PROIECTE PENTRU
ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ
LOCALĂ
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Crearea şi modernizarea infrastructurii fizice de bază (măsura 322)

• Înfiinţarea de drumuri noi, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei de
drumuri de interes local ce aparţin proprietăţii publice a unităţii
administrative;

• Prima înfiinţare, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei de apă/apă uzată
pentru localităţile rurale având sub 10.000 locuitori echivalenţi;
• Achiziţia/dotarea
regenerabilă;

cu

echipamente

de

producere

de

energie

• Prima înfiinţare şi extinderea reţelei publice locale de alimentare cu
gaz;
• Prima înfiinţare, extinderea şi îmbunătăţirea platformelor de
depozitare a deşeurilor şi dotarea cu echipamente de management al
deşeurilor.
• Înfiinţarea, amenajarea spaţiilor de recreere pentru populaţia rurală;
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• Renovarea clădirilor publice şi amenajări de parcări, pieţe, etc;

• Investiţii noi în infrastructura socială şi dotarea aferentă pentru
centre de îngrijire copii, bătrâni şi persoane cu nevoi speciale;
• Achiziţionarea de microbuze care să asigure transportul public
pentru comunitatea locală şi amenajarea de staţii de autobuz;
• Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice;
• Investiţii de renovare, modernizare şi utilarea aferentă a
aşezămintelor culturale inclusiv achiziţionarea de costume populare
şi instrumente muzicale tradiţionale; de asemenea vor fi susţinute
cheltuielile cu achiziţionarea de echipamente hardware, soft-uri,
inclusiv costurile de instalare şi montaj.
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Protejarea patrimoniului cultural şi natural de interes local (măsura
322)
• restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu
cultural;
• achiziţionare de echipamente pentru expunerea şi protecţia
patrimoniului cultural.
Investiţii in infrastructura turistica la scara mica (măsura 313) ca de
exemplu:
• construirea, modernizarea şi dotarea centrelor de informare,
promovare, prezentare şi vizitare turistică;
• dezvoltarea de sisteme electronice de rezervare pentru structurile
de primire turistice;
• amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de interes public;
• investiţii legate de refacerea în scop turistic a vechilor trasee de cale
ferata cu ecartament îngust, a amenajărilor complementare acestora,
recondiţionarea echipamentelor si utilajelor;
• investiţii legate de înfiinţarea si amenajarea de poteci rurale, spatii
de parcare.
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Populaţia rurală
Fondurile nermabursabile acordate prin PNDR pentru investiţiile
private reprezintă un sprijin financiar în procent de 50 – 75% din
valoarea totală a proiectului, acordat pentru:
• Modernizarea exploatatiilor agricole – fondurile se acordă prin
Măsura 121;
• Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si silvice –
fondurile se acordă prin Măsura 123;
• Instalarea tinerilor fermieri – fondurile se acordă prin Măsura 112;
• Modernizarea fermelor de semi-subzistenţă – fondurile se acordă
prin Măsura 141;
• Infiinţarea grupurilor de producători – fondurile se acordă prin
Măsura 142;
• Crearea si dezvoltarea de microîntreprinderi – fondurile se acordă
prin Măsura 312;
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• Încurajarea activitatilor turistice –prin Măsura 313;
• Sprijin pentru zona montană* – prin Măsura 211;
• Plăţi de agro-mediu*– prin Măsura 214;
*Plăţi pe suprafaţă 100% nerambursabile
Exemple de investiţii

În sectorul agricol şi silvic:
•Construirea, modernizarea şi extinderea clădirilor şi a construcţiilor
conexe unităţii de producţie şi procesare;
•Construirea sau modernizarea fermelor de taurine pentru producţia
de lapte care se încadrează în sistemul european al cotei de lapte;
•Construirea sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice şi
a instalaţiilor de irigat;
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•Construirea sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces la
exploataţiile agricole;

