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1. Natura 2000 din jurul tău 
 
 

1.1 Descriere ghid 
 

Această publicație se dorește a fi un instrument practic pentru 

potențialii beneficiari de fonduri nerambursabile din zona 

Hârtibaciu–Târnava Mare–Olt care sunt interesați să acceseze 

oportunități de finanțare pentru menținerea practicilor agricole 

tradiționale și prietenoase cu mediul și pentru diversificarea 

activităților de la sat. Mai exact, categoriile de public cărora ne 

adresăm în mod direct sunt proprietarii de terenuri (fermieri, asociaţii 

de fermieri, grupuri de producători, societăţi comerciale agricole, 

autorităţi publice locale), ONG-uri și întreprinzători locali (proprietari 

de pensiuni sau alte mici afaceri locale bazate pe activități tradiționale) 

care își derulează activitatea sau doresc să pornească o afacere în ariile 

protejate din acest areal. Ghidul oferă informații, exemple de bună 

practică și sfaturi despre  activități care pot fi întreprinse cu ajutorul 

fondurilor europene sau cu investiții minime, doar aplicând cunoștințe 

abandonate sau uitate. 

 

Primul capitol cuprinde un istoric schematic al zonei și descrierea 

practicilor agricole perpetuate de-a lungul timpului de fermieri și 

familiile acestora, multe cu impact favorabil asupra mediului. 

Capitolele următoare prezintă noțiuni de bază în scrierea de proiecte 

pentru accesarea fondurilor și o „hartă” a măsurilor de finanțare 

relevante, așa cum apar în programele naționale elaborate pentru 

perioada 2014-2020. Nu în ultimul rând, ghidul oferă câteva exemple de 

proiecte de succes finanțate prin fonduri europene sau alte surse care 

demonstrează că misiunea de a trăi decent din ocupații tradiționale sau 

prin valorificarea responsabilă a resurselor locale nu este deloc 

imposibilă.  

 

Ne dorim astfel să venim în întâmpinarea nevoilor celor care vor o 

dezvoltare armonioasă a zonei și care caută sprijin financiar pentru 

gestionarea durabilă a resurselor naturale, astfel încât generațiile 

următoare să aibă bucuria de a trăi pe aceste meleaguri o viaţă 

sănătoasă, într-o comunitate bogată economic, cultural şi natural. 

 

© Asociația Mioritics 

© Asociația Mioritics 
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1.2 Descrierea zonei Podișul Hârtibaciului-Târnava Mare-Olt 

 

Podișul Hârtibaciului-Târnava 

Mare-Olt face parte din reţeaua 

europeană de arii protejate 

denumită Natura 2000. Aceasta 

cuprinde aproximativ 26.000 de 

zone naturale în care există un 

număr mare de specii sălbatice de 

floră și faună şi elemente 

naturale de interes european. A 

fost constituită în baza a două 

directive europene cheie 

(Directiva Păsări și Directiva 

Habitate) nu doar pentru 

protejarea naturii, ci şi pentru 

menţinerea acestor bogăţii naturale pe termen lung, pentru a asigura 

resursele necesare dezvoltării socio-economice. 

 

La definirea acestor situri nu s-a plecat de la ideea unei protecţii 

stricte, care să interzică activitatea umană. Dimpotrivă, se consideră că 

în foarte multe situaţii activităţile umane de gospodărire a resurselor 

naturale au întreținut o diversitate naturală ridicată și o identitate 

culturală specifică. În multe cazuri, prezenţa habitatelor şi a speciilor 

din siturile Natura 2000 se datorează în special modului în care de sute 

de ani sunt gospodărite durabil pădurile, păşunile sau fâneţele. Ca 

urmare, în majoritatea siturilor 

Natura 2000 este foarte important 

să se menţină activităţile 

economice cu tradiție, care ajută 

la conservarea speciilor şi 

habitatelor pentru care zonele au 

primit acest statut special. 

 

Podișul Hârtibaciu-Târnava Mare-

Olt acoperă aproximativ 260.000 

ha și este a doua zonă ca mărime 

din ţară cu statut de arie 

protejată, după Rezervaţia 

Biosferei Delta Dunării. Aceasta 

© Michel Gunther/WWF-Canon 

© Staffan Widstrand/WWF 
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cuprinde 7 situri Natura 2000: Podişul Hârtibaciului, Sighişoara-Târnava 

Mare, Pădurea de stejar şi gorun de la Dosul Fânaţului, Pădurea de 

stejar şi gorun de pe Dealu Purcăretului, Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu, 

Hârtibaciu de Sud-Vest, Hârtibaciu de Sud-Est. De asemenea, în zonă se 

mai află 3 arii protejate de 

interes național: Rezervaţia 

Naturală “Stejarii seculari de la 

Breite”, Rezervația de stejar 

pufos de la Daneș, Canionul de la 

Mihăileni.  

 

Aflată în depresiunea colinară a 

Transilvaniei, zona se prezintă 

ca un peisaj de coline, cu văi 

însoţite de terase şi lunci, unde 

pajiştile întinse, cu arbori 

seculari sunt utilizate de către 

agricultori de sute de ani. 

 

Studiile arată că aria cuprinde numeroase specii care sunt ameninţate la 

nivel naţional şi internaţional: specii de floră (angelica, arnica, papucul 

doamnei, narcisele, dediţeii) și faună - mamifere (lupul, ursul, pisica 

sălbatică, vidra), păsări (uliul păsărar, uliul porumbar, cristelul de 

câmp), specii de reptile şi 

amfibieni (buhaiul de baltă cu 

burtă roşie), specii protejate 

de peşti și fluturi. 

 

Transilvania, în special zona 

cuprinsă în Podişul 

Hârtibaciului-Podişul 

Târnavelor, este unică în 

Europa, este un adevărat 

patrimoniu natural şi cultural 

viu, pe care avem datoria să 

îl păstrăm. Metodele 

tradiţionale de păşunat, cosit 

şi de întoarcere a fânului au condus la o formare și dezvoltare unică a 

pajiștilor, care în prezent ocupă cea mai mare parte a zonei. Aici, 

pajiştile bogate în specii conţin un amestec de floră de stepă, 

mediteraneană şi carpatică. Fâneţele cu floră sălbatică sunt o resursă 

© Fundația ADEPT 

© Ben Mehedin/Fundația ADEPT 
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genetică valoroasă pentru viitoarea selecţie a culturilor furajere, în 

special lucernă, trifoi şi alte leguminoase. 
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1.3 Descrierea peisajului și a practicilor agricole 

 

 

Principalul scop al agriculturii și al spațiului rural, în genere, este 

producerea de hrană. În prezent, omenirea se confruntă cu câteva 

probleme și provocări de mediu majore, care limitează sau reduc 

această funcție a agriculturii. Schimbările climatice, reducerea 

biodiversității, deteriorarea solului, deșertificarea, diminuarea 

resurselor de apă - toate acestea ne afectează viața din ce în ce mai 

mult, iar unele dintre ele  sunt influențate direct sau mai puțin direct 

de către factorul uman.  

 

Este din ce în ce mai clar că zonele unde se practică agricultura cu 

impact scăzut sau chiar benefic asupra mediului - practicile 

tradiționale și/sau agricultura ecologică - oferă servicii de mediu 

esențiale, precum: aer curat, apă curată, sol fertil, stocarea 

carbonului, menținerea biodiversității și agro-biodiversității, controlul 

inundațiilor, etc. Beneficiile livrate de către agricultura ecologică pot fi 

rezumate după cum urmează: 

 

 Fertilitatea și funcționalitatea solului – agricultura ecologică 

conservă fertilitatea solului mai bine decât agricultura convențională 

datorită unor niveluri mai înalte de conținut de materie organică în sol, 

activitate biologică mai intensă și un potențial mai mare de control al 

eroziunii. De asemenea, nu există poluare a solului cu pesticide 

sintetice în agricultura ecologică. O mai bună structură a solului este 

întreţinută prin aplicarea practicilor specifice agriculturii ecologice, 

conducând implicit la creşterea capacităţii de a face faţă problemelor 

legate de apă care decurg din schimbările climatice, riscul de inundaţii 

şi efecte ale secetei.  

 Biodiversitate - în prezent este unanim acceptat faptul că metodele 

de agricultură ecologică sunt mai favorabile conservării biodiversităţii 

faţă de agricultura convenţională. Principalele avantaje ale agriculturii 

ecologice din punct de vedere al biodiversităţii sunt conferite de 

neutilizarea îngrăşămintelor chimice, a erbicidelor şi pesticidelor 

produse sintetic, densităţile scăzute ale efectivelor de animale, 

utilizarea metodelor de control biologic al dăunătorilor (de exemplu, 

întreţinerea gardurilor vii, a zonelor marginale ale terenurilor agricole 

sau plantarea de specii de floră care atrag dăunătorii), menţinerea 

activităţii biologice mai intense a solului mai aproape de regimul 

natural, utilizarea culturilor mixte şi utilizarea mixtă a terenurilor. 

1. Natura 2000 din jurul tău 



 

|9 

 

 Calitatea apei - prin evitarea utilizării pesticidelor şi gestionarea 

strictă a gunoiului de grajd, practicarea agriculturii ecologice conduce 

la scăderea poluării resurselor de apă (corpurile de apă de suprafaţă şi 

apele subterane). 

 Reducerea gazelor cu efect de seră – studiile comparative și 

evaluările referitoare la gazele cu efect de seră şi ciclurile acestora în 

atmosferă, care au fost făcute cu privire la agricultura ecologică, au 

arătat reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră raportat la tona de 

produse alimentare în cazul agriculturii ecologice faţă de agricultura 

convenţională. Mai mult, „agricultura ecologică contribuie la atenuarea 

efectului de seră şi a încălzirii globale, prin capacitatea de a sechestra 

carbonul în sol. Multe practici utilizate în agricultura ecologică (de 

exemplu încorporarea resturilor vegetale în sol, utilizarea culturilor 

verzi şi rotaţia culturilor, capacitatea legumelor şi leguminoaselor de 

fixare a azotului în sol), cresc randamentul întoarcerii carbonului în sol, 

cresc productivitatea şi favorizează stocarea carbonului"1. 

 Vitalitatea rurală – „cerințele mai mari de forță de muncă la 

fermele ecologice față de cerințele de forță de muncă din agricultura 

convențională creează oportunități mai bune de ocupare a forței de 

muncă în zonele rurale.”2 

 

În ultimii ani, a apărut un concept nou 

pentru descrierea terenurilor/zonelor 

gestionate în mod tradițional și care 

prezintă diversitate și bogăție naturală, 

anume High Nature Value Farmland 

(HNVF) - în traducere sistemele agricole 

cu Înaltă Valoare Naturală. Aceste 

sisteme agricole cu Înaltă Valoare 

Naturală sunt de o importanță esenţială 

pentru lumea vie. Ele includ păşunile 

semi-naturale, fâneţele, livezile și 

terenurile arabile, bogate în specii de 

plante şi animale, precum și elemente 

naturale/de structură ca marginile de 

câmpuri, gardurile vii sau din piatră, zone împădurite sau cu arbuști, 

pâraie. În România, zonele HNVF sunt localizate în mare parte în 

Transilvania, Maramureș și Carpații de Sud-Vest. 

