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Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți 
Obiectivul tematic 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil 
non-agricol din zona urbană 
Titlu proiect: “PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) – pentru regiunea Centru” 
POCU/82/3.7/104254 

 
Bună practică – Februarie 2019 

 
 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 

Submăsura 4.1a 
Investiții în exploatații pomicole 

 
  
1. Cine este finanțator ?  
 

Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).  
 
2. Cine poate beneficia de ajutorul financiar ? 
 

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin submăsura 4.1a sunt fermierii 

definiți conform Regulamentului (UE) 1307/ 2013, art. 4, ca fiind persoane fizice 

autorizate conform OUG nr.44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea 

nr.182/2016, sau persoane juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, 

indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup şi membrii săi îl deţin în 

temeiul legislaţiei naţionale, ale căror exploataţii se situează pe teritoriul României și 

care desfășoară o activitate agricolă.  

În cadrul acestei sesiuni de depunere, sunt eligibile și investițiile propuse de 

solicitanții care au sediul social și care amplasează investițiile propuse prin proiect pe 

teritoriul ITI Delta Dunării precum și fermierii din teritoriul ITI care vizează prin 

proiect achizitia de mașini și utilaje agricole și au peste 50% din terenurile agicole ale 

exploatatiei în teritoriul ITI Delta Dunării cu condiția respectării Strategiei ITI Delta 

Dunării, respectiv cu prezentarea obligatorie a „Avizului de conformitate proiect cu 

obiectivele STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 

DELTEI DUNĂRII” emis de Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară - ITI Delta 

Dunării. - Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile 

sunt:  
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- Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008), cu 

modificările și completările ulterioare;  
- Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările 

și completările ulterioare;  
- Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și 

completările ulterioare;  
- Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare);  
- Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare); 
-  Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare);  
- Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare);  
- Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare);  
- Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu 

modificările şi completările ulterioare); 
- Institutele de cercetare – dezvoltare, staţiunile şi unitățile de 

cercetaredezvoltare, inovare agricolă și didactice cu personalitate juridică, de 

drept public sau privat, inclusiv universităţi având în subordine/structură 

stațiuni de cercetare-dezvoltare și didactice din domeniul agricol şi /sau ferme 

de dezvoltare  
- Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991 cu modificările şi 

completările ulterioare);  
- Societate cooperativă agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, care activează în sectorul pomicol, 

iar investițiile realizate deservesc interesele propriilor membri;  
- Cooperativă agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004, art.6 cu 

modificările și completările ulterioare, care activează în sectorul pomicol, iar 

investițiile realizate deservesc interesele propriilor membri care au calitatea de 

fermieri;  
- Grup de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea 

și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru 

comercializarea produselor agricole și silvice, cu completările și modificările 

ulterioare) care activează în sectorul pomicol, iar investițiile realizate deservesc 

interesele propriilor membri.  
- Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor 

(menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate 

asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările 

ulterioare);  
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Solicitantul trebuie să respecte următoarele: 

-   să desfășoare activități economice, sub forma de întreprindere individuală, 

întreprindere familială, persoană fizică autorizată sau persoana juridică 

română;  
-  să acţioneze în nume propriu;  
-  să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării 

proiectului. 
 

3. Care sunt operațiunile eligibile ? 
 

(1) investiții în înfiinţarea şi modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în 

înfiinţarea şi reconversia plantațiilor pomicole şi modernizarea parcului de 

mașini şi utilaje agricole; 

(2) investiții în înfiinţarea şi modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv în 

creşterea suprafeţelor ocupate de material săditor;  

(3) înfiinţarea şi modernizarea unităţilor de procesare la nivelul fermelor şi 

investiții în vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau 

rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse 

agricole), doar ca o componenta secundară a proiectului;  

(4) investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția 

biomasei (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, 

geotermală) în cadrul fermei, ca şi componentă secundară în cadrul unui 

proiect de investiții, iar energia obţinută va fi destinată exclusiv consumului 

propriu;  

