
 

 

 

PNDR 2014-2020  

Sub-măsura 4.1a – ”Investiții în exploatații pomicole” 

 

Cine poate beneficia de sprijin? 

 PFA, II, IF, SRL, SNC, SCS, SA, SCA 

 Societate comercială cu capital privat, 

 Institutele de cercetare – dezvoltare  

 Societate agricol  

 Societate cooperativă agricolă (care activează în sectorul pomicol, iar investiţiile realizate 

deservesc în totalitate interesele propriilor membri) 

 Cooperativă agricolă (care activează în sectorul pomicol, iar investiţiile realizate 

deservesc în totalitate interesele propriilor membri)  

 Grupurile de producători (care activează în sectorul pomicol, iar investiţiile realizate 

deservesc în totalitate interesele propriilor membri). 

Atenție!!! Grupurile de Producători care activează în sectorul legume-fructe, recunoscute 

preliminar de către MADR și Organizațiile de producători nu sunt eligibile pentru finantare 

prin PNDR (Pilonul II), deoarece sunt finanțate din FEGA (Pilonul I). 

Membrii acestor forme asociative pot fi solicitanţi eligibili. 

 

Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției; 

 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației 

tehnico-economice; 

 Investiția va respecta cerințele privind conformarea cu standarde impuse de legislația 

națională și europeană, inclusiv pe cele cu privire la efectele asupra mediului 

 Investiția trebuie realizată doar în UAT-urile prezente în Anexa din Cadrul Național de 

Implementare, aferentă STP și trebuie să respecte zonarea speciilor din anexa menționată 

anterior, exceptând cultura de căpșuni în sere şi solarii; 

 În cazul înființării și/sau reconversiei solicitantul trebuie să utilizeze doar material 

fructifer din categoria biologică certificat; 

 În cazul pepinierelor, solicitantul se angajează că materialul rezultat va fi material 

fructifer din categoria biologică certificat; 



 

 

 

 Exploataţia trebuie să respecte dimensiunile economice viabile; 

 Suprafața înființată/replantată prevăzută prin proiect trebuie să fie echivalentă cu 

minimum:  

 7000 euro SO (căpșuni),  

 6000 euro SO (material de înmulțire și material de plantare fructifer),  

 3000 euro SO (toate celelalte specii şi sisteme de cultură) 

 Contribuția în natură este eligibilă doar dacă sunt respectate condițiile prezente în 

articolul 69 (1) al Reg. nr. 1303/2013; 

 În toate cazurile în care proiectul de investiții prevede și investiții în sisteme/echipamente 

de irigaţii la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar dacă sunt respectate condițiile 

menționate în secțiunea Alte aspecte relevante pentru înțelegerea măsurii; 

 În cazul procesării la nivelul fermei atât materia primă procesată cât și rezultatul 

procesării trebuie să fie incluse în Anexa I la TFUE. În cazul comercializării, vor fi 

sprijinite doar produse incluse în Anexa I la TFUE; 

 Investițiile în procesarea la nivelul fermei sunt eligibile doar împreună cu investițiile în 

modernizarea/dezvoltarea fermei (dezvoltarea producției agricole primare), ca și 

componentă secundară, în scopul adăugării de plus valoare la nivel de fermă; 

 Investițiile în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii şi în producerea 

energiei din surse regenerabile în cadrul fermei sunt eligibile cu condiția ca acestea să 

reprezinte o componentă secundară (<50% din valoarea eligibila a proiectului) într-un 

proiect ce are ca scop modernizarea/dezvoltarea fermei (dezvoltarea producţiei agricole 

primare); 

 Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică, prin 

utilizarea biomasei, trebuie să respecte prevederile art. 13 (d) din Reg. nr. 807/2014 și 

prin demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10%; 

 Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu 

depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat; 

 Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole realizate 

de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă se vor 

realiza în termen de maxim 24 de luni de la data instalării. 