                                                           
1 FAO (2011). Organic agriculture and climate change mitigation. A report of the Round Table on Organic 
Agriculture and Climate Change. Decembrie 2011, Roma, Italia 
2 Conform PNDR 2014-2020, Fișa Măsurii 11 – Agricultura ecologică. 

© Asociația Mioritics 
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Sistemele agricole HNV sunt prezente și în alte ţări europene, sub forme 

şi mărimi diferite. Acestea nu constituie numai temelia biodiversităţii 

agricole europene, ci, în acelaşi timp, asigură un ansamblu de servicii 

suplimentare societăţii umane. Oferă, între altele, resurse economice 

durabile pentru lumea rurală și 

dau o notă distinctă peisajelor, 

descrise ca peisaje-mozaic. 

Importanţa socio-culturală, de 

peisaj şi naturală a sistemelor 

HNV este tot mai recunoscută pe 

plan internaţional. 

 

Datorită faptului că zonele HNV 

sunt furnizoare de bunuri 

publice (servicii/beneficii de 

mediu, precum cele enumerate 

mai sus), politicile Uniunii 

Europene din acest domeniu au 

început să se îmbunătăţească, în aşa fel încât fermierii care menţin 

aceste sisteme agricole să fie recompensaţi. Dat fiind că România 

deţine un număr însemnat de ferme de semi-subzistenţă şi deoarece 

cca. 45% din totalul populaţiei trăieşte în zone rurale, măsurile de 

sprijin pentru agricultura HNV sunt de o mare importanţă socio-

economică. 

 

Practici agricole în zona Hârtibaciu–Târnava Mare 
 

Sighişoara-Târnava Mare şi Podişul Hârtibaciului se află într-o regiune cu 

puternică influenţă și moștenire săsească. La venirea lor în Transilvania, 

saşii au adus cu ei un sistem de a face agricultură, modern în Europa 

acelor vremuri (sec. XI-XII). Tipul acesta de agricultură se bazează, încă 

de atunci, pe practici durabile şi pe folosirea cu discernământ a 

resurselor naturale. Activităţile în cadrul gospodăriei agricole se 

încadrează în ceea ce noi numim astăzi o fermă mixtă, adică în care se 

practică, în mod echilibrat, cultura plantelor și creşterea animalelor. 

Cultura plantelor asigură biomasa necesară în zootehnie şi furnizează 

hrană pentru membrii gospodăriei, iar creşterea animalelor asigură 

produsele necesare în complexitatea gospodăriei. S-a constatat că până 

şi terenurile desemnate pentru anumite activităţi agricole (teren arabil, 

păşune, fâneaţă, păduri) erau împărţite în mod echilibrat de către 

comunităţile de agricultori din zona aceasta. 

© Asociația Mioritics 
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Acest mod de gospodărie este 

adesea numit fermă familială. La 

nivel mondial există o multitudine 

de ferme familiale, motiv pentru 

care nu există o definiție unică 

pentru a explica ce este o fermă 

familială. Uneori, la încadrarea în 

categoria de „fermă familială”, 

se ia în considerare dimensiunea 

și numărul gospodăriilor dintr-o 

regiune/zonă, țară. Dacă luăm în 

considerare doar dimensiunea 

fermei, se poate ca ceea ce 

înseamnă o fermă familială într-o 

parte a lumii să fie considerată fermă mare în alte părți ale globului.  

 

În România, conform Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-

2020, „ferma de familie reprezintă exploatația agricolă aparţinând 

întreprinderii familiale sau persoanei juridice ai căror asociaţi sunt 

exclusiv membri ai aceleiaşi familii”. Ferma de familie este o entitate 

de sine stătătoare care produce, dar şi consumă, şi care are drept 

finalitate realizarea de venituri, din care se poate asigura total sau 

parţial satisfacerea nevoilor familiei. Cel mai adesea sunt necesare şi 

venituri suplimentare pentru asigurarea viabilității „celulei de 

producție”. Avantajele pe care le prezintă ferma familială sunt 

adaptabilitatea şi flexibilitatea şi 

reprezintă cea mai longevivă 

formă de exploataţie. Această 

modalitate de organizare a 

gospodăriei a supravieţuit până în 

zilele noastre şi este majoritară 

în zona Hârtibaciu-Târnava Mare. 

 

La nivelul unei exploataţii 

agricole de tip familial sau al unei 

gospodării ţărăneşti, cum îi 

spunem noi, unde agricultura se 

face mai mult pe baza 

experienţei, intuiţiei şi moştenirii 

culturale, impactul asupra 
© Vlad Dumitrescu 
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mediului s-a dovedit în timp a fi unul benefic, iar datele științifice arată 

că acolo unde s-a practicat o agricultură mixtă, tradițională, 

biodiversitatea este chiar mai ridicată decât în zonele total sălbatice. 

De aici și denumirea de zone sau terenuri agricole cu Înaltă Valoare 

Naturală, categorie din care face parte și zona Hârtibaciu-Târnava 

Mare. 

 

Modalitatea în care s-a administrat de-a lungul timpului terenul 

agricol, în cadrul gospodăriei ţărăneşti, prin tipul de maşini 

agricole utilizate, rotaţia culturilor, metodele naturale de 

combatere a bolilor și dăunătorilor şi folosirea gunoiului de grajd, 

în locul îngrăşămintelor chimice, încadrează exploatațiile în genul 

de agricultură extensivă. În plus, forma terenului, înclinarea 

pantelor, îngustimea văilor nu oferă condiții convenabile unei 

agriculturi mecanizate, materialiste şi intensive. 

 

Până în prezent, producţia în gospodăriile din această zonă nu a 

fost supusă unei planificări riguroase, care să aibă la bază calcule 

de eficienţă economică, dar în dinamica actuală, în contextul 

globalizării, gospodăria de tip familial, ca şi ţăranul, se confruntă cu o 

criză existenţială; aceasta ne convinge de necesitatea planificării şi 

eficientizării, dar și a sprijinirii fermierilor pentru „fiscalizare” și pentru 

valorificarea oportunităților de finanțare potrivite specificului zonei și 

modului în care operează fermele. O altă soluție pentru a asigura 

viabilitatea economică a fermelor este crearea unor scheme de 

distribuție folosind exemple din alte țări, precum cele aplicate în 

Agricultura Sprijinită de Comunitate. Agricultura Sprijinită de 

Comunitate este o formă de asociere, în care consumatorii sprijină 

producția printr-o contribuție bănească anuală (de obicei la început de 

an), iar pe baza acesteia beneficiază de produse în anumite momente 

din an, după cum a fost înțelegerea cu producătorii. Această contribuție 

a consumatorilor reprezintă de fapt o formă de „creditare” a 

producției, iar un avantaj este acela că riscul este asumat de ambele 

părți. 

 
 

 

 

Pe scurt, agricultura practicată 

în zona Hârtibaciu-Târnava 

Mare poate fi definită ca: 

extensivă/tradițională/HNV (cu 

Înaltă Valoare Naturală), are 

efecte benefice pentru 

biodiversitate și menține un 

peisaj cultural specific, 

mozaicat și o serie de tradiții cu 

vechime și valoare culturală.  
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2. Cum se scrie un proiect 
                      

2.1. Termeni specifici unui proiect 
 

Este necesar a prezenta câteva definiţii, pentru a înţelege mai bine 

terminologia și procedurile create de instituțiile ce oferă sprijin 

financiar. 

 

Prin proiect înţelegem un set de activităţi având un scop clar, 

desfășurate într-un anumit interval de timp și într-o manieră 

organizată de către o echipă. Aceste activităţi se realizează 

folosind cât mai bine resursele (oameni, timp, bani, informaţii) 

de care dispun cei care implementează proiectul, adică cei 

care se ocupă cu ducerea la îndeplinire a activităţilor. Toate 

acestea trebuie să facă posibilă atingerea scopului şi 

obiectivelor subsecvente propuse. 

 

Un proiect trebuie să răspundă în primul rând la întrebarea: Care 

sunt nevoile mele și cum le pot rezolva?  Abia după ce obținem 

răspunsul, ne orientăm spre sursele specifice de finanțare, adică 

vedem Ce fonduri sunt disponibile? 

 

Definiții utile: 

 

 Activități eligibile - tipuri de activități pentru care se poate solicita 

finanțare printr-un proiect; lista lor diferă funcție de finanțator și de 

programul de finanțare. 

 Beneficiarii proiectului – sunt acele persoane sau grupuri de 

persoane a căror situaţie va fi îmbunătăţită ca urmare a implementării 

activităţilor proiectului. 

 Cererea de finanţare  - documentul prin intermediul căruia se cere 

o sumă de bani justificată pentru realizarea unui proiect. În acest scop, 

în cadrul cererii este prezentat detaliat proiectul, este argumentată 

necesitatea derulării proiectului și sunt prezentate avantajele sale. 

 Cerere de plată – document care cuprinde formulare tip și o serie 

de documente justificate printre care declarația de cheltuieli, raportul 

de execuție. 

PROIECT =  set de activităţi 

având un scop clar, desfășurate 

într-un anumit interval de timp 

și într-o manieră organizată de 

către o echipă. Activităţile se 

realizează folosind cât mai bine 

resursele (oameni, timp, bani, 

informaţii) de care dispun cei 

care implementează proiectul 

(cei care se ocupă cu ducerea la 

îndeplinire a activităţilor).  
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 Cheltuieli eligibile - sunt cheltuielile realizate de beneficiar, 

aferente proiectului și care pot fi finanțate atât în cadrul finanțării 

nerambursabile cât și din cofinanțarea beneficiarului. 

 Co-finanţare – sunt puține proiectele ale căror activităţi sunt 

finanţate în proporție de 100%. În majoritatea cazurilor, condiţiile de 

finanţare a proiectelor presupun ca beneficiarii să participe şi ei cu o 

sumă de bani (co-finanțare), în funcţie de activităţi. 

 Contract de finanțare – este actul juridic încheiat între finanțator şi 

cel care solicită banii, prin care se aprobă spre finanţare un proiect şi 

care stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor. 

 Criterii de eligibilitate – reprezintă condițiile care trebuie 

îndeplinite de către beneficiar încă de la începutul proiectului pentru 

obținerea finanțării nerambursabile. 

 Declarația de cheltuieli – document care conține tipurile de 

cheltuieli: achiziții de bunuri/servicii/lucrări/actualizări/diverse și 

neprevăzute. 