(5) investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin 

utilizarea biomasei (din deșeuri/ produse secundare rezultate din activitatea 

agricolă și/sau forestieră, atât din ferma proprie cât și din afara fermei), ca şi 

componentă secundară în cadrul unui proiect de investiții, iar energia obţinută 

va fi destinată exclusiv consumului propriu;  

(6)  înfiinţarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv 

utilităţi şi racordări;  

(7) investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor 

fermieri în conformitate cu art. 17 alin. (5) al Regulamentului (UE) nr. 1305/ 

2013 cu modificările și completările ulterioare, în care sprijinul poate fi acordat 

pe o perioadă maximă de 24 luni de la momentul instalării;  

(8) investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și 

achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la 

art. 45 alin. (2) lit. (d) din Regulamentul nr. 1305/2013, cu modificările și 

completările ulterioare;  
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Atenţie! Operațiunile de la punctele 3, 4, 5 și 8 nu pot face în mod independent 

obiectul unui proiect de investiții. 

 

4. Care este valoarea minima și valoarea maximă a finanțării nerambursabile 
precum și procentul de cofinanțare ? 
 

1. FERME MICI, MEDII și obţinere de material de ÎNMULȚIRE și material de 

PLANTARE fructifer  

 Ferme mici 4.000-11.999 SO Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul 

cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 

 - 100.000 € pentru achiziții simple;  

- 300.000 € în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înfiinţare, 

reconversie etc.)  

- 450.000 € pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat, la 

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

 

 Ferme medii 12.000- 250.000 SO Intensitatea sprijinului este de 50% din 

totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:  

- 200.000 € pentru investițiile care presupun achiziții simple;  

- 600.000 € în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înfiinţare, 

reconversie etc.)  

- 900.000 € pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat, la 

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

 

 Obţinere material de înmulțire și material de plantare fructifer Intensitatea 

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

 

- 1.050.000 € în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, 

înfiinţare).  

 

Atenție! În acest caz proiectul trebuie sa fie destinat exclusiv obținerii de 

material de înmulțire si/ sau material de plantare fructifer, inclusiv achiziția de 

utilaje, echipamente etc. 

 

 

2. FERME MARI > 250.000 SO Intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul 

cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 

 - 250.000 € pentru investițiile care presupun achiziții simple;  

- 750.000 € în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înfiinţare, 

reconversie);  

- 1.050.000 € pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat, la nivelul 

exploatației agricole* (producție**, procesare, comercializare). ** termenul  
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„producție” este asimilat producției agricole primare, conform definiției din 

subcapitolul 4.3 - Dicționar. 

 

3. FORME ASOCIATIVE Intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul 

cheltuielilor eligibile, fără a depăși:  

 

- 350.000 € pentru investițiile care presupun achiziții simple;  

- 750.000 € în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înfiinţare, 

reconversie);  

- 1.050.000 € pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat, la nivelul 

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

- 1.050.000 € pentru obţinere material de înmulțire și material de plantare fructifer;  

 

Atenție! În acest caz proiectul trebuie să fie destinat exclusiv obținerii de material de 

înmulțire și/ sau material de plantare fructifer, inclusiv achiziția de utilaje, 

echipamente etc. 

 
5. Care este rata de cofinanțare ? 

 
Prin submăsura 4.1a se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de 50% până la 

maximum 90% 

 
6. Care este durata de implementare a proiectelor ? 

 
Durata de execuţie a Contractului de finanțare este de maximum 3 ani (36 de luni) 

pentru proiectele care prevăd investiții cu construcţii montaj şi/sau adaptarea la 

standarde. Durata de execuţie a contractului este de maximum 2 ani (24 luni), pentru 

proiectele de investiții care prevăd doar achiziţii simple de bunuri/ utilaje, Instalații, 

echipamente și dotări noi stabilite prin fişa măsurii/submăsurii.  

