de acces.
Adaptarea infrastructurii la noua structură agricolă, precum și folosirea eficientă
a infrastructurii utilizabile reclamă investiții, în special, pentru modernizare și
dezvoltare. Acest tip de infrastructură asigură, de asemenea, premisele pentru
dezvoltarea unei economii rurale competitive. Rezultatul acestor investiții va fi o
infrastructură de acces agricolă, care vor contribui la diminuarea tendințelor de
declin social și economic și la îmbunătățirea nivelului de trai în zonele rurale

Principii privind
selecția proiectelor

În cadrul intervenției vor fi prioritizate proiectele prin care se va urmări
deservirea unei suprafețe agricole cât mai mare, care asigură accesul unui
număr cât mai mare de agenți agricoli, precum și proiectele care sunt
implementate în UAT-uri cu un areal agricol cât mai mare.
În consultare cu Comitetul de Monitorizare vor fi stabilite criterii de selecție care
vor răspunde obiectivelor precizate anterior și vor putea fi identificate și alte
criterii relevante pentru asigurarea realizării unor investiții durabile și totodată
dezvoltarea sectorului. Lista activelor corporale și necorporale eligibile este
prevăzută la sub-capitolul „tipul de suport eligibil”, iar lista de cheltuieli
neeligibile este stabilită în capitolul 4.7 "Elemente comune pentru tipurile de
intervenții pentru dezvoltarea rurală"

Legislația Proiectele de investiții vor fi elaborate și implementate în acord cu legislația
europeană și națională în vigoare.

Beneficiari eligibili 1. Unitățile Administrativ Teritoriale și asociațiile acestora înființate conform
legislației naționale în vigoare



Condiții de
eligibilitate:

1. Solicitantul trebuie să nu fie în insolvență sau incapacitate de plată
2. Investiția trebuie să fie racordată la un drum existent sau se asigură
conectivitatea la acesta printr-o altă metodă (de ex: debarcader, ponton de
acostare nave transport cereale, etc)

3.Solicitantul trebuie să facă dovada proprietății/administrării terenului pe
care se realizează investiția

Investiții eligibile

Investiții în active corporale: 1. Construcția, extinderea şi/sau modernizarea
drumurilor agricole către ferme (căi de acces din afara exploatațiilor agricole).
Investiții în active necorporale: Legat de investițiile propuse prin proiect sunt
eligibile costurile generale direct legate de acestea, după caz, menționate în
secțiunea 4.7 "Elemente comune pentru tipurile de intervenții pentru dezvoltarea
rurală"

Formă de sprijin Grant
Tipul de plată rambursarea costurilor eligibile suportate efectiv de beneficiar

Valoarea sprijinului
public

va fi de maximum 1.000.000 euro/beneficiar

Intensitatea
sprijinului public

nerambursabil raportată la costurile eligibile per proiect va fi de 100%

Costuri neeligibile:

Investițiile în infrastructura de mare amploare.
Investițiile în infrastructură care se încadrează în limita de max. de 1.000.000
euro/proiect, sprijin nerambursabil, sunt considerate de RO ca fiind investiții în
infrastructura mică.
Cheltuielile neeligibile generale vor fi menționate în secțiunea 4.7 "Elemente
comune pentru tipurile de intervenții pentru dezvoltarea rurală".

Investiția conține
irigații?

Nu

Alocare 2023-2029 100.000.000 euro -101 benef

Cuantum unitar
planificat 2023-

2029

985.000 euro/benef

Explicație și
justificare

referitoare la
valoarea

cuantumului
unitar

Cuantumul unitar a fost stabilit ca media valorii eligibile a proiectelor finanțate
în perioada 2014-2020



DR-28 - Crearea/modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural
Cod de intervenție DR - 28

Denumire intervenție Crearea/modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural
Tipul de intervenție INVEST(73-74) - Investiții, inclusiv investiții în irigații
Indicator comun de

realizare
O.22. Numărul de operațiuni sau unități de investiții în infrastructuri, care
beneficiază de sprijin

