România beneficiază de 3 fonduri europene la care se
adaugă şi cofinanţarea de la bugetul de stat
Fondul European pentru
Garantare în Agricultură
(FEGA)
Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Rurală
(FEADR)

pentru implementarea măsurilor
de sprijinire a agriculturii

Fondul European pentru
Pescuit (FEP)

pentru finanţarea Programul
Operaţional pentru Pescuit (POP)

pentru finanţarea Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală şi
suplimentarea surselor pentru
plăţile directe (625 milioane euro
pentru 2008-2013)
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A1. SCHEME DE SPRIJIN PE SUPRAFAŢĂ PENTRU ANUL 2008
CE SE PLĂTESC ÎN ANUL 2009
prin APIA
din Fondul European pentru Garantare în Agricultură si bugetul
de stat (plăţile pe hectar au fost arătate la prezentarea bugetului pe
2009)

plăţi directe la hectar pentru anul 2008

826,1 milioane euro

a) din fonduri europene (FEGA)

529,3 milioane euro

b) plăţi naţionale complementare
(CNDP) , din care:

296,8 milioane euro

153,6 mil. euro cofinanţare bugetul de stat prin MAPDR
143,2 mil. euro prefinanţare din FEADR
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A2. MĂSURI DE PIAŢA PE ANUL 2009 PRIN APIA
73,35 milioane euro
Restructurarea şi reconversia plantaţiilor viticole
37,97 milioane euro
Asigurarea plantaţiilor viticole, promovarea pe
4,15 milioane euro
pieţe terţe, etc.
Furnizarea de produse alimentare pentru
28,2 milioane euro
persoanele cele mai defavorizate
Plan naţional apicol 2008-2010
2,00 milioane euro
Ajutor pentru restructurarea industriei zaharului
2,04 milioane euro
Ajutor pentru diversificare
0,4 milioane euro
Sprijn financiar pentru grupurile şi organizaţiile de
0,22 milioane euro
producatori in sectorul fructe si legume
Ajutor comunitar furnizarea laptelui in instituţiile
Compensarea din
şcolare.
fonduri comunitare a
Începând cu 2008/2009 si pentru clasele 5-8
20% din Programul
“Laptele şi cornul”
Restituţii la export pe pieţe extra-comunitare
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B. PROGRAMUL NAŢIONAL
DE DEZVOLTARE RURALĂ
2007-2013
prin Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală
şi Pescuit
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Alocare financiara 2007-2013, din care

9.970,80 mil. Euro

din Fondul European pentru Agricultură 8.022,50 mil. Euro
şi Dezvoltare Rurală (FEADR)
din contribuţia naţională de la bugetul 1.948,29 mil. Euro.
de stat
Sunt începute 12 masuri si scheme de
plată
7773 proiecte conforme depuse până în
plăţi de
prezent, din care 1304 proiecte
198 mil. Euro
contractate
pentru proiecte si
completare plăţilor
directe pe
suprafaţă.
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Măsuri implementate începând cu anul 2008
112 - Instalarea tinerilor fermieri
121 - Modernizarea exploataţiilor agricole
123 - Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere
141 - Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă
142 - Înfiinţarea grupurilor de producători
211 – Sprijin pentru zona montană defavorizată
212 – Sprijin pentru zone defavorizate – altele decât zona montană
214 – Plăţi de agro-mediu
312 – Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi
313 – Încurajarea activităţilor turistice
322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de
bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a
moştenirii rurale
431.1 – Construcţie parteneriate public-private
511 – Asistenţă tehnică
611 – Plăţi complementare directe
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Măsura 112 - Instalarea tinerilor fermieri
Cost total

Cheltuială publică (UE +
buget naţional)

Cheltuială privată

337,2 milioane Euro

337,2 milioane Euro

-

Nivelul sprijinului :este de 10.000 Euro pentru o exploataţie agricolă cu dimensiunea
minimă de 6 UDE, iar peste această dimensiune sprijinul pentru instalare poate creşte cu
2.000 Euro/1 UDE dar nu va putea depăşi 25.000 Euro/exploataţie.
Obiective Specifice:
Creşterea veniturilor exploataţiilor conduse de tinerii fermieri.
Beneficiarii sprijinului financiar prevăzut pentru această măsură sunt persoanelor fizice
care îndeplinesc la momentul solicitării sprijinului următoarele condiţii:
– au vârsta sub 40 de ani şi se instalează pentru prima dată în exploataţiile
agricole, ca şi conducători (şefi) ai exploataţiei;
– deţin sau se angajează să dobândească competenţe şi calificări profesionale în
raport cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare;
– prezintă un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activităţilor agricole din cadrul
exploataţiei,
– sunt lucrători agricoli familiali cu cel puţin 12 luni înaintea solicitării sprijinului
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Măsura 121 - Modernizarea exploataţiilor agricole
Cost total

