
Pns 2023-2027
Interventii pilonul 2

InVEsT(73-74) - InVEsTITII, InclusIV InVEsTITII în IrIgaTII

InsTal(75) - InsTalarEa TInErIlor fErmIErI sI a noIlor fErmIErI sI înfIInTarEa dE
înTrEPrIndErI ruralE



BENEFICIARI ELIGIBILI:

- Tinerii fermieri care au finalizat implementarea planului de afaceri în cadrul submăsurii 6.1 din PNDR 2014-2020, inclusiv
tranziție;

- Fermierii care s-au instalat cu cel mult 5 ani înaintea depunerii cererii de sprijin pentru această intervenție, având vârsta de
până la 45 ani la momentul depunerii cererii de finanțare și sunt șefi ai exploatației.

!!!Nu sunt eligibile persoanele fizice.

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

• Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare, cu forma de desfășurare a activității
economice cu care solicită sprijin prin prezenta intervenție;
• Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 12.000 € SO;
• Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice;
• Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
• Solicitantul trebuie să dețină calitatea de șef al exploatației (să exercite controlul asupra exploatației) și să demonstreze deținerea de
competențe profesionale în raport cu proiectul;
• Investiția va respecta prevederile legislației naționale în vigoare aplicabilă proiectului;



BENEFICIARI ELIGIBILI:

- Tinerii fermieri .

!!!Nu sunt eligibile persoanele fizice.

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

 Solicitantul se încadrează în definiția tânărului fermier;
 Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz) anterior depunerii cererii de finanțare,cu forma de desfășurare a activității

economice cu care solicită sprijin prin prezenta intervenție;
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor mici;
 Solicitantul propune prin Planul de afaceri să dețină în folosință o exploatație agricolă cu dimensiunea economică de minimum 12.000 SO,

respectiv 8.000 SO în zona montană și maximum 100.000 SO;
 Solicitantul prezintă un plan de afaceri viabil care va cuprinde: • situația inițială a exploatației; • obiectivele și acțiunile ce urmează a fi

dezvoltate de solicitant; • investițiile vor reprezenta cel puțin 40% din valoarea sprijinului nerambursabil; • calendarul de implementare
al planului de afaceri.

 Durata maximă de implementare este de 3 ani, respectiv 5 ani pentru sectorul pomicol și struguri de masă.
 Solicitantul se instalează pentru prima data ca tânăr fermieri și nu a mai beneficiat de sprijin prin PNDR 2014-2020 sau PNS, indiferent

de forma de organizare cu care vine pentru acordarea sprijinului.



BENEFICIARI ELIGIBILI:

• fermieri, cu excepția persoanelor fizice
• cooperative agricole și societățile cooperative care reprezintă interesele membrilor fermieri;
• grupuri și organizații de producători legal constituite în baza legislației naționale în vigoare şi recunoscute de MADR care deservesc
interesele membrilor.

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

• Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 12.000 € SO;
• Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare, cu forma de desfășurare a activității
economice cu care solicită sprijin prin prezenta intervenție;
• Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnicoeconomice;
• Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
• Investiția va respecta prevederile legislației naționale în vigoare aplicabilă proiectului;
• In cazul în care proiectul prevede investiții în echipamente de irigații la nivelul fermei acestea sunt eligibile doar dacă îndeplinesc condițiile
specificate în art 74 din Reg. (UE) nr. 2115/2021, iar la nivelul proiectului, este demonstrat faptul că: a) în urma evaluării ex-ante, investiţia
asigură posibile economii de apă de minimum 10% și b) în cazul în care investiţia afectează corpuri de apă subterană sau de suprafaţă care
au fost identificate ca nesatisfăcătoare în planul corespunzător de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apă,
este realizată o reducere efectivă a utilizării apei de minimum 50% din posibilele economii stabilite la punctul a) sau în conformitate cu
procentul stabilit de autoritatea competentă (dacă este cazul), care să contribuie la atingerea stării bune a acelor corpuri de apă.