 Dosar de finanţare - cererea de finanţare definită mai sus, însoţită 

de documentaţia care trebuie depusă de către solicitant în vederea 

analizării pentru selectarea, avizarea şi aprobarea finanţării. 

 Eligibil – care poate fi ales. Nu orice activitate sau oricine se bucură 

de eligibilitate. În fiecare program de finanțare sunt condiţii care 

precizează cine poate primi finanţare şi pentru ce tip de activități sau 

cheltuieli. 

 Evaluare – reprezintă o etapă în viața unui proiect în care 

documentația se supune unei analize și verificări cu privire la 

îndeplinirea criteriilor de eligibilitate. 

 Eșalonare – modalitate de estimare a perioadelor de implementare 

financiară a investiției. 

 Finanțator – entitatea care finanțează proiectul. 

 Finanțare nerambursabilă - suma acordată cu titlu nerambursabil 

(care nu trebuie înapoiată dacă au fost respectate condițiile din 

contractul de finanțare) în scopul desfășurării anumitor activități din 

cadrul unui proiect agreat de finanțator. 

 Fișa măsurii – descrie motivația sprijinului financiar nerambursabil 

oferit, obiectivele măsurii, aria de aplicare și acțiunile eligibile 

prevăzute, tipul de investiție, categoriile de beneficiari și tipul 

sprijinului. 

 Ghid de finanţare – documentul care descrie ceea ce trebuie să 

facem pentru obținerea finanțării, suma de bani alocată printr-un 

program, cine sunt beneficiarii (eligibili) programului care pot solicita 

bani pentru proiecte, care sunt activităţile ce vor fi finanţate în cadrul 
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programului, care este perioada de valabilitate a programului, cine 

finanţează proiectul, suma maximă cu care poate fi finanțat proiectul, 

etc. 

 Grupul țintă al proiectului – reprezintă un grup de persoane fizice 

sau juridice (definite ca arie geografică, domeniu de activitate etc.) 

cărora li se adresează direct proiectul, prin intermediul cărora sau 

pentru care proiectul își propune să realizeze o schimbare. Membrii 

grupului țintă se pot regăsi între beneficiarii proiectului. 

 Implementare - este procesul de derulare a execuției proiectului 

(declarat eligibil) și pentru care s-a încheiat contractul de finanțare. 

 Management-ul proiectului - reprezintă un proces continuu, 

complex în care, în mod repetat (ciclic), sunt identificate și adresate 

problemele/obstacolele, se iau decizii, se (re)stabilesc activităţi, se 

evaluează stadiul/evoluția lor şi se caută mijloace de corecţie dacă e 

nevoie.Toate acestea trebuie să ducă la realizarea obiectivelor și 

scopului propus, pentru care s-a obținut finanțarea. 

 Măsură – definește aria în care se oferă finanțare, pentru 

implementarea de proiecte. Reprezintă o sumă de activități specifice 

unuia sau mai multor domenii de activitate. 

 Obiectiv – în cadrul proiectelor, obiectivele exprimă concret ce 

anume se obţine în urma implementării activităţilor. Obiectivele trebuie 

să fie specifice problemei care face obiectul proiectului, să fie 

măsurabile, realizabile, relevante și să se realizeze într-un anumit 

interval de timp. 

 Planul proiectului – documentul în care este descris proiectul 

menționându-se ce se doreşte să se facă, cine participă la realizarea lui, 

cu ce alocarea financiară, în cât timp. 

 Program de finanțare – este documentul oficial, instituțional ce 

include un număr de măsuri și care definește o strategie de dezvoltare 

în conformitate cu un ansamblu ce acoperă domenii mai largi de 

interes, în care implicaţiile sunt mai complexe (ex.: eradicarea sărăciei, 

reforma sanitară, reducerea poluării, etc) şi se întind pe o perioadă mai 

îndelungată de timp. Un program oferă cadrul de finanțare pentru 

proiecte, care se contractează până la epuizarea bugetelor prevăzute. 

 Raportare - activitatea, de regulă periodică, de informare a 

finanțatorului cu privire la stadiul proiectului, modul în care sunt 

îndeplinite obiectivele stabilite și propuneri de îmbunătățire a 

funcționării ulterioare a proiectului. 

 Raport de execuție – document care descrie realizările fizice și 

financiare ale investiției. 

 Valoarea eligibilă a proiectului – reprezintă suma totală a 
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cheltuielilor necesare achiziției de bunuri, servicii, lucrări, care se 

încadrează în lista de cheltuieli eligibile care au fost aprobate și care 

vor fi decontate. 

 Valoarea neeligibilă a proiectului – este suma totală a cheltuielilor 

pentru achiziția de bunuri, servicii și lucrări, care nu întrunesc 

condițiile de eligibilitate și care vor fi suportate de beneficiar. Astfel 

valoarea totală a unui proiect se compune din suma cheltuielilor 

eligibile și neeligibile. 

 

Caracteristicile unui proiect: 

 

 Orice proiect are un început şi un sfârşit (termen limită), iar între 

aceste repere se desfăşoară activităţile 

 Sunt folosite resurse (oameni – echipa de proiect, timp, bani, 

echipamente, cunoștințe) care sunt alocate special pentru proiect. 

 Scopul unui proiect trebuie să fie unic și formulat în mod concis și 

clar; din scop decurge un set de obiective ce trebuie să fie specifice, 

măsurabile, realizabile, relevante și delimitate în timp – acestea sunt 

practic etapele ce trebuie parcurse pentru a atinge scopul 

 Rezultatele unui proiect trebuie să atingă anumite standarde de 

calitate şi de performanţă şi să producă o schimbare vizibilă, măsurabilă 

 Proiectele urmează un plan pentru atingerea obiectivelor propuse 

 

Orice proiect trebuie să îndeplinească condiţiile minime pentru 

acceptarea acestuia la finanțare: 

 

 Conformitatea cu cerinţele Finanțatorului şi cu cel puţin unul din 

Obiectivele specifice ale măsurii din programul de finanțare 

 Beneficiarul sau reprezentantul legal trebuie să dovedească o 

pregătire personală în raport cu proiectul 

 Solicitantul trebuie să prezinte studii de fezabilitate, plan de afaceri 

şi/sau proiecte de investiţii prin care să descrie modul în care pot fi 

atinse obiectivele 
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2.2. Pași în scrierea unui proiect 

 

Orice potenţial beneficiar de fonduri nerambursabile trebuie să ştie şi 

să parcurgă câţiva paşi importanţi: 

 

 Identificarea nevoii reale a beneficiarului. 

 Identificarea modului de rezolvare a nevoii, identificarea investiţiei 

sau proiectului pe care beneficiarul doreşte să-l dezvolte. 

 În funcţie de ideea de proiect, trebuie găsită soluția (sursa) de 

finanțare optimă pentru implementarea proiectului. Cele mai atractive 

soluții sunt sursele de finanțare nerambursabile. 

 Aspecte ce trebuie luate în considerare sau lămurite în privința 

deciziei de finanțare: necesitatea organizării activității economice și 

financiare într-o formă juridică, alocare de timpi suplimentari în 

implementare, eventuale costuri suplimentare față de varianta unor 

finanțări alternative. Pentru a solicita clarificări, potenţialul beneficiar 

se poate adresa autorității finanțatoare, ca de ex.: Oficiului Judeţean 

S
F
Â

R
Ș
IT

 

 

ÎN
C

E
P
U

T
 

 

S
C

O
P
 

 

OAMENI 

 

BANI 

 

ECHIPAMENTE 

 

CUNOȘTINȚE 

 

O
B
IE

C
T
IV

E
 

 ACTIVITĂȚI 

RESURSE 

PROIECT 

R
E
Z
U

L
T

A
T

E
 

 

2. Cum se scrie un proiect 



 

|18 

 

pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (OJFIR)3, Agenției de Plăți și 

Intervenții în Agricultură (APIA), Centrului Regional de Plăţi pentru 

Dezvoltare Rurală şi Pescuit (CRPDRP), Direcţiilor pentru Agricultură şi 

Dezvoltare Rurală, Grupurilor de Acțiune Locală (GAL-uri) sau 

autorităților publice locale. 

 În funcţie de posibilităţi, este recomandată angajarea unui 

consultant pentru întocmirea cât mai corectă și la timp a 

documentaţiei. 

 Urmărirea modului de întocmire a documentaţiei, a condiţiilor de 

eligibilitate, a modului de evaluare a cererii, de semnare a contractului 

de finanţare, de alocare a banilor şi de implementare a proiectului, 

toate sunt detaliate într-un Ghid al solicitantului specific pentru 

fiecare tip de finanţare, iar acestea trebuie urmate cu strictețe. 

 Întocmirea documentaţiei pentru obţinerea finanţării, a Cererii de 

finanţare cu documentele anexe cerute prin program, ca de ex. 

documente ce atestă proprietatea terenului, pregătirea profesională, un 

plan de afaceri, etc. 

 Beneficiile proiectului trebuie să fie clar evidenţiate, iar rezultatele 

să fie măsurabile şi să conducă la realizarea indicatorilor stabiliţi în 

programul de finanţare. 

 Costurile proiectului trebuie verificate pentru a se asigura că sunt 

justificate și pot fi acoperite. În momentul înaintării cerereii de 

finanţare este bine ca beneficiarul să posede suma necesară co-

finanţării, în cazurile în care co-finanțarea este necesară. 

 Inainte de depunere, proiectul trebuie verificat dacă este conform 

din punct de vederea al documentelor solicitate (conform ghidului de 

finanţare). Orice nerespectare a acestor condiții poate duce la 

respingerea din start a proiectului. 

 Depunerea proiectului se va face ținând cont de procedura impusă 

de programul de finanțare. Trebuie respectate întocmai conținutul și 

forma materialelor solicitate. Proiectul se depune de către 

reprezentantul legal sau de un împuternicit, nu mai târziu de termenul 

limită de depunere a proiectelor specificat în ghid. 

 Verificarea criteriilor de eligibilitate a Cererii de finanţare se face 

atât din punct de vedere administrativ cât și tehnico–financiar. Această 

verificare se organizează, după caz, de către: 

- OJFIR (Oficii Județene pentru Finanțarea Investițiilor Rurale) – pentru 

proiectele beneficiarilor privaţi care nu prevăd lucrări de construcţii; 

                                                           
3 Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP) a devenit Agenția pentru Finanțarea Investițiilor 

Rurale (AFIR); în consecință, Oficiile Județene de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (OJPDRP) au devenit 

Oficii Județene pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (OJFIR).   
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- CRFIR (Centre Regionale pentru Finanțarea Investițiilor Rurale) – 

pentru Cererile de finanţare ale beneficiarilor privaţi care prevăd 

lucrări de construţii şi montaj sau pentru cererile de finanţare depuse 

de către beneficiari publici; 

- AFIR (Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale) – nivel central – 

pentru cererile de finanţare verificate prin sondaj; 

- alte organisme desemnate de Finanțator pentru verificarea criteriilor 

de eligibilitate. 