Cheltuială publică
(UE + buget naţional)

Cheltuială privată

1.840,9 mil. Euro

991,8 mil. Euro

894,1 mil. Euro

Nivelul sprijinului
Pentru sectoarele la care valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu va depăşi 2.000.000
Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 50% şi nu va depăşi 1.000.000 Euro.
Pentru aceste sectoare, sprijinul nerambursabil se va putea majora cu:
– 5% pentru investiţiile realizate de tinerii agricultori, sub 40 de ani, la data depunerii
cererii de finanţare, pe baza prevederilor din Tratatul de Aderare (Anexa VIII:
Dezvoltare Rurală, Secţiunea II: Dispoziţii speciale privind sprijinul pentru
investiţii);
– 10% pentru investiţiile realizate de agricultorii din zonele prevăzute la art. 36 litera
(a), punctele (i), (ii), (iii) din Regulamentul (CE) nr 1698/2005;
– 25% pentru investiţiile având drept scop implementarea Directivei Consiliului
91/676/CEE din 12 decembrie 1981 privind protecţia apelor împotriva poluării cu
nitraţi proveniţi din surse agricole, pe baza Corrigendei la Regulamentul (CE) nr.
1463/2006 care amendează Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 şi prevede un
astfel de sprijin pe o perioadă de 4 ani începând cu 01.01.2007.
8

Valoarea maximă eligibilă - 3.000.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de
50 %, dar nu va depăşi 1.500.000 Euro pentru proiectele care includ şi investiţii pentru
producerea şi utilizarea energiei regenerabile.
Valoarea maximă eligibilă - 4.000.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de
50 % şi nu va depăşi 2.000.000 Euro pentru proiectele care aparţin unei forme asociative şi
care deservesc membrii acesteia.
Obiective specifice
• Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei,
ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei
ecologice, precum şi producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;
• Adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare;
• Creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite;
• Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în vederea
încurajării fenomenului de asociere.
Beneficiarii sprijinului sunt persoane fizice autorizate, asociaţii familiale autorizate şi
persoane juridice constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare, care funcţionează
în domeniul agricol, cu excepţia exploataţiilor de subzistenţă şi a organizaţiilor de
producători din sectorul legume şi fructe pentru investiţii sprijinite prin Pilonul I.
Sectoare prioritare
• Sectorul vegetal: legume, pepiniere şi plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi, căpşunării,
culturi de câmp, pepiniere şi plantaţiile de viţă de vie pentru vin (exclusiv plantare şi
replantare) şi struguri de masă.
• Sectorul de creştere a animalelor: bovine pentru lapte, bovine pentru carne, porcine,
ovine şi caprine, păsări în sistem extensiv pentru ouă de consum.
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Măsura 123 - Creşterea valorii adăugate a
produselor agricole şi forestiere
Cost total

Cheltuială publică (UE
+ buget naţional)