Descrierea
domeniului de

aplicare

Intervenția se aplică pe întreg teritoriul țării

Cod + descriere
obiective specifice

PAC

SO8 Promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii economice, a egalității
de gen, incluzând participarea femeilor la agricultură, a incluziunii sociale și a
dezvoltării locale în zonele rurale, inclusiv a bioeconomiei circulare și a
silviculturii sustenabile

Nevoia (nevoile)
abordată (abordate)
prin intervenție;

- Asigurarea infr de bază și acces agricol, accesului la TIC şi îmbunătățirea
calității vietii rurale

Descrierea
intervenției

Zonele rurale din România prezintă o deosebită importanță din punct de
vedere economic, social și din punct de vedere al dimensiunii, diversității,
resurselor naturale și umane pe care le dețin. În conformitate cu definiția
națională, zona rurală din România cuprinde 2.861 comune care acoperă
87,5% din teritoriu și 45% din populație. Dezvoltarea economică și socială
durabilă a zonei rurale este indispensabil legată de îmbunătățirea
infrastructurii rurale și a serviciilor de bază. Infrastructura rutieră neadecvată
constituie un element important în apariția decalajului accentuat dintre zonele
rurale și zonele urbane din România și care, cu atât mai mult, reprezintă o
piedică în calea egalității de șanse și a dezvoltării socio-economice a zonelor
rurale. Zonele rurale sunt caracterizate de populație în curs de îmbătrânire și
puternică tendință de emigrare, în special a tinerilor. În acest context, zona
montană se distinge comparativ cu alte regiuni prin dezavantaje naturale
(altitudine, climă), izolare față de căile de comunicație și prin dezavantaje
structurale – grad ridicat de dispersare a gospodăriilor în cadrul unei localități,
distanțe mari față de centrele decizionale și administrative, infrastructură de
bază insuficient dezvoltată. Zonele rurale din RO sunt afectate de lipsa sau
deficiența infrastructurii, cu impact negativ asupra dezvoltării economice și a
calității vieții. Dezvoltarea, modernizarea și îmbunătățirea rețelei de drumuri de
interes local, reprezintă o nevoie de bază pentru populația rurală. Accesul
limitat la rețeaua de drumuri este reflectat într-un grad redus de atractivitate a
spațiului rural atât pentru antreprenori, reprezentând o piedică în calea
investițiilor, cât și pentru populație, afectând calitatea vieții. Deficiențele ce
decurg dintr-o infrastructură rutieră slab dezvoltată determină, de asemenea,
decalaje de accesibilizare a formelor educaționale și culturale. O infrastructură
rutieră îmbunătățită va crea condiții de viață adecvate, o dezvoltare și
revitalizare a economiei rurale asigurând totodată accesul la servicii de
sănătate, sociale dar și educație, cultură. Crearea și modernizarea
infrastructurii rutiere locale, constituie elemente de bază pentru comunitatea
rurală. Acestea sunt necesare pentru a asigura condiții de sănătate, protecția
mediului, accesibilitatea și, în general, condiții optime de trai. Infrastructura
asigură, de asemenea, premisele pentru dezvoltarea unei economii rurale
competitive. Cantitatea și calitatea infrastructurii de transport (drumuri), bazate
pe investițiile în domeniu, precum și gradul de acces la aceasta reflectă nivelul
de civilizație, deopotrivă cu disponibilitatea de evoluție și creștere economică
a unei zone. Chiar dacă în ultimii ani, infrastructura rutieră în zonele rurale a
fost susținută din fonduri naționale și europene, este încă subdezvoltată



împiedicând creșterea economică și ocuparea forței de muncă. Pentru o
dezvoltare coerentă a zonelor rurale și reducerea riscului de finanțare a unor
investiții fragmentate, în ceea ce privește infrastructura de drumuri, vor fi
prioritizate acele investiții care au în vedere conectivitatea drumurilor și rolul
multiplu al acestora către diverse căi de transport. Rezultatul acestor investiții
va fi o infrastructură rutieră de interes local, care va contribui la diminuarea
tendințelor de declin social și economic și la îmbunătățirea nivelului de trai în
zonele rurale.

