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PNS
PNDR
   Conform Regulamentului Consiliului 1698/2005, 

România se află în faza de elaborare a doua 
documente cheie în domeniul dezvoltării rurale 
pentru perioada 2007-2013 şi anume:

• Planul Naţional Strategic (PNS) care identifică 
priorităţile şi direcţiile de acţiune în domeniul 
dezvoltării rurale

• Planul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) care 
pune în practică strategia şi priorităţile propuse.



PRIORITĂŢILE PNDR SUNT:

Axa prioritara 1 – Modernizarea exploataţiilor agricole, a unităţilor 
de procesare şi îmbunătăţirea cunoştinţelor fermierilor în domeniul 
agricol şi silvic

Axa prioritara 2 – gospodărirea terenurilor agricole şi forestiere 
pentru un mediu sănătos

Axa prioritara 3 – diversificarea activităţilor economice prin 
dezvoltarea serviciilor pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii în mediul 
rural

Axa prioritara 4 – crearea de parteneriate public-private prin 
intermediul axei Leader pe baze pilot pentru perioada 2007-2009 şi 
extinderea la nivel naţional pentru perioada 2010-2013. Prin 
implementarea programului de dezvoltare rurală printr-o abordare de 
jos în sus asigură participarea populaţiei rurale la actul decizional.



Alocarea financiară prin PNDR
• România va beneficia de circa 7,5 miliarde de euro, 
contribuţie UE, la care se adauga contributia
Guvernului Romaniei de aprox 2 miliarde euro, 
repartizaţi pe domenii, după cum urmează:
– Axa I “Creşterea competitivităţii sectorului 
agricol şi silvic” 45%

– Axa II “Îmbunătăţirea mediului şi a zonelor 
rurale” 25%

– Axa III “Calitatea vieţii în zonele rurale şi 
diversificarea economiei rurale” 30%

– LEADER va primi 2,5% din sumele alocate 
celorlalte domenii



Direcţia Generală 
Dezvoltare Rurală

Agenţia de Plăţi pentru 
Dezvoltare Rurală şi 
Pescuit

Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie în Agricultură

Autoritate de Management 

pentru implementarea 

PNDR

Organism de plată al 

măsurilor din PNDR

Organism de plată al 

măsurilor din PNDR

Principalele instituţii ale Ministerului Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

implicate în implementarea PNDR

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI este  desemnată ca Organism de 

certificare



Axa 1 (I)

Primă unică în valoare maximă 
de 25.000 euro. Poate fi folosită 
pentru achiziţionare teren, cotă 
lapte, subvenţionarea dobânzii, 
etc.

Tineri fermieri care au mai 
putin de 40 ani şi deţin pentru 
prima dată o proprietate 
agricolă ca manageri ai 
acesteia. Solicită sprijinul cu 
12 luni înainte de instalarea pe 
proprietatea agricolă. Prezintă 
un plan de afaceri.

Instalarea tinerilor fermieri

 50 până la 60% din cheltuielile   
eligibile sunt nerambursabile
  60% pentru tinerii agricultori 
din zona montană şi alte zone 
cu handicap natural

Producători agricoli-fermieriModernizarea exploataţiilor 
agricole în sectoarele vegetal
şi creşterea animalelor. Ferme 
vegetale: achiziţie tractoare, 
combine, utilaje, maşini 
agricole; reabilitare plantaţii 
viticole, reabilitare plantaţii 
pomicole, construire şi 
modernizare sere, etc. Ferme 
de creştere a animalelor: 
achiziţie animale cu înalt 
potenţial genetic, achiziţie 
maşini şi utilaje pt activităţile 
din ferma zootehnică.

Valoare propusă a 
sprijinului

BeneficiariTipuri de investitii



Axa 1 (II)

50 % din cheltuielile   eligibile 
sunt nerambursabile

Microîntreprinderi şi IMM de 
industrie alimentară
Microîntreprinderi pentru 
procesarea primară a lemnului

Creşterea valorii adăugate a 
produselor agricole şi forestier 
– modernizarea unităţilor 
pentru prima procesare

100 % din cheltuielile   eligibile 
sunt nerambursabile 

Asociaţii ale producătorilor 
agricoli şi proprietari de 
pădure
Comune, oraşe, municipii sau 
asociaţiile constituite de 
acestea

Ameliorarea şi dezvoltarea 
infrastructurilor agricole
-drumuri către fermă
-lucrări îmbunătăţiri funciare
-reţele alimentare energie electrică
-lucrări prevenire şi protecţie 
împotriva inundaţiilor

Determinat anual în primii 5 
ani după autorizare: 5% primul 
an, 5% al doilea an, 4%, 3% şi 
2% din valoarea prod. 
comercializate.

