
  
 
 
 

 AGENŢIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE 1 
 Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Harghita  
 Miercurea Ciuc, str Kossuth Lajos nr. 24, judetul Harghita; Tel.: 0366 860 289 
 E-mail: ojfir.harghita@afir.info; Web: www.afir.info; www.finantare-rurala.ro.  

Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Harghita 
Nr. înreg: 2628/18.11.2022 
 
 
Către:  Instituţia Prefectului Județul Harghita  
 
În atenţia:  domnului Prefect Petres Sandor 
Subiect:  Materialul pentru Şedinţa ordinară a Colegiului Prefectural Harghita din noiembrie 2022  
 
 
 
Stimate Domnule Prefect,  
 
 
 Prin prezenta, vă comunicăm materialul “INFORMAȚII CU PRIVIRE LA ACCESAREA 
FONDURILOR EUROPENE ÎN PERIOADA 2023 – 2027” pentru Şedinţa ordinară a Colegiului Prefectural 
Harghita din noiembrie 2022, potrivit solicitării transmisă cu adresa cu nr. 16554 din 07.11.2022. 
 
 
 

Cu deosebită consideraţie 
Director OJFIR Harghita 

Dr. ing. Ioan HIRB 
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INFORMAȚII CU PRIVIRE LA ACCESAREA 
FONDURILOR EUROPENE ÎN PERIOADA 2023 – 2027 

 
 
 

Pentru perioada 2023-2027, documentul programatic care cuprinde obiective clare pentru 
dezvoltarea agriculturii, industriei alimentare și a satului românesc este Planului Național Strategic (PNS) 
al României. Acest document programatic vine cu anumite schimbări în ceea ce privește accesarea de 
fonduri europene, fie că este vorba despre investiții în activități agricole sau activități neagricole -  
subvențiile pe unitatea de suprafață și pe cap de animal, sumele destinate investițiilor în irigații, 
independența energetică, dotarea cu tehnică agricolă și industria alimentară vor contribui la creșterea și 
diversificarea producției în vederea asigurării hranei, creșterea veniturilor și reducerea impactului negativ 
asupra mediului.  

În vederea realizării acestor obiective, România beneficiază de 15,8 miliarde euro pentru 
perioada 2023-2027 alocate astfel: circa 6 miliarde euro pentru investiții în agricultură și dezvoltare 
rurală, 9,78 miliarde euro pentru acordarea subvențiilor în agricultură precum și 151,7 milioane euro 
pentru măsuri de piață. Varianta finală a Planului Național Strategic (PNS) 2023-2027 al României a fost 
transmisă oficial Comisiei Europene de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) în data 
de 18 octombrie 2022, după operarea şi integrarea tuturor observaţiilor formulate de Comisia 
Europeană.  
Versiunea finală a PNS 2023-2027, comunicată Comisiei Europene, poate fi descărcată accesând 
următorul link: https://madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/2022/PNS_PAC_2023-2027-versiunea_1.1-
18.10.2022-.pdf 

După aprobarea finală a Planului Național Strategic (PNS) 2023-2027, MADR va publica alocările 
concrete de sume pe fiecare domeniu în parte şi se vor începe demersurile privind corelarea lui cu 
legislaţia naţională astfel încât să se poată lansa noi sesiuni de depunere de proiecte începând cu anul 
2023. 

În cursul anului 2022, până la definitivarea PNS 2023-2027, pentru perioada de tranziție, au fost 
lansate sesiuni de depunere de cereri de finanţare pentru următoarele submăsuri: 
- 4.1a – „Investiții în exploatații pomicole” – pentru care sesiunea de depunere se desfășoară în 

perioada 9 septembrie – 12 decembrie 2022. Instituția pune la dispoziția potențialilor beneficiari din 
sectorul pomicol finanțări în valoare de 48,00 milioane de euro. 

- 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor” – pentru care sesiunea de depunere 
se desfăşoară în perioada 09 august – 16 decembrie 2022, având alocate 16,572 milioane euro. 

 
În vederea asigurării unei abordări integrate a măsurilor de reînnoire a generațiilor în agricultură, 

prin PNS se urmărește şi încurajarea tinerilor fermieri deja instalaţi să îşi dezvolte în continuare fermele 
agricole . Astfel, prin Pilonul II al PAC a fost programată o intervenţie distinctă pentru “Investiții în 
consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor recent instalați”, prin care se 
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urmăreşte modernizarea, creșterea competitivității și a performanțelor de mediu pentru fermele 
deţinute de tinerii fermieri instalaţi prin PNDR 2014-2020 (inclusiv perioada tranzitorie) sau tinerii 
instalați în sectorul agro-alimentar în ultimii cinci ani. 

În ceea ce privește fermele de familie, o componentă esențială a Politicii Agricole Comune, 
acestea vor beneficia de măsuri de investiții în valoare de aproximativ 200 milioane de euro. Astfel, 
pentru fermele de familie, investițiile în utilaje agricole o să fie de 100 de milioane de euro, iar pentru 
fermele mici se preconizează alocarea a 100 de milioane euro. 

Zona de investiții are o alocare destul de importantă, mai ales procesarea, pentru că centrele de 
procesare vor avea undeva la 500 de milioane de euro pe toate măsurile: 300 de milioane de euro alocare 
directă, și încă 200 de milioane de euro din diferite măsuri. 

Fermierii vor putea primi până la 6, respectiv 10 milioane de euro, în funcție de sectorul în care 
activează, din fonduri europene, pentru a construi fabrici de procesare începând din 2023. Au fost 
adăugate domenii noi, cum ar fi hameiul, plantele aromatice și florile. Propunerea inițială a României a 
fost de un prag maxim de 15 milioane de euro pentru astfel de investiții, însă Comisia Europeană a 
acceptat maximum 10 milioane de euro.  

