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Programul Național de Sprijin în Sectorul Vitivinicol 2019-2023 
 
 Finanțator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) 

 Solicitanți eligibili: Producătorii viticoli, persoane fizice sau juridice care dețin și/sau exploatează suprafețe de viță-de-vie 

 Obiectivul programului: Obiectivul programului este acordarea unui sprijin în favoarea restructurării şi a reconversiei plantaţiilor- una 
din măsurile de administrare a potenţialului productiv viticol care a fost luată de Comisia Europeană, atât pentru a întări echilibrul 
pieţei vitivinicole, cât şi în vederea unei mai bune adaptări a ofertei la cerere pentru anumite tipuri de produse vitivinicole. 

 Activități eligibile: reconversia soiurilor, inclusiv prin supraaltoire, realizată prin plantare pe același amplasament ori pe alt 
amplasament echivalent ca suprafață; reamplasarea parcelelor viticole; modernizare, prin: proiectare, instalare/înlocuire sistem de 
susținere pentru conducere și palisaj; modernizarea formei de conducere a viței-de-vie prin trecerea de la cultura joasă la cultura 
semiînaltă și înaltă; instalarea de sisteme de irigații prin picurare. 

 Valoarea grantului: Maximum 75% din valoarea costurilor restructurării 

 Contribuția beneficiarului: 25% 

 Termen limită: 31 iulie 2023 

 Informații suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/342/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-
2019-2023 
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Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare 
locală 
 
 Finanțator:  Programul Național de Dezvoltare Rurală ( PNDR) 

 Solicitanți eligibili: Entități juridice private/publice, stabilite prin fișa măsurii din Strategia de Dezvoltare Locală, cu respectarea 
prevederilor din Regulamentului Uniunii Europene 1305/ 2013; 

 Obiectivul programului: Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală 

 Activități eligibile: Stimularea inovării; Consolidarea identității locale și a profilului local; Îmbunătățirea calității vieții și a atractivității 
zonei locale; Soluționarea problemelor demografice; Crearea și păstrarea locurilor de muncă în zonele LEADER; Îmbunătățirea egalității 
de șanse pentru tineri, femei, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități și membrii minorităților; Creșterea competitivității la nivel 
local; Conservarea resurselor și protecția mediului natural; Aplicarea unei abordări integrate și multisectoriale. 

 Valoarea grantului: 100% dar nu mai mult de 200.000 Euro/ proiect.  

 Contribuția beneficiarului: - 

 Termen limită: 31.12.2023 Sesiune continuă 

 Informații suplimentare: 
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_m_19_leader_sm19_2_actiuni_in_strategia_de_dezvoltare_loca
la 
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Hotărâre care modifică și completează Hotărârea nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei 
„Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi„ 
precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia” 
 
 Finanțator:  Guvernul României 

 Solicitanți eligibili: Producătorii agricoli  

 Obiectivul programului: Producția autohtonă de usturoi 

 Activități eligibile:  Solicitantul eligibil trebuie să cultive o suprafață cu usturoi de minimum 3.000 mp, obținând o producție de 
minimum 3 kg/10 mp 

 Valoarea grantului: 3000 euro/ ha 

 Contribuția beneficiarului: 0% 

 Termen limită: 29 noiembrie 2021  

 Informații suplimentare: https://www.madr.ro/comunicare/6723-a-fost-aprobat-programul-de-sustinere-a-productiei-de-usturoi.html 
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Apelul 2 pentru propuneri de inițiative bilaterale în cadrul Programului „Dezvoltare locală, 
transfer de bune practici” 
 
 Finanțator:  Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 

 Solicitanți eligibili: entități implicate (în calitate de Promotori de Proiect sau de parteneri) în implementarea unui proiect finanțat în cadrul 
Programului Dezvoltare locală din:   România,   Islanda,   Liechtenstein,  Norvegia. 

 Obiectivul programului: Apelul de propuneri de inițiative bilaterale vizează facilitarea schimbului și transferului de informații, cunoștințe, 
tehnologie, experiență și bune practici între Promotorii de Proiect și partenerii lor din România, pe de o parte, respectiv entități relevante din 
Statele Donatoare și/ sau organizații internaționale, pe de altă parte, în domenii de interes și pe teme specifice proiectelor finanțate prin 
Programul Dezvoltare locală. 