Cheltuială privată

2.708,7 mil. Euro

1.071,1 mil. Euro

1.637,6 mil. Euro

Nivelul sprijinului
Pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii
• Cuantumul sprijinului este de 50% din valoarea eligibilă a investiţiei, cu un plafon maxim
al sprijinului public nerambursabil de 2.000.000 euro/proiect.
• Cuantumul sprijinului este de 50% din valoarea eligibilă a investiţiei, cu un plafon maxim
al sprijinului public nerambursabil de 3.000.000 euro/proiect pentru investiţiile care aparţin
unei forme asociative şi care deservesc membrii acesteia.
• Intensitatea sprijinului pentru regiunea Regiunea de dezvoltare 8 Bucureşti –Ilfov se
limitează la 40% conform art. 28(3) din Reg. 1698/2005.
Pentru alte întreprinderi
• Cuantumul sprijinului este de 25% din valoarea eligibilă a proiectului, cu un plafon maxim
al sprijinului public nerambursabil de 2.000.000 euro/proiect.
• Intensitatea sprijinului pentru regiunea Regiunea de dezvoltare 8 Bucureşti–Ilfov se
limitează la 20% conform art. 28(3) din Reg. 1698/2005
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Obiective specifice
•Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee pentru obţinerea de noi produse agricole
şi forestiere competitive;
•Adaptarea întreprinderilor la noile standarde comunitare atât în etapa de procesare cât şi în cea
de distribuţie a produselor obţinute;
•Îmbunătăţirea veniturilor întreprinderilor sprijinite prin creşterea valorii adăugate a produselor
agricole;
•Creşterea valorii adăugate a produselor forestiere precum şi a eficienţei economice a activităţii
microîntreprinderilor, prin dezvoltarea şi modernizarea echipamentelor, proceselor şi tehnologiilor
de prelucrare.
Beneficiarii sprijinului
Produse agricole
•Micro-întreprinderi şi Întreprinderi Mici şi Mijlocii - definite în conformitate cu
Recomandarea (CE) nr. 361/2003;
•Alte întreprinderi care nu sunt micro-întreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii, definite în
conformitate cu art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, care au mai puţin de 750 angajaţi
sau cu o cifră de afaceri care nu depăşeşte 200 milioane euro.
Produse forestiere
•Micro-întreprinderi - definite în conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003.
Sectoarele prioritare pentru produsele agricole în cadrul măsurii sunt: (i) lapte şi produse
lactate; carne, produse din carne şi ouă, (ii) cereale şi panificaţie, (iii) legume, fructe şi cartofi, (iv)
obţinerea şi utilizarea biocombustibililor, (v) seminţe oleaginoase, (vi) miere de albine, (vii) vin.
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Măsura 141 - Sprijinirea fermelor agricole de
semi-subzistenţă
Cost total

Cheltuială publică (UE +
buget naţional)

Cheltuială privată

476 milioane Euro

476 milioane Euro

-

Nivelul sprijinului
• Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este de 1.500 de euro/an/fermă de semi-subzistenţă.
Obiective specifice
• Creşterea volumului producţiei destinate comercializării pentru ca fermele de semi-subzistenţă să
devină viabile economic.
• Diversificarea producţiei în funcţie de cerinţele pieţei şi introducerea de noi produse.
Beneficiarii sprijinului
• Persoane fizice şi persoane fizice autorizate în vârstă de până la 62 de ani, care deţin terenuri agricole în
proprietate, desfăşoară activităţi agricole, prezintă un Plan de afaceri pentru restructurarea exploataţiei
agricole şi sunt înscrise în Registrul fermelor şi/sau Registrul agricol.
Ferma de semi-subzistenţă este ferma care produce, în principal, pentru consumul propriu, dar care
comercializează şi o parte din producţia realizată. Dimensiunea economică a fermelor de semisubzistenţă poate varia între 2-8 UDE. Pentru a deveni viabilă, ferma de semi-subzistenţă poate desfăşura
şi activităţi non-agricole generatoare de venituri.
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/EEC). Valoarea unei unităţi de dimensiune economică este de 1.200 Euro.
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•

Un model de fermă de semisubzistenţă care ar putea fi
finanţată prin această măsură, ar
putea cuprinde :
– 10 ha cereale – 2,80 UDE;
– 15 vaci de lapte – 3,915 UDE;
– 10 porci la îngrăşat – 1,40
UDE.
• O altă situaţie poate fi :
– 2 ha cereale – 0,56 UDE;
– 1 ha leguminoase – 0,287
UDE;
– 50 porci la îngrăşat – 7 UDE.

• Unde cultura cerealelor se
situează între 0,085 – 0,28
UDE/ha,
• leguminoasele pentru boabe
reprezintă 0,195 – 0,287 UDE/ha,
• vacile de lapte 0,261 UDE/cap,
• bovinele la îngrăşat 0,028
UDE/cap,
• oile şi caprele între 0,008 – 0,033
UDE/cap,
• porcii între 0,14 – 0,243 UDE/cap,
• păsările între 0,213 – 0,878
UDE/cap.

Orice fel de asemenea tipuri de exploataţii pot fi fundamentate ţinând cont
de abilităţile fermierilor de a dezvolta afaceri pe nivelul posibilităţilor
existente
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Măsura 142 - Înfiinţarea grupurilor de producători
Cost total

Cheltuială publică (UE +
buget naţional)