Suma aprobată de Uniunea Europeană (pentru proiectele de procesare) a fost de 10 milioane de 
euro pentru trei sectoare și 6 milioane de euro pentru restul sectoarelor. Deci de la 2,5 milioane de euro, 
stabiliţi iniţial a fost permisă creșterea spre 6 milioane și spre 10 milioane euro. Procentul de finanțare va 
fi de maxim 50%. De asemenea, tinerii fermieri vor avea și ei alocare pentru instalare și pentru 
continuarea activităților iar noile măsuri vor putea fi deschise abia spre sfârșitul anului 2023, odată ce 
legislația națională și restul detaliilor administrative vor fi puse la punct. 

În primul draft al PNS, alocarea financiară pentru instalarea tinerilor fermieri era de 250 de 
milioane de euro. În plus, un buget suplimentar de 150 de milioane de euro era dedicat investițiilor în 
consolidarea tinerilor fermieri instalați și a fermierilor recent instalați.  

În ceea ce privește investițiile în activități neagricole, sunt în curs de actualizare Strategiile de 
dezvoltare Locală ale GAL-urilor din judeţ iar după semnarea actelor adiţionale aferente contractelor 
subsecvente, GaL-urile vor deschide sesiuni de depunere de proiecteîn cursul anului 2023. Totodată, fosta 
subMăsură 6.2 nu va mai exista, în timp ce subMăsura 6.4 a suferit anumite schimbări, printre care și una 
de nume: începând din 2023, această linie de finanțare se va numi ”Domeniul de intervenție 29 (DR-29) 
– Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”. Suma alocată va fi de 200.000 euro/proiect, 
bugetul total va fi de 150 milioane euro, cu finanțare de 65% şi vor fi vizate domenii de activitate 
neagricolă din zonele rurale: producție, servicii, turism. Beneficiarii vor fi micro-întreprinderile din spațiul 
rural. În același timp, fosta submăsură 6.2 se va duce către Grupurile de Acțiune Locală (GAL) şi nu va mai 
avea acele granturi la nivel național.  

Cifrele oficiale vor fi făcute publice de către MADR în momentul când Planul Național Strategic 
va fi aprobat de Comisia Europeană în viitoarele 6-7 săptămâni şi va putea fi aplicabil abia în a doua 
jumătate a anului 2023, după ce cardul legislativ o să fie viabil. 

”Odată adoptat, bugetul ar permite UE să mobilizeze fonduri semnificative pentru a ajuta la 
atenuarea consecințelor grave ale războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei în țară, dar și în 
vecinătatea de sud și în statele membre. De asemenea, ar sprijini recuperarea durabilă în curs de pe urma 
pandemiei de coronavirus și ar proteja și crea locuri de muncă. Ar declanșa investiții suplimentare într-o 
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Europă mai ecologică, mai digitală și mai rezistentă, protejând în același timp pe cei mai vulnerabili din 
vecinătatea sa și din întreaga lume”, precizează sursa citată. 

 
O informaţie de ultimă oră referitoare la sumele alocate fermierilor europeni în 2023, potrivit 

comunicatului Comisiei Europene, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, la propunerea 
Comisiei Europene, au ajuns la un acord privind bugetul UE pentru 2023. Acordul este pentru 
angajamente de 186,6 miliarde de euro și plăți în valoare de 168,7 miliarde de euro.  

În bugetul agreat sunt prinse și sumele care vor fi achitate pentru fermieri, sub formă de plăți 
directe, scheme compensatorii achitate prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) sau 
proiecte europene care se vor derula prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Astfel, 
53,6 miliarde de euro vor fi direcționate pentru Politica Agricolă Comună (PAC), instrument prin care 
fermierii vor primi subvențiile directe, plățile compensatorii și banii pentru zootehnie și 1,1 miliarde euro 
pentru Fondul european pentru maritim, pescuit și acvacultură, ”pentru fermierii și pescarii europeni, dar 
și pentru a consolida rezistența sectoarelor agroalimentare și a pescuitului și pentru a oferi spațiul 
necesar pentru criză”. 

Bugetul anual pentru 2023 urmează să fie adoptat oficial de Consiliul Uniunii Europene și de 
Parlamentul European. Votul în plen, care va marca sfârșitul procesului, este în prezent programat pentru 
23 noiembrie 2022. În paralel cu bugetul anual pentru 2023, țările UE vor continua să se bazeze pe 
sprijinul din partea instrumentului de redresare NextGenerationEU și a facilității pentru programele de 
redresare și reziliență. 

 
Precizăm faptul că, odată cu acest PNS, nu vor mai exista denumirile cu care eram obișnuiți până 

acum de „măsură/submăsură”, acestea o să se numească „intervenții”. 
Prezentăm mai jos, principalele intervenţii din FEADR preconizate a fi implementate prin PNS 

2023-2027 cu impact asupra fermelor de producţie precum şi previziunea fondurile alocate (mil. Euro) 
pentru fiecare dintre ele, în vederea atingerii obiectivelor de performanță stabilite pentru fiecare an până 
în anul 2029: 

 DR-12 - Investiții în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor recent 
instalați cu o alocare de 169,59 mil. Euro, 