 După evaluarea cererii din punct de vedere administrativ, tehnic şi 

financiar aceasta poate fi declarată respinsă, aprobată dar neselectată 

spre finanțare și desigur, selectată pentru obținerea finanțării. Pe 

durata evaluării pot fi solicitate informații suplimentare, de clarificare 

cu privire la diferite documente sau aspecte prezentate în cerere. 

 Contractul de finanţare se semnează cu clauze bine stabilite pentru 

buna desfăşurarea a proiectului. 

 După semnarea Contractului de finanțare, implementarea 

proiectului este o provocare și o responsabilitate foarte importantă 

pentru beneficiar. 

 

2.3. Greşeli în scrierea şi implementarea de proiecte 
 

Greşelile în scrierea şi implementarea de proiecte se datorează în mare 

parte necunoaşterii sau cunoaşterii insuficiente a cerinţelor de 

eligibilitate specificate în ghidul de finanţare, lipsei experienţei şi a 

cunoştinţelor specifice pentru scrierea şi implementarea unui proiect şi 

nu în ultimul rând neatenţiei la completarea fiecărei rubrici din cererea 

de finanţare şi a documentelor anexe cerute.  

 

Cauzele mai sus menţionate precum și nerespectarea termenelor și 

datelor limită pot avea ca rezultat înregistrarea de erori de eligibilitate 

sau erori la modul de întocmire a documentelor şi a corelaţiilor ce 

trebuie respectate între ele, care duc invariabil la respingerea cererii 

de finanţare sau la situația neplăcută de a returna fondurile primite.  

 

Erorile legate de eligibilitate pot fi cauzate de exemplu, de încadrarea 

greşită a solicitantului în formele de constituire acceptate, de 

propunere de activităţi care nu fac obiectul finanţării, de includere în 

bugetul proiectului de cheltuieli neeligibile solicitate spre finanţare. 

 

Erorile de formă şi conţinut al documentaţiei sunt rezultate în urma 

completării incorecte şi incomplete a unor rubrici din cererea de 
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finanțare sau din cadrul documentelor solicitate sau chiar lipsa unui 

document solicitat. 

 

Erorile legate de formularea solicitării pot să apară din descrierea 

insuficientă a activităţilor, justificarea necorespunzătoare a necesităţii 

implementării proiectului, necorelarea rezultatelor proiectului cu 

rezultatele activităţilor, cu planul de afaceri.  

 

Unele greșeli din cererea de finanțare, chiar dacă ele sunt acceptate de 

finanțator în urma unor sesiuni de clarificări, pot crea mai târziu 

greutăți în implementarea proiectului. De asemenea pot să apară și 

piedici sau întârzieri cauzate de: 

 

 Dificultăți în respectarea termenelor, cauzate de terți, 

nerealizarea indicatorilor proiectați 

 Obiectivele propuse se constată că sunt ne-realizabile 

 Lipsa dialogului continuu cu finanțatorul  

 Lucrări neexecutate sau executate parțial până la termenele 

prevăzute în proiect 

 Lucrările efectuate nu respectă specificațiile din proiectul aprobat, 

pentru care s-a obținut aprobarea finanțării 

 Documente greșit întocmite 

 Plafonul maxim oferit prin unele programe de finanțare specifice 

poate fi insuficient (suma sau condițiile pot fi descurajatoare) 

 Perioada mare între momentul în care a fost depusă cererea de 

finanțare și implementarea proiectului poate genera dificultăți în 

atingerea obiectivelor și finalizarea proiectului 

 Necesitatea ca, în faza inițială, beneficiarul să finanțeze activitățile 

din surse proprii (până la rambursarea cheltuielilor eligibile) 

 Dificultăți birocratice cauzate de rigiditatea interpretării condițiilor 

de finanțare 

 Nerespectarea condițiilor contractuale (de ex. neonorarea 

angajamentului ca beneficiarul să urmeze cursuri de 

instruire/perfecționare, nerespectarea condițiilor de desfășurare a 

achizițiilor etc.) 

 Neîndeplinirea condițiilor de autorizare a funcționării instituției 

rezultate din proiect (pensiune, fermă, unitate de producție) 
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2.4. Cum aplicăm? – Abordare și aplicare în practică a noțiunilor teoretice 

 

Probleme cu care se confruntă beneficiarii şi soluţii pentru depăşirea acestora  
 

Sunt unele elemente care trebuie cunoscute de către cei care doresc să 

beneficieze de finanţări de la Comunitatea Europeană.  Trebuie să 

menționăm că, în schimbul acestor bani, există anumite condiţii pentru 

modul în care sunt cheltuiți, condiţii de care cel mai adesea 

beneficiarii nu ţin cont şi care, în cele din urmă duc la întârzieri de 

plată sau chiar la pierderea eligibilităţii cheltuielilor (și, deci, la 

necesitatea acoperirii lor din buzunarul propriu). 

 

Trebuie respectate termenele/modul în care se licitează achiziţia de 

bunuri şi servicii, termenele de realizare a licitaţiilor, respectarea 

termenilor contractuali, a condiţiilor financiare (sunt cazuri în care sunt 

acceptate doar plăţi prin viramente bancare, de exemplu). 

 

De asemenea, pentru derularea activităţilor, foarte adesea beneficiarul 

trebuie să înființeze o persoană juridică (PFA, II, IF, SRL, etc.). Vă 

prezentăm pe scurt patru forme juridice în cadrul cărora se poate 

organiza activitatea economică şi comercială, pentru beneficiarii de 

finanțări, după specific și interes: 

 

 Persoană Fizică Autorizată (PFA) 

 Intreprindere Individuală (II) 

 Intreprindere Familială (IF) (fosta „Asociaţie Familială - AF”) 

 Societatea Comercială cu Răspundere Limitată (SC SRL) 

 

Procedurile pentru a înfiinţa PFA, II și IF sunt în linii mari foarte 

asemănătoare și oricare dintre variante reprezintă cea mai simplă formă 

de organizare juridică. 

 

Persoana Fizică Autorizată (PFA), Întreprinderea Individuală (II) și 

Întreprinderea Familială (IF) - cele trei forme se bazează pe 

calificarea/competența profesională a unei persoane fizice. 

 

Baza legală pentru PFA, II și IF este Ordonanţa de urgenţă nr. 

44/2008, actul normativ care reglementează desfăşurarea 

activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, 

întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale. 

Baza legală pentru înființarea 

unei Persoane Fizice 

Autorizate, Întreprinderi 

Individuale sau Întreprinderi 

Familiale este Ordonanța de 

urgență nr.44/2008. 

2. Cum se scrie un proiect 



 

|22 

 

 

Principala deosebire dintre PFA şi II este aceea că cea din urmă are 

dreptul de a angaja cu contract de muncă terţe persoane în vederea 

desfăşurării activităţii pentru care a fost autorizată. 

 

PFA - Persoana Fizică Autorizată are personalitate juridică și 

poate desfăşura orice formă de activitate economică permisă de 

lege, folosind, în principal forţa sa de muncă. Aceasta are 

obligaţia să ceară înregistrarea în Registrul Comerţului şi autorizarea 

funcţionării înainte de începerea activităţii economice. 

 

În scopul exercitării activităţii pentru care a fost autorizată, PFA poate 

colabora cu alte Persoane Fizice Autorizate, întreprinzători persoane 

fizice, titulari ai unor Întreprinderi Individuale sau reprezentanţi ai unor 

Întreprinderi Familiale, ori cu alte persoane fizice sau juridice, fără ca 

aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit. 

 

PFA nu poate angaja cu contract de muncă terţe persoane pentru 

desfăşurarea activităţii pentru care a fost autorizată şi nici nu va fi 

considerată un angajat al unor terţe persoane cu care colaborează, 

chiar dacă această colaborare este exclusivă. 

 

PFA răspunde pentru obligaţiile sale cu patrimoniul de afectaţiune 

(afectat desfășurării activității), dacă acesta a fost constituit şi, în 

completare, cu întreg patrimoniul său, iar în caz de insolvenţă este 

supusă procedurii simplificate prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind 

procedura insolvenţei, dacă are calitatea de comerciant. 

 

II - Întreprinderea Individuală este întreprinderea economică, 

fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător 

persoană fizică, care are obligaţia să ceară înregistrarea în 

Registrul Comerţului şi autorizarea funcţionării înainte de începerea 

activităţii economice. 

 

Pentru organizarea şi exploatarea întreprinderii sale, întreprinzătorul 

persoană fizică, în calitate de angajator persoană fizică, poate angaja 

terţe persoane cu contract individual de muncă înregistrat la 

inspectoratul teritorial de muncă, potrivit legii, şi poate colabora cu 

alte PFA, cu alţi întreprinzători persoane fizice titulari ai unor II sau 

reprezentanţi ai unor IF ori cu alte persoane juridice, pentru efectuarea 

unei activităţi economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic 

PERSOANA FIZICĂ AUTORIZATĂ 

ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ 
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dobândit. 

 

Persoana fizică titulară a II răspunde pentru obligaţiile sale cu 

patrimoniul de afectaţiune, dacă acesta a fost constituit, şi, în 

completare, cu întreg patrimoniul, iar în caz de insolvenţă este supusă 

procedurii simplificate prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind 

procedura insolvenţei, cu modificările ulterioare. 

 

IF - Întreprinderea Familială este întreprinderea economică, fără 

personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană 

fizică împreună cu familia sa, fiind constituită din 2 sau mai mulţi 

membri ai unei familii. 

 

Membrii unei IF pot fi simultan PFA sau titulari ai unor II. De asemenea, 

aceştia pot cumula şi calitatea de salariat al unei terţe persoane care 

funcţionează în acelaşi domeniu sau într-un alt domeniu de activitate 

economică decât cel în care şi-au organizat Întreprinderea Familială. 

 

Membrii IF sunt persoane fizice de la data înregistrării acesteia în 

Registrul Comerţului şi răspund solidar şi indivizibil pentru datoriile 

contractate de reprezentant în exploatarea întreprinderii cu patrimoniul 

de afectaţiune, dacă acesta a fost constituit şi, în completare, cu întreg 

patrimoniul, corespunzător cotelor de participare. 