Cheltuială privată

138,8 milioane Euro

138,8 mililioane Euro

-

Nivelul sprijinului: Rate anuale acordate în primii 5 ani de la data recunoaşterii grupului de producători;
• Sprijinul va fi calculat pe baza producţiei comercializate anual de către grupul de producători, astfel:
– 5%, 5%, 4%, 3% şi 2% din valoarea producţiei comercializate de până la 1.000.000 Euro
pentru primul, al doilea, al treilea, al patrulea şi respectiv al cincilea an;
– 2,5%, 2,5%, 2,0%, 1,5% şi 1,5% pentru valoarea producţiei comercializate care depăşeşte
1.000.000 Euro pentru primul, al doilea, al treilea, al patrulea şi respectiv al cincilea an.
• Sprijinul nu va putea depăşi următoarele plafoane: – Anul I -100.000 Euro, Anul II- 100.000 Euro,
Anul III- 80.000 Euro Anul IV- 60.000 Euro, Anul V- 50.000 EuroObiective specifice
• Încurajarea înfiinţării grupurilor de producători din sectorul agricol şi silvic în vederea obţinerii de
produse de calitate care îndeplinesc standardele comunitare, prin aplicarea unor tehnologii de
producţie unitare şi sprijinirea accesului la piaţă a propriilor membri
Beneficiarii sprijinului
• Grupuri de producători recunoscute oficial începând cu 1 ianuarie 2007 până la 31 decembrie 2013,
conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
• Se exclud de la finanţare grupurile de producători, recunoscute preliminar, cele care au primit sprijin
prin Programul SAPARD sau de la bugetul naţional, precum şi organizaţiile de producători din
sectorul legume-fructe care beneficiază de sprijin prin Regulamentul CE 2200/1996, precum şi
organizaţiile de producători de hamei
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Măsura 211 - Sprijin pentru fermierii din zonele
defavorizate montane
Cost total

Cheltuială publică
(UE + buget naţional)

Cheltuială privată

607,7 milioane Euro

607,7 milioane Euro

-

Nivelul sprijinului: anual 50 euro/ha funcţie de suprafaţa
Beneficiari: fermierii care desfăşoară activităţi agricole pe terenurile agricole
aflate în zona montană defavorizată
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Măsura 212 - Sprijin pentru fermierii din zonele
defavorizate altele decât cele montane
Cost total
493 milioane Euro

Cheltuială publică (UE
+ buget naţional)
493 milioane Euro

Cheltuială privată
-

Nivelul sprijinului : plată anuală fixă pe ha de teren agricol utilizat
90 euro/ha –zone semnificativ defavorizate
60 euro/ha zone defavorizate de condiţii naturale specifice

Beneficiari: fermierii care desfăşoară activităţi agricole pe terenurile agricole
(zone defavorizate de condiţii naturale specifice)
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Măsura 214 - Plaţi de agro-mediu
Cost total

Cheltuială publică
(UE + buget naţional)

Cheltuială privată

936,2 milioane Euro

936,2 milioane Euro

-

Valoarea sprijinului: Plata de agro-mediu este plătită ca plată fixă la hectar şi reprezintă o
compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile adiţionale suportate de fermieri.
Pajişti cu Înaltă Valoare Naturală
Practici agricole tradiţionale în zonele HNV
Pajişti Importante Pentru Păsări
Pajişti Importante Pentru Păsări
Culturi verzi
TIV
:
Obiectiv: Dezvoltarea durabilă a spaţiului rural prin încurajarea utilizatorilor de terenuri să
introducă sau să continue metodele de producţie agricolă compatibile cu protecţia şi
îmbunătăţirea mediului, a biodiversităţii, apei, solului, peisajului rural
Beneficiari : Fermieri
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Măsura 312 – Sprijin pentru crearea şi
dezvoltarea de micro-întreprinderi
Cost total
589,8 milioane Euro

Cheltuială publică (UE
+ buget naţional)
383,4 milioane Euro

Cheltuială privată
206,4 milioane Euro

Nivelul sprijinului: Intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la 70% din totalul cheltuielilor
eligibile şi nu va depăşi:
• 50.000 Euro/proiect dacă beneficiarii sunt persoane fizice autorizate;
• 100.000 Euro/proiect pentru micro-întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în sectorul
transportului rutier;
• 200.000 Euro/proiect pentru alte micro-întreprinderi.
Obiective specifice
– Crearea şi menţinerea locurilor de muncă în spaţiul rural;
– Creşterea valorii adăugate în activităţi non-agricole ;
– Crearea şi diversificarea serviciilor pentru populaţia rurală prestate de către micro-întreprinderi.
Beneficiari:
• Micro-întreprinderile aşa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/2003 şi în
legislaţia naţională în vigoare (având mai puţin de 10 angajaţi şi o cifră de afaceri anuală netă sau
active totale având o valoare de până la 2,0 milioane Euro).
• Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) - care se vor angaja ca până la data semnării
contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim persoană fizică autorizată şi să
funcţioneze ca micro-întreprindere.
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Măsura 313 - Încurajarea activităţilor turistice
Cost total
837,2 mil. Euro

