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PROGRAMUL NAłIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2007 - 2013 

MĂSURA 121 – „Modernizarea exploataŃiilor agricole” 

 

Axa I – „Creşterea competitivităŃii sectorului agricol şi silvic” şi are ca obiectiv general creşterea 

competitivităŃii sectorului agricol printr- o utilizare mai bună a resurselor umane şi a factorilor de 

producŃie şi îndeplinirea standardelor naŃionale şi a standardelor comunitare. 

 

Obiectivele operaŃionale ale măsurii se referă la promovarea investiŃiilor în exploataŃiile agricole din 

sectorul vegetal şi de creştere a animalelor pentru realizarea de construcŃii noi şi/sau modernizarea 

construcŃiilor agricole existente din cadrul acestora şi a utilităŃilor aferente, achiziŃionarea de maşini şi utilaje 

noi, înfiinŃarea de plantaŃii etc. 

 

1. INTENSITATEA SPRIJINULUI 

 

FinanŃare nerambursabilă în proporŃie de 50% – 75 % (pentru perioada 2007 – 2009), din valoarea eligibilă 

a proiectului 

FinanŃare nerambursabilă în proporŃie de 40% – 65% (pentru perioada 2010 – 2013), din valoarea eligibilă a 

proiectului, 

 

Plafonul minim acceptat pentru un proiect este de 5.000 de Euro (valoarea totală eligibilă a proiectului). 

 

Intensitatea sprijinului este diferenŃiată în funcŃie de anii de finanŃare, dupa cum urmează: 

 

PENTRU PERIOADA 2007 – 2009: 

 

A. Valoarea maximă a cofinanŃării publice este de 1.000.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va 

fi de maxim 50%. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu va depăşi 2.000.000 Euro. 

Procentul sprijinului nerambursabil de 50% se va putea majora cu: 

• 5% pentru investitiile realizate de tinerii agricultori sub 40 ani, la data depunerii cererii de finanŃare, 

pe baza prevederilor din Tratatul de Aderare 

Tinerii agricultori sunt persoanele fizice care se încadrează în următoarele categorii de solicitanŃi: 

- Persoană fizică autorizată (PFA) cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii cererii de finanŃare a proiectului; 

- Societate cu răspundere limitată, cu asociat unic persoană fizică cu vârsta sub 40 ani la data depunerii 

cererii de finanŃare a proiectului. 
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•  10% pentru investiŃiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, în zone 

cu handicap natural şi în arii naturale protejate încadrate în reŃeaua Natura 2000 (conforrm 

Regulamentului CE nr.1698/2005, art. 36, litera a, punctele i, ii si iii); 

 

Zonele montane cu handicap natural şi zonele cu handicap natural sunt definite ca zone defavorizate în 

cadrul criteriilor de selecŃie. 

 

• 25% pentru investiŃiile având drept scop protecŃia apelor împotriva poluării cu nitraŃi proveniŃi din 

surse agricole (conform Directivei Consiliului 91/676/CEE din 12 decembrie 1981, pe baza Corrigendei la 

Regulamentul (CE) nr. 1463/2006 care amendează Regulamentul (CE) nr. 1698/2005); se prevede un astfel 

de sprijin pe o perioada de 4 ani începând cu 1 ianuarie 2007. 

 

B. Valoarea maximă a cofinanŃării publice poate ajunge la 1.500.000 Euro, cu o pondere a sprijinului 

nerambursabil de maxim 50%, pentru proiectele care includ şi investiŃii pentru producerea şi utilizarea 

energiei regenerabile. Valoarea maximă eligibilă a unui astfel de proiect va fi de 3.000.000 Euro. 

 

C. Valoarea maximă a cofinanŃării publice poate ajunge la 2.000.000 Euro, cu o pondere a sprijinului 

nerambursabil de maxim 50%, pentru proiectele care aparŃin unei forme asociative şi care deservesc 

membrii acesteia. Valoarea maximă eligibilă a unui astfel de proiect va fi de 4.000.000 Euro. 

 

Formele asociative care vor beneficia de sprijin suplimentar conform capitolului “volumul sprijinului” din 

cadrul fişei Măsurii “InvestiŃii în exploataŃiile agricole” pot fi: asociaŃii familiale autorizate (legea nr. 

300/2004); societăŃi agricole (legea nr.36/1991); societăŃi cooperative agricole (legea nr. 1/2005); 

cooperative agricole (legea nr. 566/2004); grupuri de producători (legea nr. 338/2005). 