Producători agricoli-fermieri 
şi proprietari de pădure

Sprijinirea grupurilor de 
producători

 1.500 euro/an pentru o fermă, 
pe o perioadă de 3 ani

Producători agricoli de semi-
subzistenţă care prezintă un 
plan de afaceri.

Sprijinirea exploataţiilor de 
semi-subzistenţă (2-6 UDE)

Valoare propusă a 
sprijinului

BeneficiariTipuri de investitii



Axa 1 (III)

până la 920 
euro/consiliere
până la 160 euro/evaluare

Producători agricoli, proprietari de 
pădure, reprezentanţi ai asociaţiilor de 
proprietari de pădure; 
reprezentanţi ai grupurilor de 
producători;
persoane implicate în activitati
forestiere şi care au venituri directe 
din aceste activitati, inclusiv membrii 
de familie;
alte persoane implicate in 
transformarea si modernizarea 
unităţilor de producţie forestiere

Servicii de consiliere

400 euro/cursantProducători agricoli, proprietari de 
pădure, angajaţi ai unităţilor de 
procesare a produselor agricole şi 
silvice şi a altor activităţi pentru 
modernizarea activităţilor de 
producţie

Activităţi de informare 
şi pregătire  
profesională

Valoare propusă a 
sprijinului

BeneficiariTipuri de 
investitii



Axa 2 Îmbunătăţirea mediului şi a zonelor rurale

• 221. Prima împădurire a 
terenurilor agricole

• 222. Prima înfiinţare de sisteme 
agro-forestiere pe terenuri 
agricole

• 223. Prima împădurire a 
terenurilor neagricole

• 224. Plăţi Natura 2000

• 225. Plăţi de silvo-mediu

• 227. Investiţii neproductive



221. Prima împădurire a terenurilor agricole

• Beneficiari
• Sunt eligibile toate categoriile de deţinători de terenuri agricole.

• Cheltuieli eligibile
• Costurile de instalare (include costuri pentru materialele necesare 

plantării, plantarea propriu-zisă şi costurile legate de acestea);
• Costurile pentru execuţia completărilor curente în procentele prevăzute 

în normele tehnice în vigoare, întreţinerea plantaţiei (o primă anuală 
per ha timp de maxim 5 ani);

• O primă compensatorie pentru  veniturile ce se pierd urmare a 
împăduririi (o primă anuală per ha timp de maxim 15 ani).

• Finanţarea
• Ajutorul public acordat în cadrul acestei măsuri nu va depăşi 80% din 

totalul cheltuielilor eligibile.



222. Prima înfiinţare de sisteme agro-forestiere pe terenuri 
agricole

• Beneficiarii
• Sprijinul prevăzut va fi acordat agricultorilor pentru înfiinţarea de 

sisteme agrosilvice îmbinând agricultura extensivă şi sistemele 
silvice.

• Finanţarea
• Ajutorul public acordat în cadrul acestei măsuri nu va depăşi 

80% din totalul cheltuielilor eligibile.

• Cheltuieli eligibile
• Costurile de instalare (include costuri pentru materialele necesare 

plantării, plantarea propriu-zisă şi costurile legate de acestea) şi 
costurile de întreţinere.



223. Prima împădurire a terenurilor neagricole

• Beneficiari
• Sunt deţinătorii de terenuri cu 

destinaţie agricolă sau 
forestieră, persoane fizice şi 
juridice (inclusiv unităţile 
administrativ-teritoriale), sau 
asociaţii ale acestora.

• Finanţarea
• Ajutorul public acordat în 

cadrul acestei măsuri nu va 
depăşi 80% din totalul 
cheltuielilor eligibile.