Cheltuială publică
(UE + buget naţional)
544,2 mil. Euro

Cheltuială privată
293 mil. Euro

Nivelul sprijinului:
• Pentru investiţiile în interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului
public nerambursabil va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile;
• Pentru investiţiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public
nerambursabil va fi de până la 70% din totalul cheltuielilor eligibile şi va fi de până la:
• 70. 000 Euro/proiect pentru proiectele de investiţii în agroturism;
• 200.000 Euro/proiect pentru alte tipuri de investiţii.
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322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea
serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi
punerea în valoare a moştenirii rurale
Cost total
1.579,2 milioane Euro

Cheltuială publică
(UE + buget naţional)
1.546 milioane Euro

Cheltuială privată
33,1 milioane Euro

Nivelul sprijinului
Sprijinul public (comunitar şi naţional) acordat în cadrul acestei măsuri va fi:
– de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică,
negeneratoare de profit, dar valoarea totală eligibilă a proiectului nu va depăşi:
– 1 milion Euro/proiect individual în cazul unui proiect de investiţii în infrastructura de bază
al cărui beneficiar este un Consiliu Local;
– 3 milioane Euro/proiect în cazul unui proiect individual de investiţii în infrastructura de
bază al cărui beneficiar este o asociaţie de dezvoltare intercomunitară;
– 2,5 milioane Euro/proiect în cazul unui proiect integrat al cărui beneficiar este un
Consiliu Local;
– 6 milioane Euro/proiect în cazul unui proiect integrat al cărui beneficiar este o asociaţie
de dezvoltare intercomunitară;
– 500.000 Euro/proiect individual pentru celelalte tipuri de acţiuni vizate de această
măsură, altele decât cele mai sus menţionate.
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– de până la 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit.
Volumul sprijinului nu poate depăşi plafonul de 200.000 Euro/beneficiar pentru o perioadă de
minim 3 ani fiscali conform regulii „de minimis” stipulată în Regulamentul Comisiei (CE) nr.
1998/2006 Jurnalul Oficial L 379 din 28.12.2006.
Obiectivul specific vizează creşterea numărului de locuitori din zonele rurale care beneficiază de
servicii îmbunătăţite
Beneficiari:
• Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare;
• Autorităţile locale (comune) sau asociaţii de dezvoltare intercomunitare prin operatorii regionali
pentru investiţiile în infrastructura de apă/apă uzată;
• Asociaţiile de dezvoltare intercomunitare realizate între două sau mai multe comune înfiinţate
conform legislaţiei naţionale în vigoare;
• ONG-uri, aşezăminte culturale şi instituţii de cult definite conform legislaţiei naţionale în
vigoare;
• Persoane fizice şi juridice care deţin în proprietate sau administrează obiective de patrimoniu
cultural/natural de interes local şi care aplică pentru componenta „c”.
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Sub-măsura 431.1 – Construcţie de parteneriate
public-private
Cost total

14,1 milioane Euro

Cheltuială publică
(UE + buget naţional)
11,7 milioane Euro

Cheltuială privată

2,4 milioane Euro

Faza I. Sensibilizarea actorilor locali privind abordarea LEADER
Beneficiari finali:
– Parteneri economici, sociali din teritoriul potenţial Leader
– Alţi reprezentanţi ai societăţii civile: fermierii, femeile din mediul rural,tinerii şi asociaţiile
lor
– Parteneri publici care acoperă parţial sau total teritoriul potenţial Leader
Faza II. Formarea reprezentanţilor grupurilor potenţiale
Beneficiari finali:
– Reprezentant sau membru al unui grup compus din cel puţin 2 organizaţii private şi o
instituţie publică din teritoriul potenţial
– Să fi urmat faza 1 sau altă instruire de bază privind Leader sau au demonstrat că
deţin cunoştinţe şi experienţă privind abordarea Leader
• Faza III. Sprijin financiar pentru pregătirea dosarelor pentru selecţia GAL
Beneficiari: Potenţiale Grupuri de Acţiune Locală
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Măsuri care se vor implementa
în anul 2009
111 – Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe
122 – Îmbunătăţirea valori economice a pădurii

125 – Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii agricole şi silvice
143 – Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru
agricultori

221 – Prima împădurire a terenurilor agricole
41 – Implementarea strategiilor de dezvoltare locală
421 – Implementarea proiectelor de cooperare