 

Condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru înfiinţarea unei PFA, II sau 

IF: 

 

Persoana fizică titulară (a unei PFA, II, IF) trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: 

 

 A împlinit vârsta de 18 ani 

 Are calificarea/pregătirea profesională sau, după caz, experienţa 

profesională, necesară pentru a desfaşura activitatea economică pentru 

care se solicită autorizaţia 

 Are un sediu profesional 

 Nu a fost condamnată penal prin hotărâre judecătorească definitivă 

pentru săvârşirea de fapte sancţionate de legile financiare, vamale și 

cele care privesc disciplina financiar-fiscală de natura celor care se 

înscriu în cazierul fiscal 

 

Primăriile deţin informaţii actuale privind documentaţia necesară 

ÎNTREPRINDEREA FAMILIALĂ 
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pentru obţinerea autorizaţiei. Tipurile de cereri sunt uşor diferite 

pentru PFA, II și IF și vă recomandăm să aflați direct de la primăria pe a 

cărei rază aveţi reşedinţa, ce acte, documente şi dovezi vă trebuie 

pentru PFA, II, IF. Documentaţia pentru IF este puţin mai stufoasă (de 

exemplu, pentru fiecare membru este necesar cazierul fiscal, certificat 

medical și dovada pregătirii profesionale). 

 

Competențele şi pregătirea profesională sunt esenţiale pentru 

înfiinţarea unei PFA, II, sau IF: 

 

În centrul autorizării ca PFA, II sau IF se află calificarea și competența 

profesională (spre deosebire de firmă, unde nu este nevoie de a dovedi 

vreo calificare profesională). 

 

Autorizaţia pentru desfăşurarea de către persoana fizică a unor 

activităţi economice în mod independent (PFA, II, IF) se eliberează la 

cerere de către primarii comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ai 

sectoarelor municipiului București, pe a căror rază teritorială îşi 

desfăşoară activitatea. 

 

Pregătirea profesională de specialitate sau competențele 

profesionale pot fi dovedite cu următoarele documente, după caz: 

 

 Diploma sau certificatul de absolvire a unei instituţii de învăţământ 

profesional, preuniversitar sau universitar, eliberată în condiţiile legii, 

în specialitatea pentru care se solicită autorizarea 

 Certificatul de absolvire a unei forme de pregătire profesională, 

organizată în condiţiile legii, în vigoare la data eliberării acestuia 

 Certificatul de competenţă profesională, eliberat de instituţiile 

abilitate conform legislaţiei în vigoare 

 Cartea de meşteşug obţinută în condiţiile prevăzute de actele 

normative în vigoare la data eliberării acesteia 

 Alte acte doveditoare care atestă pregătirea profesională, potrivit 

legii 

 

Persoanele fizice cu domiciliul în România care au absolvit forme de 

pregătire profesională în străinătate trebuie să depună, pentru 

obţinerea autorizaţiei, după caz: 

 

 Atestatul de recunoaştere şi echivalare, eliberat de Ministerul 

Educației și Cercetării prin Centrul Naţional de Recunoaştere şi 
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Echivalare a Diplomelor de absolvire a unei instituţii de învaţământ 

profesional, preuniversitar sau universitar 

 Certificatul de absolvire a unei forme de pregătire profesională, 

certificatul de competenţă profesională, cartea de meşteşug și alte acte 

doveditoare care atestă pregătirea profesională, însoţite de dovada 

recunoaşterii acestora de către autorităţile competente în domeniu din 

statul în care au fost emise, traduse şi legalizate conform legii, 

certificate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale printr-o instituţie 

stabilită prin ordin al Ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale 

 

Cererea de autorizare sau de completare a autorizaţiei, după caz, se 

soluţionează în termen de cca. 15 zile lucrătoare de la data înregistrării 

la autoritatea administraţiei publice locale emitente. 

 

SRL – Societate cu Răspundere Limitată – este cel mai comun tip 

de firmă. Înființarea ei constituie operaţiunea prin care una sau 

mai multe persoane asociate decid să pună în comun anumite 

bunuri pentru a obţine şi a împărţi profitul rezultat în urma 

exercitării activităţii. Înfiinţarea unui firme SRL se efectuează în baza 

actului constitutiv şi are ca efect crearea unei persoane juridice noi cu 

drepturi și obligaţii proprii. 

 

Numărul asociaţilor unui SRL nu poate fi mai mare de 50, iar o persoană 

fizică sau juridică nu poate fi asociat unic decât într-o singură societate 

cu răspundere limitată. Asociaţii într-o societate cu răspundere limitată 

răspund până la concurența capitalului social subscris. 

 

SRL-ul este acea formă de societate comercială ale cărei obligaţii 

sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociaţii sunt obligaţi 

numai în limita capitalului social subscris. 

 

Capitalul social va fi fixat de către asociaţi în funcţie de nevoile 

societăţii, cu respectarea plafonului minim de 200 RON, stabilit de 

legea în vigoare. 

 

La înființarea unei firme se parcurg, pe scurt, următoarele etape: 

 

 Stabilirea obiectelor de activitate – are în vedere activitățile ce se 

doresc a se desfășura în cadrul societății, activități ce sunt clasificate 

potivit codului CAEN. Dintre acestea se stabilește obiectul principal de 

activitate și obiectele secundare de activitate. 

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE 

LIMITATĂ 
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 Alegerea formei juridice – de ex. Societate cu Răspundere Limitată 

(SRL). 

 Alegerea denumirii firmei şi a siglei societăţii 

Numele firmei și sigla se stabilesc de asociaţi şi trebuie să se 

deosebească de ale altor societăţi. Firma și sigla se verifică la Registrul 

Comerţului corespunzător la nivel naţional (sau pe website-ul oficial al 

acestuia: http://recom.onrc.ro), primind dovada înregistrării şi 

rezervării lor. Pentru obținerea dreptului de folosinţă exclusivă a siglei, 

este recomandat ca aceasta să fie înregistrată la Oficiul de Stat pentru 

Invenții și Mărci (OSIM). 

 Actul constitutiv al noii societăţi comerciale 

Actul constitutiv se întocmeşte în conformitate cu forma de organizare 

juridică aleasă de asociaţi pentru noua societate. Semnarea actului 

constitutiv al noii firme (societăţi comerciale) se poate face direct de 

către toţi asociaţii sau prin împuternicit cu procură specială în formă 

autentică. 

 Alegerea sediului social 

Sediul social al societăţii poate fi stabilit într-un spaţiu, proprietatea 

unuia sau a mai multor asociaţi ori într-un spaţiu aflat în folosinţa 

acestora (în baza unui contract de închiriere, sub-închiriere, comodat 

etc.). 

 Capitalul social 

În prezent, capitalul social minim ce trebuie constituit  la început este 

de 200 RON. Aporturile în numerar se depun la orice bancă sau la 

C.E.C., în conturi special create pentru noua societate. 

 Înregistrarea la Registrul Comerţului 

Solicitarea efectuării înregistrării în Registrul Comerţului se face la 

Biroul Unic din cadrul Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă 

tribunalul în a cărui rază se află sediul societăţii, de către fondatori, 

administratori (sau reprezentanţii acestora). La Oficiul Registrului 

Comerţului au loc următoarele formalităţi: 

- se verifică dacă dosarul de înfiinţare a societăţii comerciale depus 

conţine toate documentele necesare; 

- judecătorul delegat de Tribunal verifică legalitatea actelor depuse şi 

dispune autorizarea înmatriculării societăţii; 

- se transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României încheierea 

judecătorului delegat; 

- se înmatriculează societatea; 

- se eliberează către asociaţi sau reprezentanţi acestora Certificatul de 

înmatriculare, încheierea judecătorească de înființare a firmei şi  

certificatul constatator. 
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 Avize și autorizaţii de funcționare 

Autorizația de funcționare se va obține de la autoritatea publică locală, 

cu întocmirea tuturor documentelor necesare, după specificul 

activității. 

 

Dosarul depus la Registrul Comerţului pentru înregistrarea Societăţii 

Comerciale cu Răspundere Limitată va cuprinde, în general, 

următoarele documente: 

 

 Cerere de înregistrare 

 Copie după cărțile de identitate/paşapoarte ale asociaţilor 

 Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării denumirii firmei 

 Actul constitutiv 

 Dovezile privind sediul social/secundar (contract de închiriere/ 

subînchiriere/contract de comodat etc.) 

 Acordul Asociaţiei de proprietari (pentru locațiile din blocurile de 

locuințe) 

 Acordul vecinilor 

 Cazierul fiscal al asociaţilor şi administratorului 

 Dovezile depunerii capitalului social 

 Declaraţiile date pe propria răspundere de către 

asociaţi/administratori din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile 

legale pentru deţinerea acestor calităţi 

 Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii 

 Dovada achitării taxelor de înregistrare a societăţii comerciale 

 Imputernicire avocaţială (dacă este cazul) 

 

Se pot obține informații mai detaliate de la fiecare birou al Registrului 

Comerțului din zona în care se dorește stabilirea sediului social.  

 

 

3. Oportunități de finanțare pentru activități agricole 

și gestionarea durabilă a resurselor naturale din 

siturile Natura 2000  

 

Pentru a veni în întâmpinarea inițiativelor privind conservarea naturii și 

nevoilor socio-economice ale comunităților, există o serie de surse de 

finanțare care au ca scop sprijinirea managementului adecvat al 
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habitatelor și speciilor, continuării practicilor agricole cu impact pozitiv 

asupra mediului și dezvoltării/consolidării fermelor. 

 

Sursele principale de finanțare din fondurile europene sunt accesibile în 

special prin intermediul programelor naționale. La acestea se adaugă și 

alte surse, cum ar fi granturi (fonduri) pentru administrația locală, 

ONG-uri și alte entități (fonduri oferite de diverse fundații etc.). 

 

Programele naționale care vizează protecția mediului au ca priorități 

intervenții în domenii cum sunt: dezvoltarea infrastructurii de mediu, 

eficientizarea sistemelor de încălzire urbane, prevenirea riscurilor, 

reconstrucția ecologică (refacerea luncilor inundabile) sau 

implementarea planurilor de management ale siturilor Natura 2000. 

Unul dintre obiectivele acestor programe este și acela care vizează 

protecția și îmbunătățirea biodiversității și a patrimonului natural prin 

sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv pentru 

implementarea măsurilor de conservare din siturile Natura 2000. 

Programele naționale de dezvoltare rurală vizează, totodată, creșterea 

competitivității sectoarelor agro-alimentar și forestier, îmbunătățirea 

mediului și a spațiului rural, îmbunătățirea calității vieții în zonele 

rurale, diversificarea economiei rurale, demararea și funcționarea 

initiațivelor de dezvoltare locală. 

 

Cu scopul de a încuraja utilizarea terenurilor agricole, prin unele 

programe de finanțare este acordat sprijin sub formă de plăți directe la 

hectar (SAPS), plăți naționale directe complementare (CNDP) sau 

schemele de ajutor de stat. Totodată se pot acorda un set de plăți pe 

suprafață, care vizează menținerea și îmbunătățirea mediului din 

spațiul rural prin promovarea unui management durabil atât al 

suprafețelor agricole, cât și al celor forestiere. 