 DR-13 - Achiziții de utilaje agricole pentru sectorul vegetal, având o alocare de 100 mil. Euro, 
 DR-14 - Investiții în fermele de mici dimensiuni, având o alocare de 108 mil. Euro, 
 DR-15 - Investiții în exploatațiile pomicole, având o alocare de 151,38 mil. Euro, 
 DR-16 - Investiții în sectorul legume şi/sau cartofi, având o alocare de 151,38 mil. Euro, 
 DR-17 - Investiții în sectoarele hamei și/sau struguri de masă, având o alocare de - 45 mil. Euro, 
 DR-18 - Investiții în floricultură, plante medicinale și aromatice, având o alocare de 5 mil. Euro 
 DR-19 - Investiții neproductive la nivel de fermă având o alocare de 11,76 mil. Euro 
 DR-20 - Investiții în sectorul zootehnic având o alocare de 224,61 mil. Euro,  
 DR-21 - Investiții pentru prevenirea răspândirii pestei porcine africane (PPA) având o alocare 

de 10 mil. Euro, 
 DR-22 - Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole 

având o alocare de 210,3 mil. Euro, 
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 DR-23 - Investiţii pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obţinerii 
unor produse alimentare și produse transformate, altele decât cele prevăzute în Anexa 1 a Tratatului de 
Funcționare a Uniunii Europene având o alocare de 164,9 mil. Euro, 

 DR-24 - Investiții în tehnologii forestiere care îmbunătățesc reziliența și valoarea de mediu a 
ecosistemelor forestiere având o alocare de 86,64 mil. Euro. 

 DR 26 - Înființarea sistemelor de irigații având o alocare de 102,42 mil. euro 
 DR-27 - Crearea/modernizarea infrastructurii de acces agricolă având o alocare de 100 mil. 

euro 
 DR-28 - Crearea/modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural având o alocare 

de 201 mil. euro 
 DR-29 - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole având o alocare de 150 mil. 

Euro 
 DR-31 - Contribuții financiare la plata primelor de asigurare având o alocare de 24,10 mil. Euro, 
 DR-32 - Instrumentul de sprijin al fermierilor afectați de pierderi ale producției agricole – 73,80 

mil. Euro, 
 DR – 33 - Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol/pomicol 15,44 mil. Euro, 
 DR-36 - LEADER - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității având o alocare 

de 500 mil. euro 
 
 
DR-12 - Investiții în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor recent instalați 

Această intervenție se adresează tinerilor fermieri instalați prin PNDR 2014-2020 inclusiv tranziție 
și a celor recent instalați în ultimii 5 ani față de momentul depunerii cererii de finanțare, având vârsta de 
până la 45 ani la momentul depunerii cererii de finanțare și sunt șefi ai exploatației, în vederea 
consolidării fermelor acestora, a unui management eficient, în vederea creșterii viabilității fermelor. Nu 
sunt eligibile persoanele fizice. Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune 
economică de minimum 12.000 € SO. 

Această intervenție contribuie la încurajarea tinerilor fermieri sau a fermierilor recent instalați 
pentru facilitarea accesului la capital, consolidarea activităților exploatațiilor agricole, reînnoirea 
generațiilor în agricultură, reducând astfel exodul tinerilor către zonele urbane sau în afara granițelor. 

În cadrul acestei intervenții sunt eligibile achizițiile simple de utilaje agricole performante, 
inclusiv echipamente de gestionare adecvată a gunoiului de grajd. În plus, se are în vedere promovarea 
tehnicilor și tehnologiilor inovative cu atât mai mult cu cât segmentul de beneficiari cărora se adresează 
intervenția este cel al tinerilor fermieri care manifestă deschidere către inovare, agricultura de precizie 
etc. 

Totodată, va fi prevăzută o alocare distinctă pentru zona montană. 
Totodată prezenta intervenție este complementară intervenției DR-25 care se axează pe modernizarea 
infrastructurii existente (din afara femei, respectiv componenta intermediară între sursa de apă și 
echipamentul final pentru distribuirea apei la plante) și DR-26 asigură exclusiv finanțare pentru înființarea 
sistemelor de irigații care vor fi realizate în zone nedeservite de o infrastructură de irigații existentă, iar 
finanțarea de la nivelul prezentei intervenții la nivelul fermei se asigură distribuția apei către plante fiind 
eligibila achiziția echipamentelor de irigații. 
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Valoare maximă a sprijinului public va fi 200.000 euro/proiect. Intensitatea sprijinului public 
nerambursabil va fi raportată la costurile eligibile per proiect și nu va depăși: 
- 80% din costurile eligibile pentru investițiile efectuate de tinerii fermieri în temeiul alineatului (4) al art. 
73 din R (UE) 2115/2021; 
- 65% din costurile eligibile în cazul celorlalte categorii de beneficiari. 
 
 
DR 13 Achiziții de utilaje agricole pentru sectorul vegetal  

Intervenția vizează investițiile orientate spre creșterea competitivității exploatațiilor agricole 
specializate în culturile de câmp, prin dotarea cu utilaje performante, îmbunătățind astfel factorii de 
producție, aspect ce conduce implicit la creșterea productivității exploatațiilor agricole, cu accent pe 
fermele medii. 

Sunt eligibili fermierii cu excepţia 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. Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 
12.000 € SO. 

Sprijinul acordat prin această intervenție va contribui la restructurarea și consolidarea 
exploatațiilor în raport cu exigențele pieței dar și cu nevoia de implementare a tehnicilor și tehnologiilor 
agriculturii de precizie. Acest sector este dependent de o tehnologie modernă, astfel încât lucrările 
tehnologice să fie efectuate optim atât din perspectiva corectitudinii aplicării tehnologiei dar și din 
perspectiva asigurării timpului optim de recoltare, cu atât mai mult în contextul efectelor schimbărilor 
climatice. 
Beneficarii eligibili vor fi fermierii cu excepția persoanelor fizice. 

Valoare maximă a sprijinului public va fi 300.000 euro/proiect. Intensitatea sprijinului public 
nerambursabil va fi de maximum 65% din costurile eligibile. 
 