431.2 – Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de
competenţe şi animarea teritoriului
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Măsura 111 - Formare profesională (training), informare şi
difuzare de cunoştinţe
Cost total
119 milioane Euro

Cheltuială publică
(UE + buget naţional)
119 milioane Euro

Cheltuială privată
-

Nivelul de sprijin - ajutorul public de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, conform
anexei la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1698/2005.
Obiective specifice:
• creşterea calităţii managementului la nivel de fermă, restructurarea şi modernizarea
în sectoarele de procesare şi comercializare pentru produsele agricole şi forestiere
• Îmbunătăţirea şi dezvoltarea competenţelor necesare pentru persoanele care sunt
sau vor fi implicate în activităţi forestiere pentru practicarea unui management
durabil al pădurilor în vederea creşterii suprafeţelor forestiere, prelucrării lemnului şi
valorificării eficiente a produselor pădurii
Beneficiarii finali sunt persoane adulte care activează în domeniile agriculturii,
silviculturii (inclusiv proprietari de pădure) şi industriei agro-alimentare.
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Măsura 122 - Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii
Cost total
360,6 milioane Euro

Cheltuială publică
(UE + buget naţional)
198,3 milioane Euro

Cheltuială privată
162,2 milioane Euro

Nivelul sprijinului
• Sprijinul public (comunitar şi naţional) acordat în cadrul acestei măsuri nu va depăşi 50% din totalul
cheltuielilor eligibile.
• În zonele defavorizate (LFA) şi în siturile Natura 2000 sprijinul public va fi limitat la 60% din totalul
cheltuielilor eligibile.
• Plafonul maxim al sprijinului pentru un proiect nu poate depăşi 1.000.000 euro.
Obiective specifice
• Creşterea numărului de proprietari de pădure care îmbunătăţesc valoarea economică a pădurii la nivel de
exploataţie forestieră.
• Creşterea suprafeţelor ocupate de pepiniere particulare.
Beneficiarii sprijinului
– Proprietari privaţi de pădure, persoane fizice sau asociaţii;
– Comunităţi locale deţinătoare de pădure în comun (cu drept de proprietate indivizibil) sau asociaţiile
acestora;
– Comune, şi municipalităţi deţinătoare de pădure sau asociaţiile acestora;
– Alte categorii de deţinători de pădure diferite de proprietatea de stat, deţinători de pădure
independenţi (biserici, spitale, şcoli) şi asociaţiile acestora;
– Asociaţii mixte din oricare din categoriile de mai sus.
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Măsura 125 - Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii
legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi
silviculturii
Cost total

Cheltuială publică (UE +
buget naţional)

Cheltuială privată

595 milioane Euro

476 milioane Euro

119 milioane Euro

Sub-măsura 125 a "Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi
adaptarea agriculturii”

Nivelul sprijinului
• Sprijinul public (comunitar şi naţional) acordat în cadrul acestei măsuri este de:
– 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiţiile de utilitate publică care deservesc
comunitatea.
– Ajutorul public acordat pentru un proiect de investiţie nu va putea depăşi 1.000.000 euro/proiect, iar
pentru drumurile forestiere şi lucrările de corectare a torenţilor, situate în fondul agricol şi forestier
nu va putea depăşi 1.500.000 euro/proiect.
Obiective specifice
• Creşterea eficienţei activităţii agricole prin îmbunătăţirea aprovizionării cu input-uri şi o mai bună
valorificare a produselor rezultate;
• Diminuarea riscului şi incertitudinii în agricultură prin reducerea incidenţei fenomenelor naturale (seceta,
inundatii, eroziunea solului, etc.);
• Ameliorarea calităţii mediului şi diminuarea surselor de poluare.
Beneficiarii sprijinului
• Organizaţii/federaţii de utilitate publică, ale proprietarilor/deţinătorilor de terenuri agricole constituite în
conformitate cu legislaţia în vigoare;
• Consilii locale şi asociaţii ale acestora;
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Sub-măsura 125 b "Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi
adaptarea silviculturii”
Nivelul sprijinului
• Sprijinul public (comunitar şi naţional) acordat în cadrul acestei măsuri este de:
– 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiţiile de utilitate publică care deservesc
comunitatea.
– Ajutorul public acordat pentru un proiect de investiţie nu va putea depăşi 1.000.000
euro/proiect, iar pentru drumurile forestiere şi lucrările de corectare a torenţilor, situate în
fondul agricol şi forestier nu va putea depăşi 1.500.000 euro/proiect.
Obiective specifice
• Dezvoltarea infrastructurii pădurii în vederea asigurării competitivităţii sectorului forestier;
• Diminuarea riscului incidenţei fenomenelor naturale periculoase asupra pădurii.
Beneficiarii sprijinului
• Proprietari/deţinători privaţi de pădure şi asociaţiile acestora;
• Consilii locale şi asociaţii ale acestora deţinătoare de pădure;
• Administratorul fondului forestier de stat - Regia Naţională a Pădurilor Romsilva, persoană
juridică care administrează fondul forestier proprietate publică a statului, ce funcţionează pe
bază de gestiune economică şi autonomie financiară.
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Măsura 143 - Furnizarea de servicii de consiliere şi
consultanţă pentru agricultori
Cost total