Duratele de execuție prevăzute mai sus pot fi prelungite cu maximum 6 luni, cu 

acordul prealabil al AFIR şi cu aplicarea penalităților specifice beneficiarilor publici 

sau privați, prevăzute în Contractul de Finanțare, la valoarea eligibilă nerambursabilă 

rămasă, cu excepția investițiilor care prevăd adaptarea la standardele europene, caz în 

care această prelungire nu poate depăşi termenul de grație legal impus pentru 

adaptarea la standarde.  

Duratele de execuție prevăzute mai sus, se pot suspenda la cererea beneficiarului, în 

situații temeinic justificate, pe bază de documente justificative în cazul în care pe 

parcursul implementării proiectului se impune obţinerea, din motive neimputabile 

beneficiarului, de avize/ acorduri/ autorizații, după caz, pentru perioada de timp 

necesară obţinerii acestora. În cazuri temeinic justificate, părţile pot conveni prin Act  
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Adiţional, ulterior efectuării ultimei plăţi, prelungirea duratei de monitorizare a 

Contractului de finanțare. 

 
7. Care sunt tipurile de investiții și cheltuieli eligibile ? 

În cadrul submăsurii 4.1a sunt sprijinite investițiile la nivelul întregului 

teritoriu al României pentru pepiniere și culturi în spații protejate și cu 

respectarea zonării speciilor pomicole pentru celelalte tipuri de investiții 

conform Anexei aferente Subprogramului Tematic Pomicol din cadrul 

național de implementare (Anexa 7). Un proiect poate cuprinde atât cheltuieli 

eligibile cât şi cheltuieli neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate 

doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a 

fi suportate de beneficiarul proiectului. Cheltuielile neeligibile înscrise în 

proiectul selectat trebuie de asemenea finalizate pana la data depunerii ultimei 

Cereri de plată. Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor 

eligibili pentru investiții corporale şi/sau necorporale, conform următoarei liste 

indicative a cheltuielilor eligibile: 

- reconversia plantațiilor existente, inclusiv costurile pentru defrișare, materiale 

de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme 

de protecție pentru grindină, inclusiv generatoare terestre Antigrindină, îngheț, 

caniculă, ploaie și insecte, echipamente de irigaţii la nivelul exploatațiilor, 

containere generator pompe irigat, sere, solarii, tunele joase, macrotunele etc.  

În cazul proiectelor care propun achiziția de generatoare terestre antigrindină, 

solicitantul va prezenta la depunerea Cererii de finanțare, Acordul de principiu 

privind includerea generatoarelor terestre antigrindină în Sistemul Național de 

Antigrindină și Creștere a Precipitațiilor (SNACP), emis de Autoritatea pentru 

Administrarea Sistemului Național de Antigrindină și Creștere a Precipitațiilor, 

iar la ultima Cerere de plată, Avizul de includere în SNACP 

- înfiinţarea de plantații pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de 

plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de 

protecție pentru grindină, îngheț, caniculă, ploaie și insecte containere, 

generator pompe irigat, sere, solarii, tunele joase, macrotunele etc.înfiinţarea și 

modernizarea pepinierelor pentru producerea de material de înmulțire și 

material de plantare fructifer inclusiv costurile pentru materiale de plantare, 

sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, plase antigrindină, 

containere generator pompe irigat, sere, solarii, tunele joase, macrotunele etc.; 

- înfiinţarea, extinderea și/ sau modernizarea sistemelor de depozitare, 

condiționare, și ambalare şi a unităţilor de procesare la nivelul exploatației, 

inclusiv unităţi de procesare mobile, laboratoare de analiză pentru testarea 

produselor aferente activității proprii, containere frigorifice refrigerare, 

containere frigorifice congelare cu camera prerăcire, grup containere  
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-  

- condiționare, spații de depozitare (fertilizanți, pesticide, ambalaje, inventar 

mărunt) etc. 

- pentru respectarea condițiilor de igienă, de protecție a muncii, sanitar-

veterinare și a fluxului tehnologic, sunt eligibile spațiile destinate personalului 

de producție: vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul sefului de fermă, spațiu 

pentru pregătirea și servirea mesei, toalete ecologice etc.).  