 

PENTRU PERIOADA 2010 – 2013: 

 

A. Valoarea maximă a cofinanŃării publice este de 800.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi 

de maxim 40%. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu va depăşi 2.000.000 Euro. Procentul sprijinului 

nerambursabil de 40% se va putea majora cu: 

• 10% pentru investiŃiile realizate de tinerii agricultori cu vârsta sub 40 ani, la data depunerii cererii 

de finanŃare; 

• 10% pentru investiŃiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, în zone 

cu handicap natural şi în arii naturale protejate încadrate în reŃeaua Natura 2000 (conform 

Regulamentului CE nr.1698/2005, art. 36, litera a, punctele i, ii si iii); 
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• 25% numai pentru anul 2010, pentru investiŃiile având drept scop protecŃia apelor împotriva 

poluării cu nitraŃi proveniŃi din surse agricole (conform Directivei Consiliului 91/676/CEE din 12 

decembrie 1981, pe baza Corrigendei la Regulamentul (CE) nr. 1463/2006 care amendează Regulamentul 

(CE) nr.1698/2005); se prevede un astfel de sprijin pe o perioada de 4 ani începând cu 1 ianuarie 2007. 

 

B. Valoarea maximă a cofinanŃării publice poate ajunge la 1.200.000 Euro, cu o pondere a sprijinului 

nerambursabil de maxim 40%, pentru proiectele care includ şi investiŃii pentru producerea şi utilizarea 

energiei regenerabile. Valoarea maximă eligibilă a unui astfel de proiect va fi de 3.000.000 Euro. 

 

C. Valoarea maximă a cofinanŃării publice poate ajunge la 1.600.000 Euro, cu o pondere a sprijinului 

nerambursabil de maxim 40%, pentru proiectele care aparŃin unei forme asociative şi care deservesc 

membrii acesteia. Valoarea maximă eligibilă a unui astfel de proiect va fi de 4.000.000 Euro. 

 

2. TIPURI DE INVESTIłII ŞI CHELTUIELI ELIGIBILE 

 

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiŃii corporale şi/sau 

necorporale, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:  

 

InvestiŃii corporale – active fizice şi circulante (clădiri, mijloace de transport, utilaje etc.) 

InvestiŃii necorporale – active necorporale sub forma de fond de comerŃ, brevete etc., cheltuieli (în sensul 

contabil al cuvântului) de publicitate, cu studii etc. 

 

1.  Construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producŃia agricolă la nivel de fermă, 

incluzându-le şi pe cele pentru protecŃia mediului; 

Nu vor fi eligibile spaŃiile care deservesc activitatea generală a exploataŃiei: birouri pentru personalul 

administrativ, săli de şedinte, săli de protocol, bucătărie şi sala de mese, spaŃii de cazare, etc. 

Pentru respectarea conditiilor de igienă/ sanitar-veterinare şi a fluxului tehnologic, sunt eligibile spaŃiile 

destinate personalului de producŃie: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului 

veterinar, biroul maiştrilor, a şefului de fermă, spaŃiu pentru servirea mesei, etc. 

 

2. Construirea şi/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv 

utilităŃi şi racorduri identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ; 
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3. Construirea şi/sau modernizarea fermelor de taurine pentru producŃia de lapte care se încadrează în 

sistemul european al cotei de lapte numai pentru capacitatea care este la nivelul cotei de producŃie detinute 

de beneficiar; 

 

4. Construirea şi/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice şi instalaŃiilor de irigat, asigurarea 

utilităŃilor în vederea respectării condiŃiilor de mediu; 

 

5. AchiziŃionarea sau achiziŃionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje, instalaŃii, 

echipamente şi accesorii, echipamente şi software specializate, identificate ca necesare prin studiul de 

fezabilitate sau memoriul justificativ; 

 

Leasing-ul este eligibil doar dacă rezultă transferul de proprietate al bunului în posesia beneficiarului în 

perioada de implementare a proiectului, pâna la ultima cerere de plată. 

 

6. AchiziŃionarea sau achiziŃionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activităŃii 

de producŃie, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ; 

 

Mijloacele de transport specializate reprezintă autovehiculele adaptate la cerinŃele de transport în 

cont propriu al materiei prime şi/sau producŃiei obŃinute, vehiculele care îndeplinesc aceleaşi cerinŃe şi au o 

funcŃie specifică ce necesită adăptari ale caroseriei şi/sau echipamente speciale, precum şi cele expres 

menŃionate ca eligibile în fiŃele măsurilor din cadrul PNDR. 