 
DR-14 - Investiții în fermele de mici dimensiuni 

Intervenția vizează exploatații agricole cu o dimensiune economică între 4.000 SO și 11.999 SO 
respectiv 2.000 și 11.999 SO pentru fermele zootehnice populate cu rase autohtone. Fermele mici în 
România  reprezintă 12,45% din totalul fermelor iar 81,53% din totalul fermelor au peste 4.000 SO.  
Aceste ferme au un rol esențial în asigurarea rezilienței, securității alimentare și în promovarea unor 
practici agricole extensive, prietenoase cu mediul. Beneficiarii eligibili sunt fermierii, cu excepția 
persoanelor fizice. Intervenția va viza producția agricolă primară prin investițiile tangibile și intangibile 
legate de modernizarea exploatației Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri în care prezintă 
situația exploatației și obiectivele pe 3 ani, trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției, nu 
va reduce dimensiunea economică prevăzută la depunerea cererii de finanțare a exploatației agricole pe 
durata de execuție a contractului cu mai mult de 15%. Dimensiunea economică a exploatației agricole nu 
va scădea, în nicio situație, sub pragurile minime de 4.000 SO, respectiv 2000 SO (după caz) stabilite prin 
condițiile de eligibilitate, solicitantul va face dovada comercializării producției proprii în procent de 
minimum 20%. 
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Sprijinul public nerambursabil maxim este de 50.000 Euro/proiect. Intensitatea sprijinului public 
nerambursabil va fi de maximum: 85% din costurile eligible. 
 
 
DR-15 - Investiții în exploatațiile pomicole 

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei intervenții este creșterea competitivității 
exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înființarea de plantații pomicole, 
reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole. La nivelul 
intervenției sunt eligibile toate investițiile necesare atât reconversiei cât și înființării și modernizării 
plantațiilor pomicole. 

Un element important în dezvoltarea acestui sector îl constituie și promovarea patrimoniului 
genetic autohton cu atât mai mult în contextul schimbărilor climatice actuale. În vederea creşterii valorii 
adăugate în cadrul intervenției vor fi sprijinite inclusiv investițiile în condiționarea și/sau depozitarea, 
procesarea produselor pomicole la nivelul fermei. 

Intervenția va contribui și la promovarea accesului fermierilor la utilizarea tehnicilor și 
tehnologiilor pentru gestionare riscurilor provocate de fenomenele extreme în contextul schimbărilor 
climatice. 

Beneficiari eligibili sunt fermieri cu excepția persoanelor fizice neautorizate, cooperative agricole 
și societățile cooperative agricole care reprezintă interesele membrilor fermieri, grupuri și organizații de 
producători constituite în baza legislației naționale în vigoare și recunoscute de MADR care deservesc 
interesele membrilor. 

Valoarea sprijinului public - maximum 1.500.000 Euro/proiect, cu excepția acelor proiecte care 
propun achiziția de utilaje și echipamente agricole a căror valoare este de maximum 300.000 
euro/proiect. 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil nu va depăși: 65% din costurile eligible 
 
 
DR-16 - Investiții în sectorul legume și/sau cartofi 

Această intervenție vizează investițiile corporale și necorporale necesare obținerii producției 
primare de legume și/sau cartofi avându-se în vedere investiții pentru condiționarea și/sau depozitarea, 
procesarea produselor agricole obținute la nivelul fermei, inclusiv comercializarea acestora în vederea 
creșterea valorii adăugate.  

De asemenea, se vizează ca investițiile în facilitățile de condiționare și/sau depozitare la nivel de 
fermă să fie abordate ca investiții principale sau secundare, în funcție de nevoile de dezvoltare ale fiecărei 
ferme. Procesarea la nivel de fermă va fi abordată, în cadrul acestei intervenții, doar ca o componentă 
secundară a proiectului de investiții. 

Din perspectiva unei mai bune gestionări a riscurilor, intervenția va contribui și la promovarea 
accesului fermierilor la utilizarea tehnicilor și tehnologiilor pentru gestionare riscurilor provocate de 
fenomenele extreme în contextul schimbărilor climatice.  

Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 
12.000 € SO, solicitantul figurează în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de 
finanțare, trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției, minimum 50% din produsele 
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agricole care sunt supuse procesării/depozitării/condiționării trebuie să provină din exploatația proprie 
și/sau din exploatațiile membrilor (în cazul formelor asociative), proiectul poate să prevadă investiții în 
echipamente de irigații la nivelul fermei. Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevăzută la 
depunerea cererii de finanțare a exploatației agricole pe durata de execuție a contractului cu mai mult 
de 15%.  

Valoarea sprijinului public – maximum 2.000.000 euro/proiect cu excepția acelor proiecte care 
propun simpla achiziție de utilaje și echipamente agricole a căror valoare este de maximum 300.000 
euro/proiect, respectiv de maximum 500.000 euro/proiect în cazul utilajelor pentru cartofi achiziționate 
de formele asociative. 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil nu va depăși 65% din costurile eligible. 
 
 
DR-18 - Investiții în floricultură, plante medicinale și aromatice 

Această intervenție vizează investițiile corporale și necorporale necesare obținerii producției 
primare de flori, plante aromatice, plante medicinale, plante ornamentale. Totodată, se va acorda sprijin 
pentru componentele de condiționare și/sau depozitare, procesare, în funcție de nevoile de dezvoltare 
ale fiecărei ferme. Procesarea la nivel de fermă va fi abordată, în cadrul acestei intervenții, ca o 
componentă secundară a proiectului de investiții. Facilitățile de condiționare și/sau depozitare vor 
permite păstrarea produselor agricole în condiții optime și vor oferi o mai bună poziționare a fermierilor 
în lanțul de aprovizionare și o mai bună asigurare a necesarului de produse autohtone. 

Sprijinul acordat prin această intervenție va contribui la o mai bună tehnologizare a exploatațiilor 
agricole din aceste sub-sectoare, prin investiții în utilaje și echipamente, conducând astfel la asigurarea 
pieței cu flori, plante aromatice, medicinale și ornamentale, cu impact pozitiv în balanța comercială. 