 Activități eligibile:  Prin intermediul acestuia va fi sprijinită participarea la întâlniri bilaterale și de tip rețea, sesiuni de formare și ateliere de 
lucru, vizite de studiu, conferințe și seminare relevante pentru tematica proiectului aflat în implementare. Cel puțin o entitate din Statele 
Donatoare sau dintr-o organizație internațională trebuie să fie implicată în activitățile bilaterale propuse. 

 Valoarea grantului: până la 5.000 de euro 

 Contribuția beneficiarului: 

 Termen limită: 06 iulie 2021 - 1 mai 2024 (În cazul unui număr mare de inițiative bilaterale primite care îndeplinesc condițiile de finanțare și 
depășesc alocarea financiară a apelului, OP poate închide apelul înainte de această dată sau poate suplimenta alocarea financiară) 

 Informații suplimentare: https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-2-transfer-de-bune-practici/ 
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 Înființarea grupurilor de  producători în  sectorul agricol  
 
 Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României, PNDR Submăsura 9.1 

 Solicitanți eligibili: Grupurile de producători din  sectorul agricol, care sunt  recunoscute oficial de către  MADR înainte de solicitarea  sprijinului, 
dar după 1  ianuarie 2014, conform  legislaţiei naţionale în  vigoare.  

 Obiectivul programului: Încurajarea  înfiinţării şi  funcţionării  administrative a  grupurilor de  producători în  sectorul agricol,  recunoscute în  
conformitate cu  prevederile  legislaţiei  naţionale în  vigoare.  

 Activități eligibile: • adaptarea producției și a produselor  producătorilor care sunt membri ai acestor  grupuri la cerințele pieței; • introducerea 
în comun a produselor pe  piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare,  centralizarea vânzărilor și aprovizionarea  cumpărătorilor en gros; • 
stabilirea unor norme comune privind  informarea asupra producției, acordând o  atenție deosebită recoltării și disponibilității;  • Alte activități 
care pot fi desfășurate de către  grupurile de producători, cum ar fi  dezvoltarea competențelor în materie de  exploatare și de comercializare, 
precum și  organizarea și facilitarea proceselor de  inovare.  

 Valoarea grantului: maxim 100.000 euro/ an 

 Contribuția beneficiarului: 0% 

 Termen limită: 29 octombrie 2021, ora 16:00 

 Informații suplimentare: 
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_9_1_grupuri_de_producatori_in_sectorul_agricol 
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Investiții din lanțul de aprovizionare în sectorul agricol și pomicol 
 
 Finanțator: Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) 

 Solicitanți eligibili: PARTENERIATELE constituite în baza unui ACORD DE  COOPERARE din cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel 
puțin un fermier sau un grup de producători/ o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol/ pomicol, în funcție de submăsură: · 
Fermierii;· Organizații neguvernamentale;· Consilii Locale;· Unități școlare (inclusiv universitățile de profil), unitățile sanitare, de agrement și de 
alimentație publică. 

 Obiectivul programului: Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) primeşte, până în data de 26 noiembrie, cereri de finanţare pentru 
investiţii prin submăsura 16.4/16.4a – Sprijin acordat pentru cooperarea orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în 
sectorul agricol şi pomicol din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2020). SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei 
submăsuri este cooperarea dintre actori în sectorul agro-alimentar, inclusiv din sectorul pomicol, pentru a comercializa produsele din lanțurile 
scurte de aprovizionare și a facilita utilizarea metodelor inovatoare de comercializare a produselor şi atragerea unor categorii noi de 
consumatori. 

 Activități eligibile:  · Cooperarea dintre fermieri, procesatori, comercianţi alimentari cu amănuntul, restaurante, hoteluri şi alte forme de cazare 
în mediul rural; · Realizarea de parteneriate cu organizații neguvernamentale şi autorităţi publice;  · Promovarea cooperării între actorii locali, în 
scopul comercializării produselor agoalimentare prin intermediul lanțurilor scurte de aprovizionare. 

 Valoarea grantului: valoarea sprijinului este de 250.000 de euro 

 Contribuția beneficiarului: 0% 

 Termen limită: 26 noiembrie 2021 

 Informații suplimentare: 
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola 
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Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite” 
(sesiunea 6/2021) 
 

 Finanțator: Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură, Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Submăsura 8.1 

 Solicitanți eligibili: Beneficiarii schemei pot fi deţinătorii publici şi privaţi de teren agricol şi formele asociative ale acestora. Deţinătorii de 
terenuri agricole şi neagricole proprietate a statului şi/sau deţinătorii de terenuri agricole şi/sau neagricole proprietate a unităţilor administrativ 
teritoriale (UAT) sau asociaţii ale acestora, beneficiază numai de sprijinul acordat în baza Primei 1. 