 

7. Înlocuirea plantaŃiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârşitul ciclului biologic de producŃie (minim 25 

ani) şi care nu sunt incluse în sistemul de restructurare/reconversie al plantaŃiilor de viŃă-de-vie sprijinit prin 

FEGA în cadrul OCP,  vin şi înfiinŃarea plantaŃiilor pentru struguri de masă; 

 

8. ÎnfiinŃarea plantaŃiilor de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni; 

 

9. ÎnfiinŃarea pepinierelor de viŃă de vie, pomi fructiferi şi arbuşti, alŃi arbori; 

 

10. InvestiŃii pentru producerea şi utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în cadrul fermei; 

 

11. InvestiŃii pentru înfiinŃarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producŃie scurt şi regenerare pe cale 

vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă; 
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12. InvestiŃii în apicultură, cu excepŃia celor realizate prin Programul NaŃional Apicol; 

 

13. InvestiŃii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzând echipamente pentru 

vânzarea acestora, inclusiv depozitare, răcire etc., numai dacă 50% din materia primă este produsă în ferma 

proprie, rezultatul procesării este tot un produs din Anexa I la Tratatul de Instituire a CE, iar agricultura 

reprezintă şi rămâne activitatea de bază. 

 

14. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, cum 

ar fi: taxe pentru arhitecŃi, ingineri şi consultanŃi, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, 

avizelor şi autorizaŃiilor necesare implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menŃionate în legislaŃia 

naŃională, achiziŃionarea de patente şi licenŃe (maxim 8% din valoarea totală eligibilă a proiectului, dacă 

proiectul prevede şi construcŃii şi maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea construcŃiilor); 

 

15. InvestiŃii necesare adaptării exploataŃiilor pentru agricultura ecologică; 

 

16. InvestiŃiile necesare realizării conformităŃii cu standardele comunitare. 

 

CHELTUIELI NEELIGIBILE 

 

1. ConstrucŃia sau modernizarea locuinŃei; 

 

2. AchiziŃionarea de bunuri second-hand; 

 

3. AchiziŃia de drepturi de producŃie agricolă, de animale, plante anuale şi plantarea lor, conform art. 55, 

pct.2 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1974/2006; 

 

4. AchiziŃionarea de teren; 

 

5. TVA, cu excepŃia TVA-ului nerecuperabil, în cazul în care este în mod real şi definitiv suportat de către 

beneficiari, alŃii decât persoanele neimpozabile, conform art.71 (3), lit. a din Regulamentul (CE) nr. 

1698/2005; 

 

6. Costuri operaŃionale, inclusiv costuri de întreŃinere şi chirie; 

 

7. Comisioane bancare, costurile garanŃiilor şi cheltuieli similare; 
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8. ContribuŃia în natură; 

 

9. Costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro 

APDRP; 

 

10. Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare etc.; 

 

11. Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepŃia studiilor tehnice, a planurilor de afaceri şi 

a studiilor de fezabilitate; 

 

12. Costuri aferente Planului de afaceri sprijinit prin măsura 143  „Furnizarea de servicii de consiliere şi 

consultanŃă pentru agricultori"; 

 

13. Costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalaŃii şi echipamente; 

 

14. AchiziŃia de mijloace de transport pentru uz personal şi transport persoane; 

 

15. InvestiŃii privind operaŃiunile de simplă înlocuire în conformitate cu art. 55 din Regulamentul (CE) nr. 

1974/2006;  

„Ivestitia de simplă înlocuire” înseamnă o investiŃie care înlocuieşte o clădire existentă sau o maşină sau 

părŃi din acestea, cu altele noi şi moderne, fără a creşte capacitatea de producŃie cu mai mult de 25% sau 

fără  a implica schimbări în natura producŃiei sau a tehnologiei implicate.  

 

Nu sunt considerate investiŃii de înlocuire următoarele:  

- demolarea completă a unei clădiri vechi de cel putin 30 de ani din cadrul fermei si înlocuirea cu o clădire 

modernă, şi renovarea fundamentală a unei clădiri din cadrul fermei. Renovarea este considerată 

fundamentală când costul total este de cel putin 50% din valoarea noii clădiri. 

 

16. InvestiŃii în sectorul de piscicultură şi acvacultură; 

 

17. InvestiŃii în exploataŃii de creştere a animalelor de blană; 

 

18. InvestiŃii pentru producerea pomilor de Crăciun; 

 

19. InvestiŃiile realizate în cadrul schemelor de sprijin în conformitate cu Art. 2 (2) din Regulamentul (CE) nr. 

1974/ 2006. 
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3. BENEFICIARI ELIGIBILI care pot primi fonduri nerambursabile sunt: 

 

Fermierii definiŃi conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practică în principal activităŃi 

agricole - activitate principală conform Certificatului de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului ComerŃului 

- a căror exploataŃie este situată pe teritoriul Ńării, are o dimensiune egală sau mai mare de 2 UDE1, şi care 

este înregistrată în Registrul fermelor/Registrul agricol. 

 

Unitatea de dimensiune economică (UDE) reprezintă unitatea prin care se exprimă dimensiunea economică 

a unei exploataŃii agricole determinată pe baza marjei brute standard a exploataŃiei (Decizia Comisiei nr. 