BENEFICIARI ELIGIBILI:

• fermieri, cu excepția persoanelor fizice

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

• Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică cuprinsă între 4.000 și 11.999 SO, respectiv 2.000 și
11.999 SO pentru fermele zootehnice populate cu rase autohtone;• Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior
depunerii cererii de finanțare, cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin prin prezenta intervenție;
• Solicitantul prezintă un plan de afaceri în care prezintă situația exploatației și obiectivele pe 3 ani;
• Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare, cu forma de desfășurare a activității
economice cu care solicită sprijin prin prezenta intervenție;
• Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare, cu forma de desfășurare a activității
economice cu care solicită sprijin prin prezenta intervenție;
• Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției
• Investițiile în procesarea de la nivelul fermei, inclusiv dotările aferente, vor reprezenta o componentă secundară a proiectului (din punct de
vedere financiar)
• În cazul în care proiectul prevede investiții în echipamente de irigații la nivelul fermei acestea sunt eligibile doar dacă, îndeplinesc condițiile
specificate în art 74 din Reg. (UE) nr. 2115/2021, iar la nivelul proiectului, este demonstrat faptul că: a) în urma evaluării ex-ante, investiţia
asigură posibile economii de apă de minimum 10% și b) în cazul în care investiţia afectează corpuri de apă subterană sau de suprafaţă care
au fost identificate ca nesatisfăcătoare în planul corespunzător de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apă,
este realizată o reducere efectivă a utilizării apei de minimum 50% din posibilele economii stabilite la punctul a) sau în conformitate cu
procentul stabilit de autoritatea competentă (dacă este cazul), care să contribuie la atingerea stării bune a acelor corpuri de apă.



BENEFICIARI ELIGIBILI:

• fermieri, cu excepția persoanelor fizice;
• cooperative agricole și societățile cooperative agricole care reprezintă interesele membrilor fermier;
• grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare și recunoscute de MADR care deservesc intersele
membrilor.

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

• Solicitantul trebui să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției;
• În cazul proiectelor de procesare/depozitare/condiționare minimum 50% din produsele pomicole care sunt supuse
procesării/depozitării/condiționării, trebuie să provină din exploatația pomicolă proprie și/sau din exploatațiile membrilor (în cazul formelor
asociative);
• Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare, cu forma de desfășurare a activității
economice cu care solicită sprijin prin prezenta intervenție;
• În cazul înființării și/sau reconversiei solicitantul trebuie să utilizeze, doar material fructifer din categoria biologică certificat sau dintr-o
categorie superioară;
• Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 4000 SO, iar suprafața înființată/replantată
prevăzută prin proiect trebuie să fie echivalentă cu minimum 3000 euro SO pentru toate speciile și sistemele de cultură, inclusiv pepiniere;
• Solicitantul trebuie să prezinte proiectul tehnic avizat în conformitate cu legislația națională;



BENEFICIARI ELIGIBILI:

• fermieri, cu excepția persoanelor fizice;
• cooperative agricole și societățile cooperative agricole care reprezintă interesele membrilor fermier;
• grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare și recunoscute de MADR care deservesc intersele
membrilor.

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

• Solicitantul trebui să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției;
• Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 12.000 € SO;
• În cazul proiectelor care propun procesare/depozitare/condiționare, minimum 50% din produsele agricole care sunt supuse
procesării/depozitării/condiționării trebuie să provină din exploatația proprie și/sau din exploatațiile membrilor (în cazul
formelor asociative);
• Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare, cu forma de desfășurare a activității
economice cu care solicită sprijin prin prezenta intervenție;
• Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico economice;

• Investiția va respecta prevederile legislației naționale în vigoare aplicabilă proiectului;



BENEFICIARI ELIGIBILI:

• fermieri, cu excepția persoanelor fizice;
• cooperative agricole și societățile cooperative agricole care reprezintă interesele membrilor fermier;
• grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare și recunoscute de MADR care deservesc intersele
membrilor.