 Obiectivul programului: Prin această schemă se acordă sprijin financiar pentru înfiinţarea de plantaţii forestiere, respectiv realizarea de trupuri 
de pădure și perdele forestiere de protecţie. 

 Activități eligibile:  Sprijinul financiar, acordat ca valoare fixă, este reprezentat de costuri standard pe hectar pentru împădurirea de terenuri 
agricole şi neagricole, sub forma a două prime, după cum urmează: 1. Primă de înfiinţare a plantaţiilor forestiere (Prima 1), care acoperă inclusiv 
costurile de elaborare a proiectului tehnic de împădurire – acordată pentru toţi beneficiarii schemei. 2. Primă anuală (Prima 2), pentru o 
perioadă de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de întreţinere şi îngrijire a plantaţiei forestiere şi pentru compensarea pierderilor de venit 
agricol ca urmare a împăduririi – acordată în funcţie de categoria de beneficiar și tipul de teren. 

 Valoarea grantului: Valoarea maximă a sprijinului public pentru un proiect acordat în baza schemei de ajutor de stat, care înglobează toate 
costurile standard aferente Primei 1, respectiv Primei 1 și Primei 2, după caz, plătite pe durata de aplicare a angajamentului, este de 7.000.000 
euro. 

 Contribuția beneficiarului: 0% 

 Termen limită: 28 februarie 2022 

 Informații suplimentare: http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-iiasc/masuri-delegate-din-pndr 
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 Sprijin pentru investiții în acțiuni  preventive menite să reducă consecințele dezastrelor naturale, 
evenimentelor adverse și catastrofale - pentru beneficiarii privați 
 
 

 Finanțator: Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (PNDR submăsura 5.1) 

 Solicitanți eligibili: Fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate; cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), 
grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor. 

 Obiectivul programului: Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a anunțat lansarea primei sesiuni din 2021 de depunere a cererilor 
de finanțare pentru submăsura 5.1 „Sprijin pentru investiții în acțiuni  preventive menite să reducă consecințele dezastrelor naturale, 
evenimentelor adverse și catastrofale - pentru beneficiarii privați” din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). 

 Activități eligibile:  Investiții în instalații, echipamente pentru asigurarea biosecurității și infrastructură sanitară (de ex.: construcția și dotarea 
filtrului cu grup sanitar și dușuri, vestiare, etc.) în cadrul fermelor. 

 Valoarea grantului: 250.000 euro/proiect  

 Contribuția beneficiarului: 20% pentru fermierii individuali, 0% pentru grupuri de fermieri 

 Termen limită: 20 decembrie 2021, ora 16:00. 

 Informații suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/27273/afir-se-pot-depune-cereri-de-finantare-pentru-submasura-5-1-
dedicata-investitiilor-in-actiuni-de-preventie-a-consecintelor-dezastrelor 
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Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole 
 

 Finanțator: Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (PNDR submăsura 4.2) 

 Solicitanți eligibili: Intreprinderile, cooperativele, grupurile și organizațiile de producători care realizează investiții corporale și necorporale 
pentru procesarea și marketingul produselor agricole. 

 Obiectivul programului: Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a anunțat lansarea, în perioada 8 octombrie 2021 – 7 ianuarie 
2022, a primei sesiuni din 2021 de depunere a Cererilor de finanțare pentru submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul 
produselor agricole”, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020. Programul va sprijini investiții de modernizare în procesarea/ 
marketingul produselor agricole; precum și investițiile noi, extinderea și modernizarea în procesarea/ marketingul produselor agricole pentru 
plante proteaginoase. 

 Activități eligibile:  Investiții de modernizare în procesarea/ marketingul produselor agricole. Investiții noi, extindere și modernizare în 
procesarea/ marketingul produselor agricole pentru plante proteaginoase.  

 Valoarea grantului: Pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici: 800.000 euro/proiect pentru investițiile noi; 600.000 euro/proiect pentru 
celelalte investiții; Pentru întreprinderi mijlocii: 1.200.000 euro/proiect pentru investițiile noi; 1.000.000 euro/ proiect pentru celelalte investiții; 
Pentru alte întreprinderi și forme asociative: 1.500.000 euro pentru investițiile noi; 1.200.000 euro pentru celelalte investiții 

 Contribuția beneficiarului:  50% pentru IMM-uri și forme asociative și 60% pentru alte întreprinderi  

 Termen limită: 8 octombrie 2021 – 7 ianuarie 2022 

 Informații suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/27274/cererile-de-finantare-pentru-submasura-4-2-aferenta-investitiilor-in-
procesarea-marketingul-produselor-agricole-se-pot-depune-incepand-din-luna-octombrie 
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Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol, sesiunea 2021 
 

 Finanțator: Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (PNDR submăsura 4.2a) 

 Solicitanți eligibili:  întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, precum și întreprinderi mari), cooperativele, grupurile si 
organizatiile de producători care realizează investiţii corporale şi necorporale pentru procesarea şi marketingul produselor agricole. 