- sisteme audio/ video de supraveghere, monitorizare și control a plantației şi a 

fluxurilor tehnologice din exploataţia pomicolă, sisteme de iluminat perimetral 

al plantației pomicole şi/ sau al zonelor unde se desfășoară procesele 

tehnologice ale exploataţiei pomicole, stație meteo aferentă plantației 

pomicole, cabine pază;  

- achiziţionarea, inclusiv prin leasing, de mașini/ utilaje şi echipamente noi, 

inclusiv echipamente de irigaţii la nivelul exploatațiilor, remorci agricole/ 

tehnologice, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv. 

Atenție! Este considerată cheltuială eligibilă doar leasingul financiar, cu 

obligaţia ca bunul să intre în proprietatea beneficiarului până la ultima plată.  

Pentru o dimensionare adecvată de către solicitanți a parcului de utilaje se 

recomanda consultarea Tabelul privind corelarea puterii mașinilor agricole cu 

suprafaţa fermelor, postat pe pagina de internet a AFIR, tabel cu caracter 

orientativ. Corelarea se realizează cu suprafețele regăsite în APIA sau 

certificate de APIA la momentul depunerii Cererii de finanțare și aferente 

plantațiilor prognozate în cadrul Studiului de fezabilitate și/sau deținute. Se va 

avea în vedere și gradul de uzură morală și fizică a mașinilor și utilajelor 

existente în exploatație și de amortizarea lor din punct de vedere contabil. 

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

frigorifice, în scopul comercializării produselor în cadrul lanțurilor scurte, 

respectiv: o Autoizoterme (cu frig sau fără) o Rulote și autorulote alimentare 

Aceste mijloace de transport pot fi utilizate după caz, pentru transportul 

materiei prime, comercializarea produselor agricole primare, a produselor 

condiționate și/sau procesate, cu condiția respectării definiției lanțului scurt. 

Intensitatea sprijinului aplicabilă acestor mijloace de transport este cea aferentă 

submăsurii 4.1a. 

Aceste cheltuieli sunt încadrate în componenta de comercializare. 

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

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

şi alte produse din sectorul pomicol). 

În cadrul cheltuielilor de marketing sunt eligibile și următoarele investiții, doar în 

limita a 5% din valoarea eligibilă a proiectului fără a depăşi 30.000 euro: 
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 - înfiinţarea unui site pentru promovarea și comercializarea produselor proprii 

atât cele în stare proaspătă cât și cele condiționate și/ sau procesate  

- crearea conceptului de etichetă pentru produsele comercializate, inclusiv 

costurile cu crearea/ achiziționarea si/ sau înregistrarea mărcii beneficiarului  

- crearea brandului/ brandurilor produsului/ produselor condiționate și/ sau 

procesate care vor face obiectul comercializării. Sunt eligibile și costurile cu 

achiziționarea și/sau înregistrarea brandului/ brandurilor acestor produse.  

Investițiile în vederea comercializării, precum magazinele la poarta fermei sau 

rulotele alimentare vor fi destinate exclusiv comercializării propriilor produse 

agricole.  

Intensitatea sprijinului aplicabilă acestor cheltuieli este cea aferentă submăsurii 

4.1a. Aceste cheltuieli sunt încadrate în componenta de comercializare.  

- investiții care vizează îmbunătățirea performanțelor de mediu ale exploatațiilor 

pomicole (creșterea eficienței energetice a clădirilor, anveloparea clădirilor, 

achiziționarea de Instalații de producere a energiei regenerabile la nivelul 

exploatației);  

- împrejmuirea suprafețelor pe care se realizează investiția, drumuri de 

exploatare, inclusiv utilităţi şi racordări (în cadrul fermei);  

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

Procentul de puieți înlocuiți va fi prevăzut în proiectul de plantare (înfiinţare 

și/sau reconversie) avizat de un Institut pomicol sau de o stațiune pomicolă din 

zonă, însă nu poate depăși 5%. Dacă proiectul prevede un procent mai mare 

decât cel menționat anterior, diferența este considerată cheltuială neeligibilă.  