Obiectivele acestor programe sunt pe de o parte asigurarea utilizării 

continue a terenurilor agricole prin aplicarea practicilor agricole 

extensive, iar pe de altă parte păstrarea resurselor naturale, 

conservarea și îmbunătățirea habitatelor și speciilor precum și 

promovarea managementului durabil al terenurilor agricole și 

forestiere. 

 

3.1. Cerințe pentru acordarea de plăți pe suprafață 
 

La nivel mondial în ultimii ani s-au instituit modalități de plată (publice 

și private) pentru serviciile de mediu. Acestea reprezintă un instrument 
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de finanțare a proprietarilor/administratorilor de terenuri în vederea 

stimulării acelor practici care nu poluează aerul și apa, nu erodează și 

nici nu distrug fertilitatea solurilor, ci dimpotrivă aduc un aport la 

conservarea și funcționarea optimă a mediului. 

 

În Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (finanțat prin 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) sunt propuse astfel 

de subvenții care să stimuleze practicile prietenoase cu mediul sau să 

compenseze pierderile. Trebuie ținut cont de faptul că beneficiarii 

acestor subvenții și ai oricăror alte plăți prin programul FEADR trebuie 

să respecte și Bunele Condiții Agricole și de Mediu (GAEC) precum 

și Cerințele Legale în materie de Gestionare (Statutary 

Management Requirements - SMR) (vezi Anexa 1). 

 

Una dintre cerințe este legată de zonele tampon. Acestea sunt 

suprafețe sau fâșii de teren acoperite în permanență de vegetație 

și pot fi utilizate de-a lungul râurilor, lacurilor, curbelor de nivel, 

marginilor câmpului sau chiar în interiorul câmpurilor. Conform 

Anexei III a Regulamentului CE nr. 73/2009, zonele tampon fac 

parte din Standardul Protejarea și gestionarea apelor împotriva 

poluării, iar protejarea apelor împotriva poluării și a formării 

de șiroaie și gestionarea utilizării apei este o condiție 

obligatorie începând cu anul 2012 pe care fermierii trebuie să 

o aibă în vedere (să înființeze sau să mențină zonele tampon 

existente) pentru ca ei să primească sprijin financiar. 

 

Exemple de zone-tampon: 

 

 Fâșiile de iarbă – suprafețe ierboase utilizate pentru colectarea 

sedimentelor și substanțelor poluante din câmpurile adiacente înainte 

ca acestea să ajungă în cursurile de apă sau în zonele sensibile; 

 Gardurile vii – fâșii de tufișuri utilizate pentru a indica limitele unei 

proprietăți sau pentru a servi drept gard de protecție împotriva 

animalelor. De asemenea, acestea pot avea un rol în filtrarea 

sedimentelor și a substanțelor poluante provenite din câmpurile 

adiacente sau în prevenirea dispersării pesticidelor, în special în 

momentul pulverizării culturilor înalte; 

 Cursurile de apă înierbate – canale întinse, puțin adânci, mărginite 

de vegetație, destinate deplasării apei de suprafață de-a lungul 

terenului agricol fără a cauza eroziunea solului. Plantele erbacee 

încetinesc debitul de apă și protejează suprafața canalului împotriva 

Avantajele zonelor-tampon: 

pot reduce efectele eroziunii 

hidrice și eoliene. Prin urmare, 

acestea pot reduce în mod 

semnificativ volumul de 

sedimente și de substanțe 

nutritive transportate de șiroaie 

către masele de apă sau pot 

împiedica răspândirea 

pesticidelor de pe câmpuri în 

masele de apă, pe șosele sau în 

alte zone. Prin urmare, acestea 

ajută la reducerea costurilor 

operațiunilor de curățare. 
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eroziunii produse de șiroire și de rigole, în special atunci când suprafața 

bazinului hidrografic este relativ mare. 

 

3.2. Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 
 

Prin PNDR au fost gândite o serie de măsuri care au scopul de a dezvolta 

spațiul rural și sprijini fermierii și întreprinderile mici pentru 

diversificarea activităților agricole și non-agricole.  Măsurile din PNDR 

crează complementaritate la nivel local cu măsurile din Programul 

Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime - POPAM (care vin în 

sprijinul sectorului de pescuit), Programul Operațional Capital Uman - 

POCU (care oferă sprijin pentru dezvoltarea capitalului social din spațiul 

rural), Programul Operațional Regional - POR (care finanțează inclusiv 

inițiative – IMM-uri – din mediul rural care au cel puțin un an de 

funcționare), oferind oportunități pentru dezvoltarea și diversificarea 

tipurilor de activități și produse în zona Hârtibaciu–Târnava Mare. 

 

Prioritățile de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020 au fost 

transpuse în 19 măsuri: 

 

 Măsura 1. Acțiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de 

informare - vizează acompanierea măsurilor de creştere a 

competitivităţii şi diversificării produselor şi activităţilor din agricultură 

și a necesităţii restructurării şi modernizării sectorului agricol, 

procesarea şi comercializarea produselor agricole, a încurajării 

afacerilor orientate spre piaţă, a sporirii cerinţelor pentru o gamă largă 

şi diversificată de aptitudini economico-financiare şi de management 

cât şi a celor legate de îndeplinirea obiectivului gestionării durabile a 

terenurilor şi protecţiei mediului, aplicarea de tehnologii şi practici 

prietenoase cu mediul, bunelor practici de producţie agricolă, precum şi 

de utilizare a energiei regenerabile.  

 Măsura 2. Serviciile de consiliere, servicii de gestionare a fermei 

și servicii de înlocuire în cadrul fermei trebuie să ajute fermierii să 

evalueze performanța exploatației lor agricole și să identifice 

îmbunătățirile necesare pentru modernizarea exploatațiilor, 

consolidarea competitivității, integrarea sectorială, inovarea, 

orientarea către piață, precum și promovarea antreprenoriatului. 

Totodată, acestea trebuie să sprijine micii fermieri și tinerii fermieri în 

elaborarea și managementul implementării precum și în elaborarea 

planului de afaceri pentru dezvoltarea și orientarea spre piața a 

exploatațiilor agricole.  
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 Măsura 4. Investiţii în active fizice sunt investiţii orientate spre 

creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole prin dotarea cu utilaje 

şi echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, 

precum şi investiţiile pentru modernizarea fermei (în special cele de 

dimensiuni medii şi asocieri de ferme mici și medii).  

 Măsura 6. Dezvoltarea fermelor şi a întreprinderilor presupune 

sprijin acordat pentru înfiinţarea întreprinderii pentru tinerii fermieri, 

activităţi neagricole în zone rurale, dezvoltarea fermelor mici, plăți 

pentru fermierii eligibili în cadrul schemei pentru micii fermieri care-și 

transferă definitiv exploatația altui fermier, dar și pentru crearea și 

dezvoltarea de activități neagricole (ex. activități de artizanat și alte 

activități tradiționale non-agricole (prelucrarea manuală a lânii, 

lemnului, pielii, stuf etc.).  

 Măsura 7. Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale 

pentru crearea, îmbunătăţirea și diversificarea facilităţilor de 

dezvoltare economică, a infrastructurii fizice și a serviciilor de bază, 

creșterea atractivităţii zonelor rurale și diminuarea migraţiei populaţiei, 

în special a tinerilor, îmbunătăţirea condiţiilor sociale, economice și de 

mediu; protejarea și conservarea patrimoniului cultural rural.  

 Măsura 8. Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în 

îmbunătățirea viabilității pădurilor este o măsură menită, în principal, 

să contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin 

captarea CO2, precum și la adaptarea agriculturii din România la 

schimbările climatice prognozate.  

 Măsura 9. Înfiinţarea de grupuri și organizații de producători în 

agricultură și silvicultură va contribui la o mai bună integrare a 

fermierilor în lanţul valoric şi în piaţă și prin intermediul abordării 

LEADER. Stabilirea de grupuri de producători este deosebit de 

importantă mai ales în sectorul pomicol, unul dintre sectoarele cele mai 

afectate de fragmentarea bazei de aprovizionare, astfel prin 

subprogramul de pomicultură se va aborda această nevoie printr-o 

măsură distinctă. 

 Măsura 10. Agro-mediu şi climă4, măsură care are în vedere plăţile 

de agro-mediu necesare pentru încurajarea fermierilor să introducă sau 

să continue aplicarea unor metode agricole compatibile cu protecţia şi 

îmbunătăţirea mediului, a peisajului şi caracteristicilor sale, a 

resurselor naturale, a solului şi a diversităţii genetice.  

 Măsura 11. Agricultură ecologică5 furnizează servicii de mediu, prin 

asigurarea protecţiei biodiversităţii, reducerea poluării, reducerea 

                                                           
4 Vezi fișa tehnică Agro-mediu și climă (Măsura 10 - PNDR) din Anexa 2, pag. 47 
5 Vezi fișa tehnică Agricultura ecologică (Măsura 11 - PNDR) din Anexa 3, pag. 61 
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emisiilor de dioxid de carbon, asigurarea unor condiţii de bunăstare a 

animalelor şi dezvoltarea activităţilor economice la nivel local. Sprijinul 

prevăzut în cadrul acestei măsuri se acordă pe hectar de suprafață 

agricolă fermierilor care se angajează în mod voluntar să mențină 

practici și metode specifice agriculturii ecologice.  

 Măsura 13. Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri 

naturale sau cu alte constrângeri specifice - prin acest sprijin se 

urmărește compensarea dezavantajelor întâmpinate de fermieri în 

desfășurarea activităților agricole, legate de capacitatea de producţie 

scăzută a terenurilor agricole şi de costurile suplimentare pe care le 

implică menţinerea activităţilor agricole în aceste zone, diminuându-se 

în acest fel riscul de abandon al activităţilor agricole (mai ridicat în 

aceste zone).  

 Măsura 14. Bunăstarea animalelor – măsură ce are în vedere 

încurajarea fermierilor care se angajează să adopte standarde de 

zootehnie care depășesc standarde obligatorii relevante. 

 Măsura 15. Servicii de silvo-mediu, servicii climatice și 

conservarea pădurilor6. Măsura vizează creșterea stabilității 

ecosistemelor forestiere și îmbunătățirea serviciilor de mediu oferite de 

acestea. Plățile de silvo-mediu vor fi acordate deținătorilor de terenuri 

forestiere din FFN care își asumă, în mod voluntar, angajamente de 

silvo-mediu. Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este de tip 

compensatoriu. 

 Măsura 16. Cooperare – în cadrul acestei măsuri, sprijinul se acordă 

pentru a facilita cooperarea între actorii implicați în dezvoltarea rurală, 

pentru a-i ajuta să depășască și să aplaneze problemele tipice de natură 

socio-economice legate de dezvoltarea afacerilor și de asigurarea de 

servicii în zonele rurale.  

 Măsura 17. Gestionarea riscurilor - acest sprijin va permite 

fermierilor să înfiinţeze fonduri mutuale menite să îi ajute să facă faţă 

pierderilor economice cauzate de fenomene climatice nefavorabile, boli 

ale animalelor, ale plantelor, infestare cu dăunători sau cauzate de un 

incident de mediu.  