 Obiectivul programului:  îmbunătăţirea nivelului general de performanţă al întreprinderilor, prin creşterea competitivităţii întreprinderilor care 
realizează investiţii. 

 Activități eligibile:  înfiinţarea, extinderea şi modernizarea unităţilor ce colectează, condiționează şi/ procesează materie primă provenită din 
sectorul pomicol menționată în Anexa I de la TFUE, inclusiv pentru producerea băuturilor alcoolice; construcții destinate unei etape sau 
întregului flux tehnologic (colectare2-depozitare (materie primă/produse) -sortare-condiționare-procesare-comercializare); infrastructură 
internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect 
etc;  unităţi mobile de procesare; investitii pentru respectarea conditiilor de igienă, sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic, sunt eligibile 
spațiile destinate personalului de producție: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, spațiu pentru pregătirea și servirea mesei etc. 

 Valoarea grantului: buget total 20.471.752 de Euro. 

 Contribuția beneficiarului:  cheltuielile neeligibile sunt suportate de beneficiarul proiectului. 

 Termen limită: 14 octombrie 2021 – 14 ianuarie 2022 

 Informații suplimentare: https://www.finantare.ro/pndr-ghidul-solicitantului-aferente-sm-4-2a-investitii-in-procesarea-marketingul-produselor-
din-sectorul-pomicol-sesiunea-2021.html 
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Submăsura 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale 
 

 Finanțator: Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (PNDR submăsura 6.2) 

 Solicitanți eligibili:  Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat 
până la data aplicării pentru sprijin; Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de 
maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups). 

 Obiectivul programului:  Crearea de noi activități neagricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor și în general, pentru 
micii întreprinzători din mediul rural; Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-
agricol, dezvoltarea serviciilor și crearea de locuri de muncă în spațiul rural; Încurajarea menținerii și dezvoltării activităților tradiționale. 

 Activități eligibile:  Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; 
fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, 
mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, inclusiv producție de combustibil din biomasă, (fabricare de peleți) în 
vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a 
proiectului etc.;   Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea 
manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);  Activități turistice (ex: structuri de cazare de tip camping, parcuri de rulote, bungalow-uri, servicii 
turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punct gastronomic local);  Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, 
unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, 
administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc.). 

 Valoarea grantului: 50.000 sau 70.000 EUR/proiect. Prima tranşă -70% din cuantumul sprijinului după semnarea Contractului de Finanțare; a doua tranşă – 
30% din cuantumul sprijinului după îndeplinirea tuturor obiectivelor din Planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la încheierea Contractului de Finanțare 

 Contribuția beneficiarului:  - 

 Termen limită: va fi lansat în luna octombrie 2021 

 Informații suplimentare: https://fonduri-euro.ro/finantari/submasura-6-2-in-2021/ 
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SUBMĂSURA 6.4 – Sprijin pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole 
 

 Finanțator: Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (PNDR submăsura 6.4) 

 Solicitanți eligibili:  Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural; Fermieri sau membrii unor 
gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală 
în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate. 

 Obiectivul programului:  Promovarea dezvoltării economice rezilientă, durabilă și digitală în zonele rurale; Stimularea mediului de afaceri din mediul rural; 
Creşterea numărului de activităţi neagricole desfăşurate în zonele rurale; Dezvoltarea activităţilor neagricole existente; Crearea de locuri de muncă; 
Creşterea veniturilor populaţiei rurale; Reducerea diferenţelor dintre mediul rural şi urban; Diversificarea activităţilor economice ale fermierilor sau 
membrilor gospodăriilor agricole prin practicarea de activităţi neagricole în vederea creşterii veniturilor şi creării de alternative ocupaţionale. 