Cheltuială publică (UE +
buget naţional)

Cheltuială privată

158,6 milioane Euro

158,6 milioane Euro

-

Nivelul sprijinului
Pentru 2007-2009
• Volumul sprijinului este de 100% cheltuieli eligibile (80% contribuţie comunitară şi 20% contribuţie
naţională).
• Detaliile pentru serviciile oferite şi suma exactă care va fi plătită pentru fiecare serviciu vor fi incluse în
contractele semnate cu fiecare furnizor de consultanţă.
Pentru 2010-2013
• Valoarea sprijinului este de 100% din cheltuielile eligibile numai pentru fermele de semi-subzistenţă.
(Conform Deciziei 664/CE din 19 iunie 2006 privind adaptarea anexei VIII la Tratatul de aderare a
României şi Bulgariei).
Obiectiv specific:
• Îmbunătăţirea managementului general al exploataţiilor agricole pentru atingerea performanţei, cu
impact asupra ameliorării generale a rezultatelor (output-urilor) acestor exploataţii, diversificarea
activităţilor fermelor, identificarea cerinţelor necesare respectării standardelor comunitare privind
siguranţa profesională la locul de muncă şi protecţia mediului.
Beneficiarii finali ai acestui sprijin sunt fermierii, aşa cum sunt definiţi în cadrul măsurii.
Definiţia fermierului: Fermierul este o persoană fizică sau juridică, a cărei exploataţie este situată pe
teritoriul ţării şi are dimensiunea mai mare de 2 UDE, care practică în principal activităţi agricole.
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Măsura 221 – Prima împădurire a terenurilor agricole
Cost total
263,6 milioane Euro

Cheltuială publică
(UE + buget naţional)
229,3 milioane Euro

Cheltuială privată
34,2 milioane Euro

Nivelul sprijinului: VSprijinul public (comunitar şi naţional) acordat în cadrul acestei măsuri nu
va depăşi 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru înfiinţarea plantaţiei.
•Primele pentru întreţinerea plantaţiilor pe o perioadă de până la 5 ani şi cele pentru
compensarea pierderilor de venit agricol pe o perioadă de 15 ani vor fi acoperite în proporţie de
100% din fonduri publice.
•În zonele defavorizate (LFA) şi în siturile Natura 2000 sprijinul public va fi limitat la 80% din
totalul cheltuielilor eligibile pentru înfiinţarea plantaţiilor. OLUMUL
Obiectiv:
Creşterea suprafeţei de pădure cu rol de protecţie a apei, solurilor, a pădurilor cu rol de protecţie
împotriva factorilor naturali şi antropici dăunători, precum şi de asigurare a funcţiilor recreative, pe
baza rolului multifuncţional al acesteia
Beneficiari: deţinători legali de teren agricol, fără datorii la bugetele locale şi centrale. Aceştia nu
trebuie să facă obiectul altor forme de sprijin prin FEGA sau FEADR pentru aceeaşi suprafaţă de
teren şi perioadă, inclusiv prin Măsura 113 – Pensionarea timpurie a fermierilor şi muncitorilor
agricoli.
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Măsura 41 – Implementarea strategiilor de
dezvoltare locală
Cost total
249,1milioane Euro

Cheltuială publică
(UE + buget naţional)
173,9 milioane Euro

Cheltuială privată
75,2 milioane Euro

•Grupurile de Acţiune Locală vor putea implementa toate măsurile propuse de
Regulamentul nr. 1698/2005, art. 20, 36 şi 52, adaptate de Regulamentul CE nr.
1463/2006 şi Decizia Consiliului din 19 iunie 2006 de modificare a Anexei VIII a
Tratatului de Aderare a Bulgariei şi României, respectiv masurile din axele 1, 2 si 3.
•Valoarea proiectului să se încadreze în limita financiară maximă stabilită (200.000 euro
co-finanţare publică, iar valoarea totală a investiţiei nu va depăşi 400.000 euro).
•Beneficiarii şi cheltuielile eligibile sunt cele prevăzute de fiecare măsură (din cele 3 axe)
în parte.
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Măsura 421 – Cooperare interteritorială şi transnaţională
Cost total
5,4 milioane Euro