•Producerea şi utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile;
•Achiziţionarea de maşini şi echipamente agricole şi silvice.
•Construirea sau modernizarea infrastructurii turistice de agrement;
În sectorul non-agricol:
•Construirea sau modernizarea unităţilor meşteşugăreşti;
•Construirea sau modernizarea unităţilor de fabricare a mobilei;
•Construirea sau modernizarea unităţilor de croitorie, frizerie, etc.;
•Construirea sau modernizarea, extinderea şi dotarea structurilor turistice;
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Cum se obţin fondurile nerambursabile?
• Pentru a beneficia de fondurile nerambursabile acordate prin PNDR,
solicitantul va întocmi un proiect, în baza informaţiilor şi documentelor
furnizate în Ghidul Solicitantului şi conform prevederilor Măsuri, în care se
încadrează investiţia pentru care solicită finanţare. Proiectul trebuie să
argumenteze clar oportunitatea şi rentabilitatea investiţiei, prin
documente şi formulare specifice.
• Ghidul Solicitantului pentru fiecare Măsură în parte, precum şi detalii
privind investiţiile şi beneficiarii eligibili, criteriile şi condiţiile de acordare
a fondurilor, documentele şi informaţiile tehnice pentru întocmirea
proiectului se pot solicita de la:
• Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (Bd. Carol I, nr. 24, Sector 3,
Bucureşti / Tel. 021-3078 565 feadr@madr.ro / www.madr.ro);
• Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit – APDRP (Str. Grădina
cu Cai, nr. 3A, Sector 5, Bucureşti / Tel. 021-310.16.35 /
promovare@apdrp.ro / www.apdrp.ro).

8

PROGRAM SPECIAL PENTRU
ACORDAREA UNUI SPRIJIN
NERAMBURSABIL PENTRU
FERMELE MEDII ŞI MICI
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• Avem în vedere acest program în vederea menţinerii pe linia de
plutire a unei mari mase de gospodari mici in perioada de criza de
aproximativ 350 mii de exploataţii
• Din cele 9,97 miliarde euro contribuţie publică alocată PNDR, peste
50% din sumă este orientată pentru susţinerea fermelor
medii/mici.
• Pentru încurajarea fermelor medii/mici (de semi-subzistenţă) să
intre pe piaţă sau a tinerilor fermieri care se instalează pentru prima
dată ca şi conducător al unei ferme, beneficiarii sprijinului acordat
prin aceste măsuri pot accesa concomitent mai multe măsuri în
cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală.
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• De exemplu, fermierii pot accesa măsurile care vizează formarea
profesională (111), serviciile de consultanţă (143), înfiinţarea
grupurilor de producători (142) şi acordarea de plăţi compensatorii
pentru zone defavorizate (211 şi 212).
• Cu sumele obţinute şi în funcţie de obiectivele pe care şi le propun
pentru dezvoltare, fermierii pot accesa şi măsura de modernizare a
exploataţiilor agricole (121) sau alte măsuri cum ar fi dezvoltarea de
activităţi non-agricole (312 şi 313).

• Sprijinirea fermelor medii/mici, adică a celor cu dimensiunea
economică între 2 şi 8 UDE, are marele avantaj că gestionează un
segment de exploataţii relativ omogen (cu media de 4,9 ha pentru
grupa 2-4 UDE şi 9,4 ha pentru grupa 4-8 UDE).
– Unitatea de dimensiune economică (UDE) reprezintă unitatea
prin care se exprimă dimensiunea economică a unei exploataţii
agricole determinată pe baza marjei brute standard a
exploataţiei (Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE). Valoarea unei
unităţi de dimensiune economică este de 1.200 euro
11

UTILIZAREA
FONDURILOR EUROPENE
DE SPRIJIN

12

• Conform Planului de Redresare Economică, agreat în cadrul
Consiliului European din perioada 11-12 decembrie 2008 urmează
a se oferi 5 miliarde Euro pentru proiecte din domeniul energetic,
infrastructură în bandă largă de Internet şi proiecte pentru noile
provocări (schimbări climatice, energii regenerabile,
biodiversitate, gestiunea resurselor de apă, inovaţie şi
restructurarea sectorului produse lactate).
– Se vizează transferarea unor resurse neutilizate aferente
anului 2008 în vederea finanţării proiectelor energetice - 3,5
miliarde Euro, pe de o parte, şi în vederea finanţării
infrastructurii pentru serviciile în bandă largă şi a noilor
provocări (obiective majore) - 1,5 miliarde Euro.
• Din această alocare financiară, România urmează să primească
un procent de 10% (circa 149,7 milioane Euro) pentru proiecte
de mari dimensiuni numai în domeniile menţionate anterior.
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• România a solicitat introducerea posibilităţii finanţării de proiecte
mari (de zeci de milioane Euro) în domeniul schimbărilor climatice
şi gestiunii resurselor de apă, de o importanţă specială pentru
România fiind posibilitatea accesării fondurilor pentru proiecte de
irigaţii şi împăduriri
Lista acestor proiecte pe pagina următoare
• În acelaşi sens, printr-o solicitare înaintată prin intermediul
Reprezentanţei Permanente a României la Bruxelles, a fost
susţinută posibilitatea ca fondurilor disponibile pentru România prin
Planul de Redresare Economică pentru sectorul dezvoltare rurală
(149,7 milioane de Euro) să li se adauge alocările aferente prin
măsura de infrastructură legate de dezvoltarea şi adaptarea
agriculturii şi silviculturii (măsura 125) din cadrul Programului
Naţional de Dezvoltare Rurală.
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Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii din
sistemul Câmpia Covurlui, jud. Galaţi