 Activități eligibile:  Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hărtie și carton; fabricarea 
produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și 
echipamente; fabricare produse electrice, electronice); Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: 
olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii); Activități turistice: modernizarea/ extinderea/ dotarea agropensiunilor, înființarea/ 
modernizarea/ extinderea/ dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow, servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv 
punctul gastronomic local; Furnizarea de servicii sociale, inclusiv construcții, reconstrucții și/sau modernizarea spațiilor și zonelor aferente desfășurării 
activităților (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare); Furnizarea de servicii pentru populație, de ex: reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, 
contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative; Fabricarea de peleți și brichete din 
biomasă.  

 Valoarea grantului: 90% sau 70% din totalul cheltuielilor eligibile - maxim 200.000 euro 

 Contribuția beneficiarului:  - 

 Termen limită: va fi lansat în luna octombrie 2021 

 Informații suplimentare: https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice 
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SUBMĂSURA 4.1 – Investiţii în exploataţii agricole 
 
 Finanțator: Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (PNDR submăsura 4.1) 

 Solicitanți eligibili:  Persoana fizică autorizată; Întreprindere individuală; Întreprindere familială; Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu 
modificările și completările ulterioare); Societate în comandită simplă – SCS Societate pe acţiuni; Societate în comandită pe acţiuni – SCA ; Societate cu răspundere limitată – SRL; 
Societate comercială cu capital privat; Institute de cercetare – dezvoltare, precum și centre, staţiuni şi unități de cercetare-dezvoltare și didactice, inclusiv universităţi având în 
subordine stațiuni de cercetare-dezvoltare și didactice din domeniul agricol cu personalitate juridică, de drept public sau privat; Societate agricolă; Composesorate, obști și alte forme 
asociative de proprietate asupra terenurilor; Societate cooperativă agricolă; Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, iar 
investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri care au calitatea de fermieri; Grup de producători și Organizație de producători care deservesc intereselor membrilor 
care au calitatea de fermieri. 

 Obiectivul programului: Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole prin creşterea competitivităţii activităţii agricole, a diversificării activităților agricole şi a 
creșterii calităţii produselor obţinute; Restructurarea exploataţiilor de dimensiuni mici şi medii şi transformarea acestora în exploataţii comerciale precum și încurajarea dezvoltării 
formelor asociative; Respectarea standardelor comunitare  aplicabile tuturor tipurilor de investiţii; Creşterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la 
nivelul fermei. 

 Activități eligibile:  Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor destinate condiționării și procesării din cadrul fermei, destinate activității productive, amenajarea 
și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, inclusiv distribuitoare automate pentru comercializare produse agricole conditionate și/ sau ambalate și/ sau procesate, prin care 
vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole/ sau ale membrilor cooperatori în cazul solicitanților cooperative agricole/ grupuri de producători și  cheltuieli de marketing; 
achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specializate, precum și magazine la poarta fermei sau rulote 
alimentare  în scopul comercializării produselor agricole; Cheltuieli cu construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor destinate fermelor zootehnice și a celor 
legumicole și de cartofi, inclusiv construcția, modernizarea  și achiziția de echipamente pentru managementul  gunoiului de grajd și a dejecțiilor; Cheltuieli cu înființarea şi/sau 
modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii, drenaj, desecare în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă;  Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/utilaje 
şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului. 

 Valoarea grantului: 50% din totalul cheltuielilor eligibile 

 Contribuția beneficiarului:  - 

 Termen limită: 25 octombrie 2021 – 25 ianuarie 2022 

 Informații suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/27405/afir-submasura-4-1-aferenta-investitiilor-in-exploatatiile-agricole-se-va-lansa-in-25-octombrie 
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SUBMĂSURA 4.3 – Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi 
silvice-componenta de  infrastructură de acces agricolă 
 
 Finanțator: Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (PNDR submăsura 4.3) 

 Solicitanți eligibili: Unităţi administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale  acestora, constituite conform legislației naționale în vigoare. 

 Obiectivul programului: Îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor şi facilitarea restructurării şi modernizării fermelor, în special în vederea 
creşterii participării şi orientării către piaţă, cât şi a diversificării agricole și va avea un efect pozitiv asupra competitivităţii sectorului agricol prin îmbunătăţirea 
accesibilităţii exploataţiilor agricole, prin modernizarea şi adaptarea căilor de acces, asigurând o bună aprovizionare şi un acces mai facil către consumatori şi 
pieţele de desfacere. 

 Activități eligibile:  construcţia, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces agricole către ferme (căi de acces din afara exploataţiilor agricole). 

 Valoarea grantului: 100% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 1.000.000 Euro/proiect. 

 Contribuția beneficiarului:  - 

 Termen limită: va fi lansat în luna octombrie 2021 

 Informații suplimentare: https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice 