Intervenția va susține investițiile de modernizare a fermelor din aceste sub-sectoare cu potențial 
competitiv (inclusiv în spații protejate), prin dotarea tehnică, inclusiv în sisteme/echipamente de irigații. 
Această intervenție permite și investiții în instalații pentru producerea de fertilizanți organici sau energie 
regenerabilă din surse regenerabile sau prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate 
din activitatea agricolă), în cadrul unui proiect de investiții, rezultatele fiind destinate exclusiv consumului 
propriu, precum și înființarea și/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilități și 
racordări, ca și componente secundare ale unui proiect de investiții. 

Sunt eligibili fermierii, cu excepția persoanelor fizice, cooperativele agricole și societățile 
cooperative care reprezintă interesele membrilor fermieri, grupurile și organizațiile de producători 
constituite în baza legislației naționale în vigoare şi recunoscute de MADR care deservesc interesele 
membrilor. 

Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 
4.000 euro 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; 
trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției şi viabilitatea economică a investiției, 
condiționare minim 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 nu va reduce dimensiunea economică prevăzută la depunerea cererii de finanțare a 
exploatației agricole pe durata de execuție a contractului cu mai mult de 15%. 
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Valoarea maximă a sprijinului public va fi de 100.000 euro/proiect. 
Intensitatea sprijinului public nerambursabil nu va depăși 65% din costurile eligibile. 

  
 
DR-20 - Investiții în sectorul zootehnic 

Intervenția își propune investiții noi și/sau de modernizare a fermelor zootehnice cu tot ceea ce 
presupun acestea, respectiv investiții în echipamente, adaptare la standarde, racorduri la utilități, etc.  
Datorită faptului că, în zona montană există riscul de abandon generat de fenomenul major de 
depopulare ca urmare a deficiențelor legate de infrastructură, servicii și locuri de muncă locale va fi 
prevăzută o alocare distinctă pentru zona montană.  

De asemenea, se vor sprijini investițiile în condiționarea și/sau depozitarea, procesarea 
produselor obținute la nivelul fermei precum şi investițiile în managementul adecvat al gunoiului de grajd 
(dotare și facilități moderne pentru depozitarea și aplicarea gunoiului de grajd și a nămolului de epurare, 
utilaje folosite pentru reducerea amprentei GES și amoniac, precum și tehnologii care contribuie la 
susținerea unei economii cu un nivel scăzut de carbon). Investițiile în unitățile de procesare a propriilor 
produse vor fi tratate doar ca și componentă secundară în cadrul proiectului. 

În această intervenție pe lângă investițiile specifice în fermele zootehnice vor fi sprijinite și acele 
investiții necesare pentru asigurarea bazei furajere aferentă fermelor zootehnice. Totodată, în vederea 
adaptării exploatațiilor de creștere a găinilor ouătoare de la sistemul de creștere în cuști îmbunătățite în 
sistem alternativ, se va crea o alocare separată la nivelul acestei intervenții în vederea 
modernizării/extinderii astfel încât să se poată facilita adaptarea la sistemul de creștere alternativ. 
Alocarea separată va fi avea la baza un % determinat de o analiză internă astfel încât alocarea să fie 
suficientă pentru cererea de astfel de investiții dar în același timp realistă astfel încat să poată fi 
consumată. 

Beneficiarii eligibili sunt fermierii cu excepția persoanelor fizice, cooperativele agricole și 
societățile cooperative care deservec interesele membrilor fermieri, grupurile și organizațiile de 
producători constituite în baza legislației naționale în vigoare şi recunoscute de MADR care deservesc 
interesele membrilor.  
Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei exploatații agricole 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, trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției, nu va reduce dimensiunea 
economică prevăzută la depunerea cererii de finanțare a exploatației agricole pe durata de execuție a 
contractului cu mai mult de 15% 

Valoarea maximă a sprijinului public va fi de 2.000.000 euro/proiect iar în cazul proiectelor care 
își propun exclusiv simpla achiziție de utilaje și echipamente agricole , valoarea maximă a sprijinului public 
va fi de 300 000 Euro/proiect. 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi raportată la costurile eligibile per proiect și va 
fi de maximum 65% din costurile eligibile. 
 
 
DR-21 - Investiții pentru prevenirea răspândirii pestei porcine africane (PPA) 
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Intervenţia se referă la sprijinirea acțiunilor care întăresc securitatea fermelor împotriva efectelor 
evenimentelor extreme și a incidentelor biotice sau abiotice ca urmare a evenimentelor catastrofale și 
dezastrelor naturale. Sprijinul este direcționat către investiții pentru a preveni răspândirea pestei porcine 
africane. 

Intervenția va contribui și la promovarea accesului fermierilor la instalații de dezinfecție și 
dezinsecție care să conducă la prevenirea și limitarea răspândirii pestei porcine africane (PPA), precum și 
la diminuarea pagubelor produse de răspândirea acestuia. Astfel, vor fi sprijinite investițiile care vizează 
îmbunătățirea biosecurității în cadrul exploatațiilor, respectiv acele investiții care depășesc standardele 
minime de biosecuritate pentru respectiva categorie de exploatație. 