 

Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile 

 Cheltuieli eligibile: 

 reconversia plantațiilor existente, inclusiv costurile pentru defrișare, materiale de 

plantare, sisteme de susţinere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție 

pentru grindină și ploaie, echipamente de irigaţii la nivelul exploatațiilor;  



 

 

 înființarea de plantații pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme 

de susţinere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină și 

ploaie; 

 înființarea de pepiniere pentru producerea de material de înmulțire și material de plantare 

fructifer inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susţinere, pregătirea 

solului, lucrări de plantare, plase antigrindină etc.; 

 înființarea, extinderea și/sau modernizarea sistemelor de depozitare, condiționare, și 

ambalare şi a unităţilor de procesare la nivelul exploatației, inclusiv unităţi de procesare 

mobile; 

 achiziţionarea, inclusiv prin leasing, de maşini/utilaje şi echipamente noi, inclusiv 

echipamente de irigaţii la nivelul exploatațiilor remorci agricole/tehnologice, în limita 

valorii de piaţă a bunului respective; 

 achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, în 

scopul comercializării produselor în cadrul lanțurilor scurte, respectiv: 

o Autoizoterme (cu frig sau fără) 

o Rulote și autorulote alimentare  

 amenajarea, construcția, dotarea spațiilor de desfacere din cadrul exploatației și alte 

activități de marketing (autorulote, dozatoare (automate) de sucuri naturale şi alte produse 

din sectorul pomicol); 

 înființarea unui site pentru promovarea și comercializarea propriilor produse, etichetarea 

- crearea conceptului, creare marcă înregistrată/brand); 

 investiții care vizează îmbunătățirea performanțelor de mediu ale exploatațiilor pomicole 

(creșterea eficienței energetice a clădirilor, anveloparea clădirilor, achiziționarea de 

instalații de producere a energiei regenerabile la nivelul exploatației); 

 imprejmuirea suprafețelor pe care se realizează investiția și drumuri de exploatare (în 

cadrul fermei); 

 completarea golurilor cu puieți în plantațiile de pomi și arbuști (replantare); 

 conformarea cu standardele Uniunii Europene, în cazul menționat în art. 17 (5), din Reg. 

1305/2013; 

 achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi 

de autor, mărci în conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013. 

 

Cheltuieli neeligibile: 

 Achiziţia de clădiri;  

 Construcția și modernizarea locuinței;  

 Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale și 

plantarea acestora din urmă;  

 Cheltuielile obţinerea de băuturi alcoolice. 

 



 

 

 

Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) 

1. Ferme mici, medii și obținere de material de înmulțire și material de plantare fructifer: 

 Ferme mici 8.000-11.999 SO  

Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:  

- 100.000 € pentru achiziții simple;  

- 300.000 € în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.)  

- 450.000 € pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației 

agricole* (producție**, procesare, comercializare)  

 

 Ferme medii 12.000- 250.000 SO  

Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:  

- 200.000 € pentru investițiile care presupun achiziții simple;  

- 600.000 € în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.)  

- 900.000 € pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației 

agricole* (producție**, procesare, comercializare)  

 

 Obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer (proiectul trebuie sa 

fie destinat exclusiv obtinerii de material de inmultire si/sau material de plantare 

fructifer) 

Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:  

- 600.000 € în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare).  

 

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, doar 

pentru activitatea de producţie, însă rata sprijinului combinat nu poate depăși 90%, pentru: 

 Investiţii realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de 

finanţare; 

 Proiecte integrate; 

 Operațiuni sprijinite în cadrul PEI; 

 Investiții legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura 

ecologica) din R (UE) nr. 1305/2013; 

 Zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Ferme mari > 250.000 SO 

Intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 

 250.000 € pentru investițiile care presupun achiziții simple; 

 750.000 € în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie); 

 1.050.000 € pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul 

exploatației agricole* (producție**, procesare, comercializare). 

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, doar pentru activitatea de producţie, cu 

20 %, pentru: 

 Operaţiuni sprijinite în cadrul PEI 

 

3. Forme asociative 

Intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 

 350.000 € pentru investițiile care presupun achiziții simple; 

 600.000 € pentru obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer; 

Atenție! In acest caz proiectul trebuie sa fie destinat exclusiv obtinerii de material de înmultire 

si/sau material de plantare fructifer. 

 750.000 € în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare,reconversie); 

 1.050.000 € pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul 

exploatației agricole* (producție**, procesare, comercializare). 

 

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, doar pentru activitatea de producţie, cu 

20 de puncte procentuale, însă rata sprijinului combinat nu poate depăși 90%, pentru: 

 Investiții colective; 

 Operațiuni sprijinite în cadrul PEI;  

 Investiții legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura 

ecologica) din R (UE) nr. 1305/2013; 

 Zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice. 

 