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

din Reg. 1305/ 2013;  

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

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

1305/2013; 

În cazul solicitanților neplătitori de TVA, în temeiul legislaţiei naţionale 

privind TVA-ul, sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor 

eligibile purtătoare de TVA. Atenţie!  

Mijloacele de transport menționate anterior pot fi achiziționate doar în cadrul 

lanţului scurt (definit în subcapitolul 4.3 – dicționar). 

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă 

respectă prevederile art. 45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013 şi îndeplinesc 

următoarele condiții:  
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a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obţinerii de 

avize, acorduri şi autorizații necesare implementării activităților eligibile ale 

operațiunii sau rezultă din cerințele minime impuse de PNDR 2014 - 2020;  

b) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea 

economică și de mediu, Studiu de fezabilitate, Proiect tehnic, Document de 

avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile 

legislației în vigoare;  

c) sunt necesare în procesul de achiziții publice pentru activitățile eligibile ale 

operațiunii;  

d) sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi 

recepției lucrărilor de construcții – montaj.  

Cheltuielile de consultantă pentru management de proiect pentru obiectivul de 

investiții sunt eligibile dacă respectă condițiile anterior menționate şi se 

decontează proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente 

proiectului. Excepție fac cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului 

Cererii de finanțare se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată doar 

în cazul în care aceste servicii fac obiectul unui contract de sine stătător sau 

sunt evidențiate în mod distinct în cadrul Contractului de consultanță pentru 

managementul de proiect.  

Costurile generale ale proiectului trebuie să se încadreze în maximum 10% din 

totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții - montaj 

și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții simple.  

În cazul proiectelor care vizează înfiinţarea/ reconversia plantațiilor pomicole, 

valoarea prevăzută în Anexa A5 din Cererea de finanțare, linia 1 Proiectare, 

analiza sol, asistență tehnică va fi inclusă în Bugetul indicativ în cadrul cap. 3.  

Costul standard aferent operațiunii Proiectare, analiza sol, asistență tehnică 

include următoarele acțiuni legate de înființarea plantațiilor pomicole: proiect 

tehnic de înființare a plantației, taxa de avizare a proiectului tehnic, studiul 

pedologic și asistență tehnică la plantare. 

De asemenea, cheltuielile necesare pregătirii tuturor documentelor solicitate 

pentru întocmirea și completarea dosarului Cererii de finanțare (până la 

semnarea Contractului de finanțare) precum: cheltuieli pentru studii de teren şi 

proiectare, cheltuieli de organizare (de asistență) necesare în procesul de 

achiziții pentru activitățile efectuate înainte de încheierea Contractului de 

finanțare (asistența pentru derularea procedurile de achiziții, elaborarea 

cererilor de ofertă, a caietelor de sarcini și a altor documente necesare derulării 

procedurilor de achiziții), cheltuieli aferente studiilor de piață, de evaluare, 

cheltuieli pentru obţinere avize, acorduri şi autorizații necesare în dosarul 

Cererii de finanțare în vederea încheierii Contractului de finanțare, inclusiv 

onorariile aferente, pot fi decontate, de asemenea, la prima tranşă de plată. 
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Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă: 

Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectului sunt 

incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru 

activitatea care a beneficiat de Finanțare nerambursabilă pentru minimum 5 ani 

de la data efectuării ultimei plăţi.  

Rezonabilitatea preţurilor este asigurată, după caz, prin: a) respectarea limitelor 

de preţuri din baza de date cu prețuri de referință aplicabilă PNDR 2014 – 

2020 postată pe pagina de internet a AFIR; b) valorile costurilor standard şi 

contribuţiei în natură, potrivit fişei submăsurii 4.1a “Investiții în exploataţii 

pomicole” sau din Cererea de finanțare; c) prezentarea a două oferte pentru 

bunuri şi servicii a căror valoare este mai mare de 15.000 Euro și o ofertă 

pentru bunuri şi servicii a căror valoare este mai mică sau egală cu 15.000 

Euro. Beneficiarii de grant, respectiv ai sprijinului public nerambursabil 

acordat prin sm 4.1a, care pentru co-finanțarea investiției vor accesa sprijinul 

prin intermediul creditelor de co-finanţare PNDR 2014- 2020, vor fi selectați 

de către intermediarii financiari (bănci sau alte instituţii de credit selectate) în 

baza criteriilor economico-financiare cuprinse în condițiile de creditare proprii 

pentru asigurarea viabilității economice a proiectelor de investiții finanțate. 