Principii privind
selecția proiectelor

În cadrul intervenției vor fi prioritizate proiectele prin care se va urmări
deservirea unei populații cât mai mare, care asigură legătura cu cât mai
multe căi rutiere principale sau alte căi de transport, precum și
proiectele care au un rol multiplu, respectiv asigură accesibilizarea unui
număr cât mai mare de agenți economici, a zonelor turistice, a
investițiilor sociale sau a altor investiții finanțate din fonduri europene.
În consultare cu Comitetul de Monitorizare vor fi stabilite criterii de selecție
care vor răspunde obiectivelor precizate anterior și vor putea fi identificate și
alte criterii relevante pentru asigurarea realizării unor investiții durabile și
totodată dezvoltarea sectorului.
Lista activelor coporale și necorporale eligibile este prevăzută la sub-capitolul
„tipul de suport eligibil”, iar lista de cheltuieli neeligibile este stabilită în
capitolul 4.7 "Elemente comune pentru tipurile de intervenții pentru
dezvoltarea rurală".

Legislația Proiectele de investiții vor fi elaborate și implementate în acord cu legislația
europeană și națională în vigoare.

Beneficiari eligibili 1. Comunele (Unități Administrativ Teritoriale) și asociațiile acestora înființate
conform legislației naționale în vigoare

Condiții de
eligibilitate:

1. Solicitantul trebuie să nu fie în incapacitate de plată
2.Investiția trebuie să se realizeze în spațiul rural

3. Solicitantul trebuie să facă dovada proprietății/administrării
terenului/bunului pe care se realizează investiția

Investiții eligibile

Investiții în active corporale: 1. Construcția, extinderea și/sau modernizarea
rețelei de drumuri de interes local
Investiții în active necorporale: Legat de investițiile propuse prin proiect sunt
eligibile costurile generale direct legate de acestea, după caz, menționate în
secțiunea 4.7 "Elemente comune pentru tipurile de intervenții pentru
dezvoltarea rurală".

Formă de sprijin Grant
Tipul de plată rambursarea costurilor eligibile suportate efectiv de beneficiar

Valoarea sprijinului
public

va fi de maximum 1.000.000 euro/beneficiar

Intensitatea
sprijinului public

nerambursabil raportată la costurile eligibile per proiect va fi de 100%

Costuri neeligibile:

Investițiile în infrastructura de mare amploare.
Investițiile în infrastructură care se încadrează în limita de max. de 1.000.000
euro/proiect, sprijin nerambursabil, sunt considerate de RO ca fiind investiții în
infrastructura mică.
Cheltuielile neeligibile generale vor fi menționate în secțiunea 4.7 "Elemente
comune pentru tipurile de intervenții pentru dezvoltarea rurală".

Investiția conține
irigații?

Nu

Alocare 2023-2029 200.988.235 euro -204 benef



Cuantum unitar
planificat 2023-2029

985.000 euro/benef

Explicație și
justificare referitoare

la valoarea
cuantumului unitar

Cuantumul unitar a fost stabilit ca media valorii eligibile a proiectelor finanțate
în perioada 2014-2020



DR-29 - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole
Cod de intervenție DR - 29

Denumire intervenție Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole
Tipul de intervenție IINVEST(73-74) - Investiții, inclusiv investiții în irigații
Indicator comun de

realizare
O.24. Numărul de operațiuni sau unități de investiții productive din afara
exploatației, care beneficiază de sprijin

Descrierea domeniului
de aplicare

Intervenția se aplică pe întreg teritoriul țării

Cod + descriere
obiective specifice PAC

SO8 Promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii economice, a
egalității de gen, incluzând participarea femeilor la agricultură, a incluziunii
sociale și a dezvoltării locale în zonele rurale, inclusiv a bioeconomiei
circulare și a silviculturii sustenabile

Nevoia (nevoile) abordată
(abordate) prin intervenție;

- Creșterea numărului de locuri de muncă în sectorul neagricol în zonele
rurale
- Sprijinirea activităţilor neagricole pentru creşterea veniturilor rurale
alternative
- Dezvoltarea bioeconomiei şi a economiei circulare