23,4 milioane euro

Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii din
sistemul Fântânele Şag, jud. Arad

3,6 milioane euro

Reabilitarea lucrărilor de irigaţii în amenajarea BilieştiSlobozia-Ciorăşti, judeţul Vrancea

2,2 milioane euro

Modernizarea sistemului de irigaţii Sarichioi, etapa I,
judeţul Tulcea

3,3 milioane euro

Realizarea Sistemului naţional al perdelelor forestiere
de protecţie a câmpurilor in zona Dobrogea

96 milioane euro

Reconstrucţia ecologica a terenurilor degradate,
devenite inapte pentru agricultura, dar care pot fi
ameliorate prin împădurire, situate in zona Bărăganului;

42 milioane euro

Reconstrucţia ecologica a terenurilor degradate,
devenite inapte pentru agricultura, dar care pot fi
ameliorate prin împădurire, situate in zona Olteniei.

28 milioane euro
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PROGRAME PRIORITARE DE
INVESTIŢII PUBLICE ÎN
DOMENIUL AGRICULTURII ŞI
SILVICULTURII 2009-2013

5.136,6 milioane euro
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IRIGATII
Nr.

Program de investiţii publice

Valoarea
milioane euro

Perioada

1

Modernizarea şi retehnologizarea
sistemelor de irigaţii şi a altor
lucrări de îmbunătăţiri funciare
(drenaje, lucrări de apărare
împotriva inundaţiilor etc.) si
construirea şi modernizarea
infrastructurii agricole

2010-2013
Irigaţii -375.000 ha
Drenaje -120.000 ha
Combaterea eroziunii
solului - 60.000 ha
Protecţie împotriva
inundaţiilor -40.000
ha
drumuri de acces
agricole - 740 km

267,8 milioane euro
asiguraţi in proporţie
de 80%din fonduri
comunitare si 20% de
la bugetul de stat
Investiţiile de utilitate
publică care deservesc
întreaga comunitate se
finanţează integral din
aceste fonduri
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Reabilitarea sistemelor de irigaţii
Covurlui (Galaţi), Terasa Brăilei si
Terasa Viziru (Brăila), SadovaCorabia (Olt şi Dolj), BilieştiSlobozia Ciorăşti(Vrancea) şi
Fântânele Şag (Arad)
Modernizarea staţiilor de pompare
desecări din judeţul Timiş

2009-2013
Irigaţii 207.000 ha
2009-2011
Desecări 80.000 ha

101 milioane euro
din fonduri de la bugetul de
stat si Banca Mondială
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PADURI
Nr.

Program de investiţii
publice

Valoarea
milioane euro

Perioada

3

Construirea şi modernizarea
infrastructurii forestiere
(drumuri forestiere, căi
ferate forestiere şi
funiculare);

2.010 km
drumuri
forestiere in
anii 20092013

267, 8 milioane euro (80%din
fonduri comunitare si 20%
de la bugetul de stat)
Investiţiile de utilitate publică
care deservesc întreaga
comunitate se finanţează
integral din aceste fonduri
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Extinderea fondului forestier
naţional prin împădurirea
terenurilor degradate
inapte pentru agricultura si
prin realizarea Sistemului
National al perdelelor
forestiere de protecţie

2009-2012
642.000 ha

4.470 milioane euro din bugetul
de stat (Fondul de
ameliorare gestionat de
MAPDR)
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2009-2012
Lucrări de corectarea
torenţilor in fondul forestier 30 km
naţional

30 milioane euro

TOTAL

5.136,6 milioane euro
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