Creditul de co-finanţare PNDR poate acoperi valoarea co-finanțării private a 

cheltuielilor eligibile aferente proiectului selectat pentru finanțare de către 

AFIR, în următoarele condiții, conform prevederilor Regulamentului nr. 1303/ 

2013, cu modificările și completările ulterioare:  

- Valoarea cumulată a grantului şi a creditului nu poate depăşi suma totală a 

cheltuielilor vizate (eligibile);  

- Creditele de co-finanţare PNDR 2014-2020 nu pot prefinanţa grantul, 

respectiv acestea nu pot fi utilizate pentru a plăti cheltuielile ce urmează a fi 

rambursate prin grant;  

- Grantul nu poate fi utilizat pentru rambursarea sprijinului primit prin creditul 

de cofinanţare PNDR. 

 

8. Care sunt tipurile de investiții și cheltuieli neeligibile ? 

Atenţie! Pentru finalizarea proiectului FEADR este necesar ca beneficiarul să 

finalizeze atât partea de investiție aferentă cheltuielilor eligibile, cât și partea 

de investiție realizată din cheltuielile neeligibile.  

Prin submăsura 4.1a nu se pot finanţa investiții care se încadrează în 

următoarele categorii: 

-  achiziţia de clădiri;  

- achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante 

anuale și plantarea acestora din urmă;  
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- obţinerea de băuturi alcoolice. spatiile ce deservesc activitatea generală a 

exploatației: birouri administrative, săli de ședințe, săli de protocol, spații de 

cazare etc.).  

- cheltuielile cu întreținerea plantațiilor;  

- cheltuielile cu achiziția de cap tractor;  

Cheltuielile neeligibile generale sunt:  

- cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”;  

- cheltuielile generate de investiții care nu se adresează speciilor pomicole 

eligibile prin STP (de exemplu legume) cu următoarele excepții: - cele 

destinate colectării, depozitării, condiționării și procesării, produselor care nu 

provin din sectorul pomicol dacă acestea sunt destinate procesării în unitatea 

proprie ca materie primă secundară. - cele destinate culturilor mixte – de 

exemplu alun micorizat, culturi asociate.  

Cele două excepții de mai sus se aplică doar dacă din punct de vedere valoric 

(valoare eligibilă), componenta investițională majoritară din proiect (>50%) 

vizează sectorul pomicol. 

- cheltuieli efectuate înainte de semnarea Contractului de finanțare a proiectului 

cu excepţia, costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a 

Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

care pot fi realizate înainte de depunerea Cererii de finanțare și cu excepția 

cheltuielilor necesare implementării proiectelor care presupun și 

înfiinţare/reconversie plantații pomicole în cadrul sM 4.1a care pot fi realizate 

după depunerea Cererii de finanțare, conform art. 60 alin (2) din Regulamentul 

(UE) 1305/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

- cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru 

transport persoane; cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care 

vizează aceleași costuri eligibile; 

- cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin. (3) din Regulamentul 

(UE) nr. 1303/2013, cu modificările și completările ulterioare și anume: o 

dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma 

unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de 

garantare; o achiziţionarea de terenuri neconstruite și construite. o taxa pe 

valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în 

temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru 

instrumente financiare; o în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri 

legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de 

refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare. 
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9. Cum se pot obține informații suplimentare ? 

 
Online, accesând link-ul https: 
//portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sector_pomicol_s
m_4_1a_exploatatii_pomicole 
 
Întocmit / revizuit 
Expert bune practici în antreprenoriat 1, 
Florian IONESCU. 
 
 
 