În cadrul intervenției vor fi prioritizate proiectele care vor fi realizate de exploatațiile de 
dimensiuni mici și mijlocii, având în vedere capacitatea financiară limitată pentru a face față impactului 
negativ a unei epizootii comparativ cu cele de mari dimensiuni, precum și proiectele implementate de 
exploatațiile aflate în zone care prezintă un risc mare de contaminare sau care se află în zone deja 
contaminate 

Beneficiari eligibili vor fi fermierii, cu excepția persoanelor fizice. 
Achiziţii Eligible: 
•achiziția de echipamente și instalații de decontaminare, dezinfecție și dezinsecție pentru mijloace de 
transport, personal, suprafețe și aer; 
• achiziția de instalații și echipamente pentru îmbunătățirea filtrului sanitar-veterinar; 
• construcția de garduri de protecție a clădirilor/facilitaților pentru animale sau a zonelor de delimitare 
pentru animale; 
• achiziția de instalații de incinerare SNCU și echipamente în vederea îmbunătățirii spațiului destinat 
executării necropsiilor/depozitării și predării SNCU/rampă SNCU; 
• achiziția de instalații și echipamente pentru îmbunătățirea rampelor de afluire/livrare animale; 
• achiziția de instalații și echipamente pentru îmbunătățirea sistemului de afluire a furajelor. 

Valoarea sprijinului va fi de maximum 50.000 euro/beneficar. 
Intensitatea sprijinului public nerambursabil raportată la costurile eligibile per proiect va fi de 

80%. 
 
 
DR-22 - Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole 

Intervenţia răspunde necesităţii de susținere a investițiilor în spații de producție și tehnologii 
moderne, dezvoltarea de noi produse, încurajând aplicarea practicilor și tehnologiilor inovatoare în 
sectorul agro-alimentar. 

Intervenția are în vedere investițiile realizate de IMM-uri, întreprinderi mari, dar și forme 
asociative în unități de depozitare/condiționare și/ sau procesare în vederea comercializării. 
Intervenția vizează susținerea concertată a capitalizării și consolidării patrimoniului formelor asociative 
care va permite o mai bună corelare între capacitățile de producție primare provenite de la membri și 
capacitățile de condiționare, depozitare și procesare. Se acordă o atenție deosebită investițiilor pentru 
crearea de unități de procesare de capacitate mare pentru sectoarele legume-fructe, morărit, ulei, 
nutrețuri combinate. Aceste unități care își propun în primul rând procesarea pot face și investiții de tip 
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depozitare, condiționare. În acest sens, acest tip de investiții de importanță strategică vor avea plafoane 
mai ridicate în raport cu investițiile în alte sectoare. 

Totodată, se vor avea în vedere investiții de modernizare a capacităților de depozitare, 
condiționare, procesare în special pentru cartofi, semințe de consum (cereale și oleaginoase), legume-
fructe a căror capacitate de depozitare este insuficientă în raport cu producția obținută sau a căror 
capacitate de procesare în vederea obținerii de produse finite este insuficientă.  

Acest sprijin va contribui de asemenea, prin intermediul operatorilor economici care vizează 
obținerea unor astfel de produse, în special produse de nișă, la consolidarea industriei alimentare și la o 
valorificare a produselor la prețuri competitive în funcție de perioadă. 

Se urmăreşte stimularea investițiilor în eficiență energetică, dar și a investițiilor în economie 
circulară, inclusiv a investițiilor de obținere și utilizare a energiei din surse regenerabile care să fie folosită 
în propriul proces productiv va conduce la reducerea costurilor cu energia (electricitatea și agentul 
termic) și valorificarea tuturor resurselor, contribuind astfel la atingerea obiectivului privind dezvoltarea 
bioeconomiei, inclusiv la reducerea emisiilor de GES. 
Beneficiarii eligibili vor fi: 
1. Forme asociative cu rol economic:  
- cooperative agricole și societățile cooperative, constituite în baza legislației naționale în vigoare;  
- grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare și recunoscute de 
MADR.  
2. 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  

Valoarea sprijinului public nerambursabil pentru proiectele de investiții de modernizare va fi de 
maximum 3 mil. euro/proiect. 

Valoarea sprijinului public nerambursabil pentru proiectele de investiții de înființare care își 
propun cel puțin investiții de procesare pentru sectoarele legume-fructe, industria de morărit, ulei și 
nutrețuri combinate, va fi de maximum 10 mil. euro/proiect. Pentru toate celelalte investiții de înființare 
sprijinul va fi de maximum 7 mil. euro. 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil raportată la costurile eligibile per proiect va fi de 
65%.  

 
 
DR-23 - Investiţii pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obţinerii unor 
produse alimentare și produse transformate, altele decât cele prevăzute în Anexa 1 a Tratatului de 
Funcționare a Uniunii Europene 

În sectorul agro-alimentar este necesară concentrarea sprijinului pe acele produse agro-
alimentare pentru care există producție de materii prime și pentru care există cerere pe piață, pentru 
realizarea unor capacități de procesare, inclusiv depozitare și condiționare a materiilor prime și 
produselor finite, comercializare care să asigure o valorificare la prețuri competitive în funcție de 
perioadă. 
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Intervenţia urmăreşte dezvoltarea unor investiții în vederea obținerii unor produse calitative, cu 
predilecție în sectoarele care oferă cea mai mare valoare adăugată, inclusiv în vederea obținerii de 
produse înregistrate în sistemele de calitate europene și naționale.  

De asemenea, vor fi stimulate investițiile în eficiența energetică, investițiile de obținere și 
utilizare a energiei din surse regenerabile care să fie folosită în propriul proces productiv va conduce la 
reducerea costurilor cu energia (electricitatea și agentul termic) și valorificarea tuturor resurselor. Vor fi 
avute în vedere și investiții prin care sunt susținute noi produse prin dezvoltarea tehnologiilor digitale, 
acordarea unui sprijin având ca scop stimularea utilizării tehnologiilor inovatoare, precum și a 
tehnologiilor digitale. 

Valoarea sprijinului va fi de maximum 10.000.000 euro/proiect pentru investiții de înființare în 
sectorul panificație. 

Valoarea sprijinului va fi de maximum 3.000.000 euro/proiect pentru celelalte tipuri de investiții. 
Intensitatea maximă a sprijinului public nerambursabil este între 35% şi 60% pentru 

întreprinderile mari. 
 