223. Prima împădurire a terenurilor neagricole

• Cheltuieli eligibile
• Costuri pentru întocmirea proiectelor;

• Investiţii pentru construcţii specifice, instalaţii şi 
echipamente pentru protecţia împotriva incendiilor;

• Cheltuieli materiale şi manoperă pentru împrejmuirea cu 
gard a terenului pe care se înfiinţează cultura forestieră;

• Achiziţia, transportul, punerea la şanţ a puieţilor;

• Pregătirea terenului şi a solului în vederea împăduririi;

• Lucrările de întreţinere, pe o perioadă de maximum 5 
ani, în cazul împăduririi terenurilor agricole abandonate.



224. Plăţi Natura 2000

• Beneficiari
• Sunt proprietarii de 

pădure privaţi sau 
asociaţiile acestora.
• Cheltuieli eligibile

• Compensarea costurilor 
suportate şi a venitului 
pierdut rezulate din 
restricţiile asupra utilizării 
pădurilor.

• Finanţarea
• Sprijinul va fi stabilit între 

40 şi 200 euro/an/ha.



Axa 3 – îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă în mediul rural

• Dezvoltarea activităţilor non-agricole
     Măsura are ca obiectiv diversificarea activităţilor către activităţi 

non-agricole, în scopul creării de noi locuri de munte în 
mediul rural.

Conţinutul măsurii : promovarea şi dezvoltarea activităţilor 
meşteşugăreşti, de artizanat şi a produselor locale; construirea
şi modernizarea şi dotarea cu echipamente specifice a 
atelierelor meşteşugăreşti şi de artizanat ( prelucrarea lemnului, 
fierului, lânii, pielărie, olărit, broderie, croitorie, etc). Cheltuială 
eligibilă este construirea unui magazin ataşat gospodăriei.

Ajutorul public nerambursabil este cuprins între 50-60% din 
totalul cheltuielilor nerambursabile



Axa 3 (II)
• Crearea microintreprinderilor

Are ca obiectiv stoparea declinului socio-economic în 
mediul rural şi îmbunătăţirea mediului de afaceri.

Conţinutul măsurii : construcţia şi modernizarea de 
microintreprinderi şi achiziţia de echipamente specifice pentru 
dezvoltarea sistemelor pt producerea de energie regenerabilă, 
dezvoltarea de servicii şi servicii anexe agriculturii cum ar fi
întreţinerea şi repararea maşinilor şi utilajelor agricole; servicii 
de deratizare, dezinfecţie; servicii de coafură, frizerie; servicii 
de construcţii; servicii de transport, etc.

Ajutorul public nerambursabil : 50-60% din totalul 
cheltuielilor eligibile.



Axa 3 (III)
• Renovarea satelor
      Această măsură urmăreşte realizarea unor proiecte integrate 

pentru investiţii care vizează :
- îmbunătăţirea infrastructurii rurale prin investiţii cu caracter 

public : construcţia şi modernizarea drumurilor comunale, 
străzilor ; construcţia şi modernizarea sistemelor de 
alimentare cu apă potabilă, sistemelor de canalizare şi staţii de 
epurarea apelor.

  - amenajarea centrului civic al localităţii prin : realizarea de alei 
pietonale, construrea şi amenajarea de pieţe comerciale, 
târguri, parcuri, locuri de parcare, renovare construcţii cu 
valoare arhitecturală, culturală şi istorică (biserici, muzee, etc), 
construire şi amenajare locuri de joacă pt copii, terenuri de 
sport, etc

        Beneficiarii măsurii sunt consiliile locale, iar ajutorul public 
nerambursabil este 100% din valoarea cheltuielilor eligibile.



• Prin axa LEADER se urmăresc:
• Încurajarea populaţiei rurale pentru a se implica în 

procesul de dezvoltare teritorială, identificarea 
membrilor reprezentativi ai comunităţii rurale, punerea 
lor în legătură, identificarea priorităţilor comune, 
organizarea de seminarii, mese rotunde; 

• -Sprijin în vederea elaborării strategiilor de dezvoltare 
rurală la nivel local;

• -Realizarea studiilor de cercetare privind teritoriul 
(zona) necesare pregătirii cererilor de finanţare 

Axa 4 – Programul LEADER