 Măsura 19. Sprijinul pentru dezvoltarea locală LEADER este un 

instrument important pentru România în reducerea dezechilibrelor 

economice și sociale și a disparităților dintre urban-rural. Capacitatea 

de dezvoltare la nivel local nu răspunde în totalitate nevoilor locale, în 

special în ceea ce privește colaborarea între partenerii publici și privați, 

iar abordarea strategică trebuie încurajată și dezvoltată.   

                                                           
6 Vezi fișa tehnică Servicii de silvo-mediu (Măsura 15 - PNDR) din Anexa 4, pag. 69 
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Informații detaliate despre oportunitățile de finanțare pe care le oferă 

programul găsiți în Anexa 5, pag. 74. 

 
 

3.3. Oportunități de finanțare prin Programul Operațional Regional (POR), 
Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) și Programul Operațional Capital 
Uman (POCU) în perioada 2014-2020 
 
Programul Operațional Regional   
 

POR 2014-2020  va acoperi o gamă mai largă de domenii de interes, 

fiind concentrat pe 12 axe prioritare, astfel: 

 

 AP 1- Promovarea transferului tehnologic 

 AP 2 –Îmbunătățirea competitivității intreprinderilor mici și 

mijlocii 

 AP 3 – Sprijinirea creșterii eficienței energetice în clădirile publice 

 AP 4 – Dezvoltare urbană durabilă 

 AP 5 – Consevarea, protecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural 

 AP 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională 

și locală 

 AP 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă 

a turismului 

 AP 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale 

 AP 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților 

defavorizate din mediul urban 

 AP 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 

 AP 11 – Cadastru și înregistrarea proprietății în zonele rurale din 

România 

 AP 12 – Asistență tehnică 

 

O noutate a acestui program este axa prioritară 11 care își propune să 

realizeze până în 2020 înregistrarea sistematică pentru 3,5 milioane 

hectare în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară și realizarea 

planului vectorial pentru aproximativ 15 milioane ha. 

 

În ceea ce privește mediul privat, societățile comerciale beneficiare de 

finanțare prin POR 2014-2020 sunt împărțite în două categorii: societăți 

de tip start-up (micro-întreprinderile care au 1-3 ani de la înființare), 

respectiv finanțări pentru societățile care au peste 3 ani de la 
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înființare. Micro-întreprinderile de tip start-up pot primi finanțare și 

pentru terenul pe care se va realiza investiția (cheltuială neeligibilă în 

perioada financiară anterioară). 

 

Informații detaliate despre oportunitățile de finanțare pe care le oferă 

programul găsiți în Anexa 6, pag. 81. 

 
Programul Operațional Infrastructura Mare 
 

Pe baza nevoilor de dezvoltare identificate specifice domeniilor 

acoperite prin POIM, strategia de finanțare propusă este structurată pe 

8 axe prioritare, după cum urmează:  

 

Infrastructură de transport  

 AP1. Îmbunătăt irea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a 

transportului cu metroul  

 AP2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, 

durabil și eficient  

 

Protecția mediului și managementul riscurilor  

 AP3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu i n condiții de management 

eficient al resurselor  

 AP4. Protect ia mediului prin măsuri de conservare a 

biodiversității, monitorizare a calității aerului și decontaminare a 

siturilor poluate istoric  

 AP5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și 

gestionarea riscurilor  

 

Energie curată și eficiență energetică  

 AP6. Promovarea energiei curate și eficient ei energetice i n vederea 

sust inerii unei economii cu emisii scăzute de carbon  

 AP7. Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat 

de termoficare i n orașele selectate  

 AP8. Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei 

electrice și gazelor naturale  

 

Informații detaliate despre oportunitățile de finanțare pe care le oferă 

programul găsiți în Anexa 6, pag. 81. Beneficiarii măsurilor sunt în 

principal autoritățile publice și ONG-urile. 
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Programul Operațional Capital Uman  
 

Programul Operațional Capital Uman, cu o alocare totală de aproximativ 

5 miliarde de euro (din care 4,3 miliarde de euro contribuție UE) 

stabilește prioritățile de intervenție ale României în domeniul ocupării 

forţei de muncă, al incluziunii sociale și educaţiei. Obiectivul major 

urmărit îl reprezintă dezvoltarea resurselor umane prin creșterea 

accesului la un sistem de educație și formare profesională de calitate, 

stimularea ocupării forței de muncă, cu precădere pentru tineri, 

reducerea sărăciei și a excluziunii sociale prin facilitarea accesului la 

servicii sociale și de sănătate. 

 

La nivelul Axei prioritare 1 „Inițiativa locuri de muncă pentru tineri” 

(cu o alocare financiară UE de aproximativ 212 milioane de euro) și Axei 

prioritare 2 „Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs” 

(cu o alocare financiară UE de aproximativ 362 milioane de euro), sunt 

prevăzute pachete integrate de măsuri care vizează integrarea pe piața 

muncii a tinerilor NEETs (care nu au un loc de muncă și nu urmează o 

formă de învățământ sau de formare profesională), cu vârste între 16-24 

ani, înregistrați la ANOFM. Pachetele integrate de măsuri urmează să fie 

stabilite în funcție de profilul (nivel de pregătire, experiență 

profesională etc.) fiecărui tânăr și vor include: consiliere, orientare 

profesională, instruire, prime de mobilitate, acordarea de stimulente 

angajatorilor în vederea creării de locuri de muncă dedicate tinerilor 

NEETs, scheme de ucenicie etc. 

 

Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți” (cu o alocare 

financiară UE de aproximativ 1,1 miliarde de euro) cuprinde măsuri care 

au ca scop, pe de-o parte, integrarea pe piața muncii a unor categorii 

defavorizate (șomeri și inactivi, lucrători vârstnici, persoane cu 

dizabilități, persoane care aparțin minorității roma etc.), prin măsuri 

active de ocupare, iar pe de altă parte, măsuri care vizează adaptarea 

managementului resurselor umane la dinamica pieței muncii, instruirea 

persoanelor angajate în domeniile cu potențial competitiv etc. 

 

Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei” (cu o 

alocare financiară UE de aproximativ 940 milioane de euro) vizează 

măsuri integrate în vederea sprijinirii comunităților dezavantajate, în 

special cele cu populație aparținând minorității roma, pentru a diminua 

riscul de excluziune socială. Având în vedere caracterul 
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multidimensional al sărăciei, măsurile integrate vor viza mai multe 

domenii de intervenții, precum: educație, acces la servicii sociale și de 

sănătate, ocuparea forței de muncă etc. De asemenea, vor fi sprijinite 

și anumite grupuri vulnerabile (persoane fără adăpost, persoane victime 

ale violenței domestice, persoane victime ale traficului de ființe 

umane, persoane care suferă de forme de dependență, persoane private 

de libertate sau aflate în perioada de probațiune, foștii deținuți, 

persoane vârstnice și persoane cu dizabilități aflate în situații de 

dependență sau în risc de excluziune socială) prin măsuri personalizate 

care se doresc a răspunde corespunzător nevoilor acestora, în vederea 

depășirii stării de vulnerabilitate. În plus, în cadrul acestei axe sunt 

incluse și măsuri care vizează creșterea accesului persoanelor 

aparținând grupurilor vulnerabile la servicii sociale și de sănătate de 

calitate. 

 

Axa prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 

comunității” (cu o alocare financiară UE de aproximativ 201 milioane 

de euro) vizează reducerea numărului de persoane aflate în risc de 

sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin măsuri 

integrate din domenii precum educație, ocupare, sănătate etc. care 

sunt complementare cu acțiuni ce vizează dezvoltarea infrastructurii. 

 

Axa prioritară 6 „Educație și competențe” (cu o alocare financiară UE 

de aproximativ 1,2 milioane de euro) oferă sprijin pentru reintegrarea 

tinerilor NEETs în cadrul sistemului de învățământ, reducerea părăsirii 

timpurii a școlii, îmbunătățirea accesului la educația terțiară pentru 

grupurile dezavantajate, facilitarea tranziției de la sistemul de educație 

la piața muncii, atât prin corelarea ofertei educaționale cu dinamica 

pieței muncii, cât și prin încurajarea învățării la un potențial loc de 

muncă, precum și măsuri care promovează învățarea pe tot parcursul 

vieții etc. 

 

Axa prioritară 7 „Asistență tehnică” (cu o alocare financiară UE de 

aproximativ 265 milioane de euro) sprijină implementarea întregului 

program prin susținerea atât a instituțiilor implicate în implementarea 

intervențiilor, cât și a potențialilor beneficiari. Totodată, prin 

intermediul acestei axe va fi asigurată informarea la nivelul întregului 

program. 

 

Informații detaliate despre oportunitățile de finanțare pe care le oferă 

programul găsiți în Anexa 6, pag. 81. 
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Odată stabilite prioritățile beneficiarilor și alegerea unei linii de 

finanțare este necesară informarea temeinică și consultarea ghidurilor 

de finanțare specifice fiecărei măsuri în parte, ghiduri care vor fi puse 

la dispoziție pe site-urile ministerelor de resort: 

 

- pentru PNDR – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: 

www.madr.ro, dar și pe www.apdrp.ro (site-ul Agenției pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale), 

- pentru POIM și POCU – Ministerul Fondurilor Europene: www.fonduri-

ue.ro, 

- pentru POR – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice: 

www.inforegio.ro.  

   

4. Exemple de bună practică: proiecte de succes 

finanţate prin fonduri europene sau alte surse 

 

Un proiect ales pentru finanţare trebuie să asigure beneficii și pentru 

comunitatea sau regiunea de unde provine aplicantul. Acest fapt este în 

mod normal asigurat dacă proiectul are în vedere îndeplinirea 

obiectivelor programului finanţator. De asemenea, trebuie respectat 

principiul privind obţinerea unor beneficii care să fie mai mari decât 

costurile din punctul de vedere al grantului UE. Succesul unui proiect 

este reflectat în beneficiile pe termen lung ce se pot obţine prin 

implementarea proiectului pentru aria de acoperire avută în vedere. 

 

Ferma ecologică Țopa  
 

Un gospodar din Transilvania, Daniel Cismaș, vorbește despre ferma sa 

ecologică din satul Țopa și despre viziunea pe care o are asupra 

dezvoltării durabile a sectorului agricol ce vizează micii fermieri, 

viziune care este împărtășită și de alți gospodari din Transilvania. 

 

Numele meu este Daniel Cismaș. Sunt țăran sau mic fermier după 

specificațiile Uniunii Europene. Împreună cu familia mea administrăm o 

fermă ecologică în satul nostru Țopa. Ferma are 33 ha de teren agricol 

pe care cultivăm diverse tipuri de culturi: diverse varietăți locale de 

legume, plante medicinale, grâu, porumb, trandafiri și pomi fructiferi. 