 
DR-29 - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole 

Principalul scop al intervenției este acela de a promova dezvoltarea de activități economice 
neagricole în zonele rurale din România. 

Prin intervenția care vizează dezvoltarea activităților neagricole în mediul rural, aceste zone pot 
beneficia de o dezvoltare a afacerilor care ar conduce la reducerea sărăciei existente în zonele rurale și 
la crearea de noi locuri de muncă. 

Scopul sprijinului acordat prin această intervenție este de a promova dezvoltarea economică 
rezilientă, durabilă și digitală în zonele rurale prin creșterea numărului de activități neagricole desfășurate 
în zonele rurale, precum și dezvoltarea activităților neagricole existente, care să conducă la crearea de 
locuri de muncă, creșterea veniturilor populației rurale și reducerea discrepanțelor dintre mediul rural și 
urban. 

Beneficiarii eligibili vor fi micro-întreprinderi din spațiul rural. Beneficiarii se vor supune 
prevederilor legislației europene și naționale în vigoare privind acordarea ajutorului de minimis. 
Condiții de eligibilitate 
1. Investiția trebuie să se realizeze în spațiul rural 
2. Solicitantul trebuie să nu fie în insolvență, incapacitate de plată sau în dificultate 
3. Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din domeniile sprijinite prin intervenție 
4. Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției 
5. Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei documentații 
tehnico-economice 

Valoarea maximă a sprijinului public/proiect este 200.000 Euro. 
Intensitatea sprijinului public nerambursabil raportată la costurile eligibile per proiect va fi de 

65%. 
 
 
DR-30 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri 
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Intervenţia urmăreşte încurajarea familiilor tinere din mediul rural și în special din zona montană 
să rămână în mediul rural şi astfel să fie compensată îmbătrânirea forței de muncă în sectorul agricol, 
precum și declinul demografic din zonele rurale. Instalarea tinerilor fermieri va fi abordată în mod 
prioritar. 
  Sprijinul acordat pentru tinerii fermieri în vederea instalării ca șefi ai exploatației agricole va 
îmbunătăți structura de vârstă a fermierilor, va contribui la înlocuirea generațiilor de fermieri, va 
promova aspectele privind protecția mediului, agricultura ecologică, asocierea și va contribui la 
consolidarea structurii socio-economice a zonelor rurale. 

În cadrul intervenției vor fi încurajați tinerii care dețin un nivel de pregătire profesională și 
competențe adecvate care să asigure gestionarea eficientă a exploatației prin elaborarea și 
implementarea unor proiecte durabile în zonele rurale. Tinerii care dețin formare și competențe adecvate 
vor asigura adaptarea la o agricultură rezilientă și inovativă prin promovarea tehnologiilor și tehnicilor de 
producție moderne cu impact redus asupra mediului și eficientizarea utilizării resurselor naturale și 
desfășurarea unei activități agricole competitive. 

Această intervenție va conduce la creșterea numărului de tineri fermieri care desfășoară o 
activitate agricolă ca șefi/manageri de exploatație, îi va încuraja să devină competitivi, să își sporească 
gradul de orientare spre parteneriate și forme asociative, ceea ce va contribui la reducerea 
dezavantajelor structurale și la consolidarea poziției pe piață a fermierilor. Exploatația agricolă trebuie să 
aibă dimensiunea economică de minimum 12.000 SO, respectiv 8.000 SO în zona montană și maximum 
100.000 SO; 
Beneficiarii eligibili vor fi tinerii fermieri care se instalează pentru prima data ca „tineri 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. 

Toate cheltuielile prevăzute în Planul de afaceri pot fi eligibile, inclusiv costurile pentru capitalul 
de lucru, cadastrare, achiziționare de teren în procent maxim de 10% din valoarea sprijinului, cu 
respectarea legislației naționale și europene în vigoare. 

Sprijinul public nerambursabil maxim este de 70.000 Euro. 
Rata sprijinului este de 100%. 

 
 
DR-31 - Contribuții financiare la plata primelor de asigurare 

Scopul intervenției este de a încuraja fermierii în aplicarea unor instrumente de gestionare a 
riscurilor la nivelul fermei prin subvenționarea unei părți din prima de asigurare eligibilă plătită. 

Această intervenție este complementară cu Instrumentul de sprijin al fermierilor afectați de 
pierderi ale producției agricole (DR-32) precum și cu instrumentele de gestionare a riscurilor finanțate 
din intervențiile sectoriale din Pilonul I pentru sectorul legume-fructe și sectorul viti-vinicol, acestea 
având ca scop comun creșterea suprafețelor agricole protejate de instrumente de gestionare a riscurilor 
la nivel național. 

Pentru a se asigura complementaritatea cu DR-32, MADR și structurile din subordine vor colabora 
cu societățile de asigurări din sectorul agricol pentru a stabili mecanismele necesare pentru evitarea 
supra-compensării și crearea unui efect sinergic prin cele două intervenții, astfel încât fermierii să fie 
interesați în accesarea DR-31. Mecanismele pentru asigurarea complementarității vor pleca de la 
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principiul oferirii unei protecții de bază prin intermediul despăgubirilor plătite fermierilor prin 
instrumentul de sprijin din cadrul DR-32, care să poată fi suplimentate cu despăgubirile acordate de 
societățile de asigurări, până la un prag maxim de 100% din nivelul pagubei, pentru acei fermieri care 
beneficiază de asigurări facultative. În acest sens, vor fi încheiate protocoale de colaborare cu societățile 
de asigurări. 
Condiții de eligibilitate 
1. Fermierul a încheiat un contract de asigurare pentru producția agricolă şi a plătit integral prima de 
asigurare în cuantumul prevăzut în contract; 
2. Contractul de asigurare acoperă cel puțin unul din riscurile eligibile; 
3. Contractul de asigurare prevede acoperirea pierderilor care depășesc un prag de cel puțin 20% din 
producția medie anuală a fermierului. Detaliile privind aplicarea acestei condiții de eligibilitate sunt 
prevăzute la secțiunea Compensarea pierderilor. 
4. Contractul de asigurare prevede o metodologie de calculare a pierderilor fie pe baza evidențelor 
contabile ale fermierilor şi a expertizei tehnice a asiguratorului pentru constatarea daunei, fie pe bază de 
indici. 
5. Contractul de asigurare conține prevederi privind evitarea supracompensării. 
Sprijinul public nerambursabil reprezintă 50 % din costurile eligibile. 
Compensarea pierderilor - 20% din producția medie anuală a fermierului 
 