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

• Solicitantul trebui să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției;
• Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 4.000 euro SO pentru struguri de masă și
4105 euro SO pentru hamei;
• În cazul proiectelor care propun procesare/depozitare/condiționare, minimum 50% din produsele agricole care sunt supuse
procesării/depozitării/condiționării trebuie să provină din exploatația proprie și/sau din exploatațiile membrilor (în cazul formelor asociative);
• Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare, cu forma de desfășurare a activității
economice cu care solicită sprijin prin prezenta intervenție;
• Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico economice;
• Încadrarea în zona de favorabilitate pentru cultura de hamei;
• În cazul înființării și/sau replantării plantațiilor de struguri de masă sau hamei solicitantul trebuie să utilizeze doar material de plantare din
categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară;



BENEFICIARI ELIGIBILI:

• fermieri, cu excepția persoanelor fizice;
• cooperative agricole și societățile cooperative agricole care reprezintă interesele membrilor fermier;
• grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare și recunoscute de MADR care deservesc intersele
membrilor.

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

• Solicitantul trebui să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției;
• Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 4.000 euro SO;
• În cazul proiectelor care propun procesare/depozitare/condiționare, minimum 50% din produsele agricole care sunt supuse
procesării/depozitării/condiționării trebuie să provină din exploatația proprie și/sau din exploatațiile membrilor (în cazul formelor asociative);
• Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare, cu forma de desfășurare a activității
economice cu care solicită sprijin prin prezenta intervenție;
• Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico economice;
• Investiția va respecta prevederile legislației naționale în vigoare aplicabile proiectului;



BENEFICIARI ELIGIBILI:

• fermieri, cu excepția persoanelor fizice;

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

• Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 4.000 € SO;
• Solicitantul trebuie să prezinte proiectul tehnic avizat de un organism autorizat ;
• Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare, cu forma de desfășurare a activității

economice cu care solicită sprijin prin prezenta intervenție;

• Investiția va viza în mod obligatoriu toate fazele tehnologice de dezvoltare a perdelei de protecție;
• Investiția va respecta prevederile legislației naționale în vigoare aplicabile proiectului;



BENEFICIARI ELIGIBILI:

• fermieri, cu excepția persoanelor fizice;
• cooperative agricole și societățile cooperative agricole care reprezintă interesele membrilor fermier;
• grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare și recunoscute de MADR care deservesc intersele
membrilor.

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

• Solicitantul trebui să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției;
• Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei exploatații agricole cu o dimensiune economică de minimum 12.000 € SO;
• În cazul proiectelor care propun procesare/depozitare/condiționare, minimum 50% din produsele agricole care sunt supuse
procesării/depozitării/condiționării trebuie să provină din exploatația proprie și/sau din exploatațiile membrilor (în cazul formelor asociative);
• Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare, cu forma de desfășurare a activității
economice cu care solicită sprijin prin prezenta intervenție;
• Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico economice;
• Investiția va respecta prevederile legislației naționale în vigoare aplicabile proiectului;
• Investiția trebuie să respecte toate standardele obligatorii în vigoare;



BENEFICIARI ELIGIBILI:

• fermieri, cu excepția persoanelor fizice;

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

• Solicitantul deține o exploatație înregistrată/autorizată ANSVSA;
• Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
• Planul de biosecuritate a exploatației să fie avizat de ANSVSA;
• Solicitantul va prezenta avizul ANSVSA (DSVSA) privind planul de investiții aferent proiectului.



BENEFICIARI ELIGIBILI:

• Forme asociative cu rol economic: - cooperative agricole și societăți cooperative, constituite în baza legislației naționale în vigoare; -
grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare și recunoscute de MADR.

• Alți operatori economici care se încadrează în: -IMM-uri conform Legii nr. 346/2004 cu modificările și completările ulterioare, întreprinderi
mari inclusiv fermieri care se încadrează în statutul de IMM/întreprindere mare

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

• Solicitantul trebui să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției;
• Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare;
• Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole și pomicole incluse în lista cuprinsă în Anexa I la Tratatul privind
Funcționarea Uniunii Europene în scopul obținerii de produse Anexa I.

• Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico economice;
• Investiția va respecta prevederile legislației naționale în vigoare aplicabile proiectului;



BENEFICIARI ELIGIBILI:

• IMM-uri conform Legii nr. 346/2004 cu modificările și completările ulterioare, întreprinderi mari.

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

• Solicitantul trebui să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției;
• Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare;
• Solicitantul confirmă că, în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția
inițială pentru care se solicită ajutorul și oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea
investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul;
• Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico economice;
• Investiția va respecta prevederile legislației naționale în vigoare aplicabile proiectului;
• Investiția propusă prin proiect trebuie să se încadreze în tipul de investiție eligibilă corelată cu tipul de întreprindere, zona de
dezvoltare regională în care este amplasată investiția și intensitatea sprijinului;
• Sprijinul va fi limitat la investiții în sectoarele de activitate economică eligibile precizate la nivel de cod CAEN în anexa dedicată, în scopul
procesării produselor agricole incluse în lista cuprinsă în Anexa I la Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și obținerii de
produse non-Anexa I;



BENEFICIARI ELIGIBILI:

• Organizații ale utilizatorilor de apă înființate în conformitate cu legislația în vigoare.

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

1. Solicitantul să facă dovada deținerii terenului/activului fizic aferent investiției, iar în cazul în care terenul se află în proprietatea
statului/unităților administrativ teritoriale, să prezinte acordul administratorului acestuia pentru realizarea investiției;
2. Sistemul de irigații prevăzut prin proiect trebuie să fie racordat la o infrastructură principală funcțională sau să facă dovada existenței
sursei de apă;
3. Sunt respectate condițiile specificate în art. 74 din Regulamentul (UE) nr. 2115/2021;
4. La nivelul proiectului, este demonstrat faptul că:
- a)în urma evaluării ex-ante, investiţia asigură posibile economii de apă de minimum 8% și
- b) în cazul în care investiţia afectează corpuri de apă subterană sau de suprafaţă care au fost identificate ca nesatisfăcătoare în planul
corespunzător de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apă, este realizată o reducere efectivă a utilizării apei
de minimum 50% din posibilele economii stabilite la punctul a) sau în conformitate cu procentul stabilit de autoritatea competentă (dacă este
cazul), care să contribuie la atingerea stării bune a acelor corpuri de apă



BENEFICIARI ELIGIBILI:

• Fermieri și formele asociative ale acestora, cu excepția persoanelor fizice

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

 Solicitantul să facă dovada deținerii terenului/activului fizic aferent investiției, iar în cazul în care terenul se află în proprietatea
statului/unităților administrativ teritoriale, să prezinte acordul administratorului acestuia pentru realizarea investiției

 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnicoeconomice;

 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;

 Investiția vizează suprafețe de teren agricol care nu sunt deservite de o infrastructură de irigații existentă, aflată în
administrarea/proprietatea ANIF/FOUAI/OUAI;

 Sunt respectate condițiile specificate în art. 74 din Regulamentul (UE) nr. 2115/2021.



BENEFICIARI ELIGIBILI:

• Unitățile Administrativ Teritoriale și asociațiile acestora înființate conform legislației naționale în vigoare

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

 Solicitantul trebuie să nu fie în insolvență sau incapacitate de plată

 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)

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



BENEFICIARI ELIGIBILI:

• Comunele (Unități Administrativ Teritoriale) și asociațiile acestora înființate conform legislației naționale în vigoare

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

 Solicitantul trebuie să nu fie în incapacitate de plată;

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

 Investiția trebuie să se realizeze în spațiul rural;



BENEFICIARI ELIGIBILI:

 Micro-intreprinderi în spațiul rural

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

 Investiția trebuie să se realizeze în spațiul rural;

 Solicitantul trebuie să nu fie în insolvență, incapacitate de plată sau în dificultate;

 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din domeniile sprijinite prin intervenție;

 Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției;

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

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