Cheltuială publică
(UE + buget naţional)
4,7 milioane Euro

Cheltuială privată
797.330 Euro

Valoarea proiectului (suma solicitată) să se încadreze în limita financiară maximă
stabilită (200,000 euro co-finanţare publică, iar valoarea totală a investiţiei nu va
depăşi 400.000 euro).
Promovarea cooperării şi a bunelor practici între Grupuri de Acţiune Locală (GAL-uri) şi
alte grupuri / parteneriate în scopul îmbunătăţirii strategiilor de dezvoltare locală
întrucât este important ca zonele rurale care se confruntă cu probleme similare să
poată învăţa unele de la altele.
Finanţarea unor proiecte comune între GAL-uri:
-Proiecte de cooperare transnaţională (între România şi alte state membre sau nu)
-Proiecte de cooperare inter-teritorială (în cadrul României)
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Sub-măsura 431.2 – Funcţionarea Grupurilor de Acţiune
Locală (GAL), dobândirea de competenţe şi animarea
teritoriului
Cost total
44,6 milioane Euro

Cheltuială publică (UE + Cheltuială privată
buget naţional)
44,6 milioane Euro

-

Activităţile necesare funcţionării GAL;
Instruirea managerilor / animatorilor / persoanelor responsabile de
implementarea strategiei de dezvoltare locală şi a proiectelor care se
încadrează în obiectivele strategiei;
Animarea teritoriului prin organizarea evenimentelor promoţionale
destinate informării şi promovării strategiei locale în spaţiul rural.
Beneficiari – Grupuri de Acţiune Locală
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Măsuri care se vor implementa
începând cu anul 2010
113 – Pensionarea timpurie a fermierilor şi a lucrătorilor agricoli

114 – Utilizarea serviciilor de consiliere
213 – Plăţi Natura 2000 pe teren agricol

223 – Prima împădurire a terenurilor non-agricole
224 – Plăţi Natura 2000 pe teren forestier
341 – Dobândirea de competenţe, animare şi implementarea
strategiilor de dezvoltare locală

33

Măsuri pentru începerea plăţilor:
•
•
•
•

•
•

•
•

•

Săptămânal se analizează stadiul programelor cu finanţare comunitare într-un Comitet
interministerial la Guvern
Monitorizarea zilnica a stadiului de implementare al măsurilor
Reducerea birocraţiei: simplificarea procedurilor de verificare, instruirea personalului
Desfăşurarea unei campanii mass-media prin care se urmăreşte promovarea PNDR în
mod eficient şi transparent, asigurând astfel un impact pozitiv asupra tuturor celor
interesaţi să acceseze fonduri europene
Realizarea unor emisiuni radio TV dedicate pentru prezentarea paşilor pentru accesarea
fondurilor europene destinate dezvoltării rurale
Organizarea unui circuit informaţional la nivel naţional – CARAVANE RURALE prin care
se urmăreşte diseminarea informaţiilor în mod diferenţiat, în funcţie de specificul
economic al zonei, fiind evidenţiate acele tipuri de investiţii care sunt fezabile pentru
zona respectivă, ţinta fiind comuna
Conştientizarea opiniei publice, a potenţialilor beneficiari în vederea accesării sprijinului
acordat din fonduri europene şi de la bugetul de stat (fonduri publice) şi fonduri private
Organizarea unor conferinţe regionale în cadrul cărora potenţialii beneficiari şi nu
numai au posibilitatea sa pună întrebări punctuale referitoare la modalităţile de
accesare; de asemenea au fost distribuite materiale informative (Ghidul Solicitantului,
pliante, broşuri)
Prezentarea de materiale informative în cadrul târgurilor organizate atât în ţară, cât şi
în străinătate, inclusiv Ghidul Solicitantului pentru măsurile lansate
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3. Programul Operaţional pentru Pescuit
2007-2013
Prin Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
Alocare financiara în perioada 2007-2013
din Fondul European de Pescuit
contribuţia de la bugetul de stat

307 mil. Euro
230 mil. Euro
77 mil. Euro.

Până in prezent nu s-a accesat nici o sumă din Fondul
european pentru pescuit

pierderea estimată din neaplicarea programuluimilioane euro

circa 30
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