 
DR-32 - Instrumentul de sprijin al fermierilor afectati de pierderi ale productiei agricole 

Scopul intervenției este de a sprijini crearea unui instrument care să permită acordarea de 
despăgubiri, conform principiilor stabilite în fișa intervenției, în cazul unor pierderi de producție 
înregistrate de fermieri ca urmare a producerii unor fenomene climatice nefavorabile cu impact major 
cum sunt cele asimilate dezastrelor naturale. Totodată, prin programarea acestei intervenții se urmărește 
aplicarea principiului solidarității între fermierii beneficiari de plăți directe prin activarea prevederilor art. 
19 din Regulamentul UE nr. 2115/2021 care vizează participarea obligatorie și automată a fermierilor la 
instrumente de gestionare a riscurilor la nivelul fermei, în scopul finanțării unui instrument care să 
faciliteze acordarea de despăgubiri în cazul producerii unor calamități naturale. 

Instrumentul de gestionare a riscurilor se va constitui din contribuțiile tuturor fermierilor 
beneficiari de plăți directe prin reținerea anuală a unui procent de 3% din plățile directe care urmează a 
fi plătite fiecărui fermier în parte, la care se adaugă contribuția publică din FEADR și co-finanțarea de la 
bugetul de stat. 

Astfel, fermierii a căror contribuție a fost reținută vor putea beneficia de un sprijin sub forma 
unei despăgubiri¸ în condițiile prevăzute în intervenție, în cazul în care se confruntă cu pierderi ale 
producției care intră sub incidența condițiilor de eligibilitate prevăzute în cadrul intervenției care să le 
asigure un sprijin financiar pentru a le permite acoperirea cel puțin a unei părți a cheltuielilor efectuate. 

Beneficiarii eligibili vor fi fermierii activi, care sunt eligibili pentru una din schemele de plată 
directă. 
Condiții de eligibilitate 
1. Fermierul a înregistrat o pierdere a producției ca urmare a producerii unui eveniment eligibil în cadrul 
intervenției; 
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2. Pierderea de producție reprezintă mai mult de 30% din producția medie anuală a fermierului; 
3. Producerea evenimentului trebuie constatată de entitățile responsabile conform legislației naționale. 
Sprijinul public nerambursabil reprezintă 20% din costurile eligibile. 
Compensarea pierderilor - Minimum 30 % din producția medie anuală a fermierului. 
 

În încheiere, recomandăm potenţialilor solicitanţi de fonduri europene să se informeze foarte 
bine legat de condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească la accesarea finanţăriilor nerambursabile şi să 
conştientizeze de la bun început ce anume doresc să facă cu aceşti bani. Facem această precizare întrucât, 
în activitatea nostră, am constatat că unii solicitanți pleacă din start cu o idee greșită în privința accesării 
finanțărilor şi nu își fac un plan concret de investiții. De asemenea, dorim să asigurăm cetăţenii interesaţi 
în accesarea fondurilor europene care se încadrează în aria de finanțare a Măsurilor din cadrul PNDR, de 
întreaga noastră disponibilitate și deschidere în vederea elucidării diferitelor neclarități cu care se 
confruntă la elaborarea cererilor de finanțare respectiv a cererilor de plată corespunzătoare contractelor 
aprobate.  

Totodată, dorim să reamintim faptul că, în virtutea atribuțiilor specifice conferite de prevederile 
legale în vigoare, nu putem să acordăm consultanță pentru întocmirea documentelor mai sus precizate 
și nici nu ne putem implica în activități de pre-evaluare a acestora. Cu toate acestea, vom considera în 
continuare fiecare beneficiar ca un „colaborator”, un „partener” în această operaţiune complexă a 
accesării de fonduri europene întrucât avem un obiectiv comun și anume: finanțarea cât mai multor 
proiecte prin programe susținute din fonduri europene.  

Un alt aspect pe care dorim să-l punem în evidență se referă la faptul că, Oficiul Județean poate 
pune la dispoziția tuturor celor  interesați precum și a instituțiilor publice, informațiile de interes public 
privind stadiul implementării PNDR întrucât, la nivelul judetului Harghita, diseminarea acestor informații 
constituie o acțiune prioritară privind respectarea principiului transparenței gestionării fondurilor 
europene, dar numai cu aprobarea și înștiințarea prealabilă a conducerii superioare AFIR. Subliniem 
aceste aspecte deoarece structurile teritoriale ale AFIR, respectiv Centrele Regionale (CRFIR) și Oficiile 
Județene (OJFIR) reprezintă structuri interne ale AFIR, neinvestite cu personalitate juridică, fără buget 
propriu/execuție bugetară proprie și sunt direct subordonate conducerii superioare a instituției, 
activitatea de gestionare a fondurilor europene nu reprezintă un serviciu public și nu intră sub incidența 
prevederilor Codului administrativ. De asemenea, toate informațiile cu caracter public referitoare la 
accesarea și implementarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală sunt disponibile și pe pagina 
oficială de internet, www.afir.info. 
 
 
Cu deosebită considerație, 
Director OJFIR Harghita 
Dr. Ing. Ioan HÎRB 
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