Descrierea intervenției

Principalul scop al intervenției este acela de a promova dezvoltarea de
activități economice neagricole în zonele rurale din România. Zonele
rurale joacă un rol socio-economic important în România, acestea
reprezentând o mare parte din suprafața totală a României, acoperind
aproximativ jumătate din populație. Prin intervenția care vizează
dezvoltarea activităților neagricole în mediul rural, aceste zone pot
beneficia de o dezvoltare a afacerilor care ar conduce la reducerea
sărăciei existente în zonele rurale și la crearea de noi locuri de muncă.
Scopul sprijinului acordat prin această intervenție este de a promova
dezvoltarea economică rezilientă, durabilă și digitală în zonele rurale prin
creșterea numărului de activități neagricole desfășurate în zonele rurale,
precum și dezvoltarea activităților neagricole existente, care să conducă la
crearea de locuri de muncă, creșterea veniturilor populației rurale și
reducerea discrepanțelor dintre mediul rural și urban.

Principii privind selecția
proiectelor

În cadrul intervenției vor fi prioritizate proiecte care contribuie la
încurajarea diversificării activității agricole către activități neagricole de
producție, dezvoltarea activităților de digitalizare, de protecție a mediului, a
bioeconomiei și a economiei circulare, în vederea eficientizării activităților
propuse. De asemenea, vor fi prioritizate activitățile turistice cu tematică
agricolă/meșteșugărească și activitățile de agreement și unitățile de
alimentație publică. În consultarea Comitetului de Monitorizare, vor fi
stabilite criterii de selecție în conformitate cu prioritățile menționate mai
sus și vor putea fi identificate alte criterii relevante pentru asigurarea
realizării unor investiții durabile

Legislația Proiectele de investiții vor fi elaborate și implementate în acord cu
legislația europeană și națională în vigoare.

Complementaritatea și
evitarea dublei finanțări

Demarcarea cu intervențiile LEADER destinate investițiilor pentru
dezvoltarea activităților neagricole se realizează la nivel de acțiuni
sprijinite.

Beneficiari eligibili • micro-întreprinderi din spațiul rural

Condiții de eligibilitate:

1. Investiția trebuie să se realizeze în spațiul rural
2. Solicitantul trebuie să nu fie în insolvență, incapacitate de plată sau în
dificultate

3. Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din domeniile



sprijinite prin intervenție

4. Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura
cofinanțarea investiției

5. Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza
prezentării unei documentații tehnico-economice

Investiții eligibile
Se acordă sprijin pentru investiții în active corporale și necorporale
necesare dezvoltării afacerilor neagricole din zonele rurale, care vizează
următoarele domenii: → producție, → servicii, → turism.

Formă de sprijin Grant
Tipul de plată rambursarea costurilor eligibile suportate efectiv de beneficiar

Valoarea sprijinului
public

va fi de maximum 200.000 euro/proiect

Intensitatea sprijinului
public

nerambursabil raportată la costurile eligibile per proiect va fi de 65%

Costuri neeligibile:

• costurile de exploatare, inclusiv cheltuielile specifice de înființare și
funcționare a întreprinderilor; • achiziționarea de vehicule pentru
transportul rutier de mărfuri, pentru uz personal și pentru transport
persoane în vederea desfășurării transportului ca activitate economică; •
prestarea de servicii agricole, procesarea și comercializarea produselor
prevazute în Anexa I din TFUE; • cheltuielile privind înființarea,
modernizarea, extinderea, dotarea pensiunilor; • producția de electricitate
din biomasă ca și activitate economică; • cheltuielile cu achiziționarea de
bunuri și echipamente ”second hand”; Cheltuielile neeligibile generale vor
fi menționate în secțiunea 4.7 "Elemente comune pentru tipurile de
intervenții pentru dezvoltarea rurală".

Investiția conține
irigații?

Nu

Alocare 2023-2029 150.000.000 euro -789 benef

Cuantum unitar
planificat 2023-2029

190.000 euro/benef

Explicație și justificare
referitoare la valoarea
cuantumului unitar

Pe baza experienței în implementarea investițiilor de tip neagricol - sM
6.4 aferentă PNDR 2014-2020