85/377/CEE). Valoarea unei unităŃi de dimensiune economică este de 1.200 Euro. 

 

A. Persoana fizică autorizată – PFA (înfiinŃată în baza Legii nr. 300/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare); 

Persoanele fizice vor fi acceptate ca potenŃiali beneficiari dacă se angajează să se autorizeze (să devină 

persoane fizice autorizate) în termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii notificării privind selectarea 

cererii de finanŃare. Angajamentul se ataşează cererii de finanŃare şi va preciza că în termen de 30 zile 

lucrătoare de la data primirii notificării, solicitantul va prezenta certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului 

Comertului precum şi autorizaŃia privind constituirea ca persoana fizică autorizată conform Legii nr. 

300/2004. În caz de neprezentare în termen a acestor documente contractul de finanŃare nu se va încheia. 

 

B. AsociaŃie familială autorizată – AF(înfiinŃată în baza Legii nr. 300/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare);  

 

C. Societate în nume colectiv – SNC (înfiinŃată în baza Legii nr. 300/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare); 

 

D. Societate în comandită simplă – SCS (înfiinŃată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările şi 

completările ulterioare); 

 

E. Societate pe acŃiuni – SA (înfiinŃată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare); 

 

F. Societate în comandită pe acŃiuni – SCA (înfiinŃată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificarile şi 

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

completările ulterioare); 

 

H. Societate comerciala cu capital integral privat (înfiinŃată în baza Legii nr. 15/1990, cu modificările şi 

completările ulterioare); 

 

I. Societate agricolă (înfiinŃată în baza Legii nr. 36/1991); 

 

J. Societate cooperativă agricolă (înfiinŃată în baza Legii nr. 1/2005); 

 

K. Grup de producători (recunoscut în baza Legii nr. 338/2005), doar cu condiŃia ca investiŃiile realizate să 

deservească interesele propriilor membri; 

 

L. Cooperativă agricolă (înfiinŃată în baza Legii nr. 566/2004), doar cu condiŃia ca investitiile realizate să 

deservească interesele propriilor membri. 

 

Nu se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili pentru această măsură: 

ExploataŃiile agricole de subzistenŃă (exploataŃii care produc exclusiv pentru consumul propriu) cu 

dimensiune de sub 2 UDE  

 

Stabilirea categoriei de fermă: 

• În cazul exploataŃiilor agricole care prevăd în cadrul proiectului modernizarea acesteia, dimensiunea se 

va calcula pentru anul în curs la data depunerii cererii de finanŃare, la care se adaugă dimensiunea 

economică rezultată ca urmare a realizării investiŃiei. 

• În cazul exploataŃiilor agricole care prevăd activităŃi agricole complet noi, dimensiunea economică va fi 

cea rezultată ca urmare a realizării investiŃiei. 

 

M. Organizatiile de producători din sectorul legume şi fructe pentru investiŃiile sprijinite prin Pilonul I al 

Politicii Agricole Comune. 

 

Pilonul I – baza pentru plăŃile directe şi pentru măsurile de piaŃă finanŃate prin FEGA (Fondul European 

pentru Garantare în Agricultură) 
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4. CONDIłII DE ELIGIBILITATE 

 

Beneficiariul trebuie să îndeplinească următoarele condiŃii pentru a fi eligibil: 

 

- să fie persoană fizică sau juridică română cu capital privat de 100%; 

- capitalul/ acŃionariatul solicitantului eligibil poate fi atât integral din România cât şi mixt sau integral străin; 

- să acŃioneze în nume propriu; 

- să asigure surse financiare stabile şi suficiente pe tot parcursul implementării proiectului. 

 

FinanŃarea unui proiect depus în cadrul măsurii 121 derulată prin PNDR este restricŃionată pentru 

următoarele categorii de beneficiari: 

- beneficiarii înregistraŃi în lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD şi pentru FEADR, pentru un 

an de la achitarea debitului; 

- beneficiarii care au contracte de finanŃare reziliate pentru FEADR din iniŃiativa APDRP, pentru un an de la 

data rezilierii; 

- beneficiarii care se află în situaŃii litigioase cu APDRP, până la soluŃionarea definitivă a litigiului. 

 

 

Nu ezitaŃi să luaŃi legătura cu societatea noastră; OPEN CONSULTING vă stă la dispoziŃie cu orice alte 

informaŃii şi/sau clarificări suplimentare. 

 

În speranŃa unei bune colaborări pe viitor, vă rugăm să primiŃi asigurarea consideraŃiei noastre depline. 

 

 

 

Cu stimă, 

 

Iulia COJOCARU 

Manager FinanŃare 

Tel: 0233.41 48 07 

Fax: 0233.44 08 61 

Vodafone: 0727.82 11 13 

iulia@openconsulting.ro 