La fermă creștem și animale: 15 vaci, câțiva porci, capre și gâște. 

4. Exemple de bună practică 

http://www.madr.ro/
http://www.apdrp.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.inforegio.ro/
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Pentru hrana animalelor cultivăm lucernă și avem în gospodărire și o 

parcelă de pășune. 

 

Doar cu câțiva ani în urmă, criza economică ne-a prins fără un loc de 

muncă și, astfel, am decis să ne orientăm spre agricultura ecologică și 

acum putem spune ca suntem mulțumiți că am ales calea cea mai bună. 

 

Încercăm să dăm mai multă valoare produselor noastre, preparând mai 

multe specialități de brânzeturi din laptele obținut în fermă, gemuri 

variate din fructele culese din livada noastră și valorificând 

multitudinea de plante medicinale direct la târgurile organizate în 

satul nostru sau în satele vecine. 

 

Suntem parteneri cu încă 6 femieri în cadrul BioCoop, un mic magazine 

de produse alimentare din Sibiu. Vindem produsele noastre și la piața 

tradițională organizată în apropierea satului nostru. 

 

Știm că prin modul tradițional de creștere a animalelor contribuim la 

conservarea așa numitelor “zone agricole cu înaltă valoare naturală”, 

caracterizate printr-o varietate excepțională a speciilor de plante și 

animale și în acest mod putem oferi produse “curate” consumatorilor 

noștri și în același timp să accesăm o piață care recunoaște prețul 

protejării naturii. 

 

Ferma noastră, din punct de vedre economic, are legături solide cu 

membrii comunității locale și cu cele trei școli din comună, copii, 

adolescenți și profesori din diverse regiuni venind în întâmpinarea și în 

sprijinul acestei idei. 

 

Pentru mine fiind țăran sau mic fermier reprezintă cu adevărat un stil 

de viață în România și de multe ori am considerat că rolul pe care îl 

jucăm în păstrarea valorilor naturale ale zonei și în stimularea 

viabilității comunităților rurale nu este pe deplin recunoscut. Astfel 

îmi doresc ca noile regulamente europene și noua politică agricolă să 

recunoască micii fermieri într-un mod holistic. Această recunoaștere o 

văd transpusă într-o schemă care să ne sprijine să creștem valoarea 

adăugată a produselor noastre, să le procesăm în produse locale unice 

și “curate” și să creștem oportunitățile de a ne promova și vinde 

produsele. 

 

 

4. Exemple de bună practică 



 

|39 

 

 
Asociația Calva din Șeica Mare  

 

Este un exemplu de asociere cu succes. În 2009, crescătorii de 

rumegătoare mici din zonă au ajuns la concluzia că pentru a-şi promova 

interesele cel mai bine ar fi să se asocieze în vederea creşterii 

capacităţii de negociere cu autoritatea publică în realizarea 

contractului de concesiune, dar şi pentru a rezolva problemele 

fermierilor legate de ameliorarea raselor, sănătatea reproducerii, 

asigurarea nutreţului şi a furajelor sau încheierea de contracte pentru 

valorificarea produselor. 

 

În iunie 2009, 11 crescători de animale din Şeica Mare s-au întrunit şi au 

constituit asociaţia, căreia i-au pus numele Calva, după râul care leagă 

satele (Petiş, Buia, Stenea, Michindoala, Boarta, Şeica Mare) din care 

fac parte membrii asoaciaţiei, iar pentru a nu crea divergenţe au gândit 

că numele apei nu ar deranja pe nimeni. Astfel, precum principalele văi 

constituiau elementele dezvoltării civilizaţiilor, apa Calvei constituie 

acum  elementul simbolic, liantul între asociaţi în asigurarea succesului. 

Conducerea Asociaţiei este asigurată de Adunarea Generală, iar 

conducerea executivă este asigurată de Consiliul Director, format din 7 

membri. Asociaţia beneficiază de consultanţă şi consiliere din partea 

Fundaţiei ADEPT. Sprijinul pe care ADEPT Transilvania îl alocă Asociaţiei 

este destul de considerabil, ceea ce face ca preşedinte Calva să spună 

că managementul Asociaţiei este asigurat de Fundaţie. 

 

De la înfiinţare până astăzi, Asociaţia, prin membrii ei deţine, 14.000 oi 

şi 500 capre, pentru care au închiriat de la Comuna Şeica Mare 943,4 ha 

păşune, din care 243 ha sunt în al doilea an de conversie la agricultură 

ecologică. Toată suprafaţa este înscrisă la APIA ca pajişte care respectă 

condiţiile de agro-mediu şi de bune practici agricole şi de mediu, 

condiţii prin care Asociaţia beneficiază de  subvenţia de 124 € / ha 

(plata de agro-mediu pentru întreținerea pajiștilor). 

 

4. Exemple de bună practică 
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După discuţii de aproape un an și 

jumătate, membrii Asociaţiei au 

votat ca în interes comun, pentru 

eficientizarea şi uşurarea muncii 

fermierilor, să achiziţioneze o serie 

de maşini şi utilaje: un tractor John 

Deer, un plug cu patru brazde, 

cultivator, fertilizator, balotieră, 

cupă de săpat şanţuri, o maşină de 

teren 4x4, remorcă pentru maşină şi 

remorcă de transport animale, două 

tocători pentru tocat biomasa 

rezultată din curăţatul păşunii, un 

tractor de 60 de cai, o lamă pentru 

nivelat şi amenajat căile de acces. 

 

Tot cu banii din subvenţii au curăţat 

păşunea, au realizat trei adăpători 

pentru animale pe păşune și trei băi 

pentru tratarea animalelor şi au 

achiziţionat un imobil în care va 

amenaja o unitate de procesare a 

laptelui propriu. Dosarul de 

autorizare a fost înaintat către 

Consiliul Judeţean Sibiu, pentru o 

unitate care va procesa 3000 l 

lapte/24 ore. 

 

În prezent Asociaţia vinde între 

20.000 şi 30.000 l lapte pe lună, la preţ minim de 2,3 Ron/litru. 

Preşedintele Mihai Stănilă este optimist şi are planuri de viitor - să 

crească numărul de animale, să închirieze teren până la 2000 ha, să 

facă mai multe adăpători și băi pentru animale, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota bene: Dacă solicitarea banilor se face de către o persoană fizică, responsabilitatea revine 

titularului să îndeplinească toate condiţiile din angajament. În cazul în care o asociaţie face 

solicitarea, atunci o atenţie mai mare este necesară, în ceea ce priveşte modul de administrare al 

banilor şi al îndeplinirii tuturor condiţiilor angajate. 

În ţara noastră oamenii evită însă să se asocieze, iar o analiză a motivelor ar face obiectul unui studiu 

de specialitate. Există totuşi iniţiative care merită a fi menţionate, situaţie în care oamenii şi-au dat 

seama că interesul comun, şi mai ales pe termen lung, este deasupra interesului individual cu efect 

pentru un număr redus de persoane şi cel mai adesea pentru un timp extrem de scurt. 

4. Exemple de bună practică 

Avantajele asocierii: 

„Formele de cooperare sunt numeroase. În general scopul 

principal este acela de a evita punctele slabe ale 

partenerilor prin colaborare și de a câștiga o poziție mai 

puternică pe piață, decât o poate face fiecare individual. În 

final se ajunge la îmbunătățirea veniturilor, continuitate și 

sustenabilitate prin unirea forțelor și contrabalansarea 

slăbiciunilor individuale prin cooperare. 

· Creșterea puterii de cumpărare permite procurarea de 

materii prime la prețuri mai bune, o putere mai mare de 

negociere implică vânzarea produsului finit la prețuri mai 

bune, iar mai mulți fermieri la un loc pot plăti și 

consultanța. 

· Instalarea de linii de procesare depășeste de obicei 

capacitatea de cumpărare a unui fermier individual; dar 

finanțarea și utilizarea în comun a unui asemenea 

echipament poate permite modernizarea procesului de 

producție și obținerea adausului de valoare la marfa 

obținută, care altminteri s-ar fi plătit doar unor companii 

puternice. 

· Fermierii, exprimând un punct de vedere comun, au o 

prestanță politică mai mare, decât fiecare individ în parte, 

iar asociațiile de fermieri se pot dezvolta în grupuri de 

inițiativă cu deosebită greutate.” 

(fragment din manualul „Înființarea și funcționarea 
asociațiilor de fermieri în Europa de Est”, Ulrich März, 
Detlev Böttcher, Mihaela Fianu, octombrie 2006) 
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5. Proiecte la îndemână pentru revitalizarea tradițiilor 

și a peisajului rural 

 

Revigorarea gospodăriilor 

 

Salvarea și reabilitarea unei 

gospodării tărăneşti poate ajuta la 

diversificarea activității fermei 

înspre agro sau eco-turism, pentru 

completarea veniturilor, și 

contribuie la menținerea 

autenticității peisajului sătesc și a 

identității culturale. Trebuie 

urmărită valorificarea potenţialului 

turistic al zonei, cu punerea în 

valoare a gospodăriei ţărănești, cu 

promovarea „meșteşugului” de a 

construi în stilul locului și 

valorificarea tradiției culturale, în 

general. 

 

Deși ideea de casă de oaspeți implică asigurarea unui confort care să 

îndeplinească aşteptările unei „locuiri” contemporane - fie ea şi doar 

cu caracter temporar, intervenţiile necesare pot fi minimale astfel 

încât să se menţină caracterul istoric al clădirilor. Trebuie urmărită 

mai mult ”conservarea” și mai puțin ”restaurarea” clădirii în 

abordarea funcţionalității acesteia şi realizarea lucrărilor. 

 

Meșteșugul țesutului 

 

Încă din vremuri străvechi, meșteșugul țeserii era practicat și la noi, 

fiecare tânără învățând de la femeile din sat să toarcă și să țeasă 

înainte de a avea o familie. Interiorul fiecărei case era împodobit cu 

țesături frumoase, iar hainele erau bogat decorate cu motive 

geometrice sau florale. În timp, multe din tainele acestui meșteșug s-

au pierdut, multe tradiții s-au schimbat și risipit.  
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Și totuși, există și întreprinzători 

curajoși, care au revigorat 

această artă, creând adevărate 

capodopere lucrate de mâini 

harnice, bine apreciate atât în 

țară, cât și în străinătate. E un 

„proiect” pe care oricine poate 

să-l dezvolte în lipsa oricărei 

finanțări. Trebuie ținut cont de 

faptul că scopul practicării 

meșteșugului se schimbă în 

condițiile de piață actuale. Dacă 

înainte țesutul oferea 

„îmbrăcatul” casei sau a 

locuitorilor acesteia, în vremurile acestea meșteșugul devine un prilej 

de demonstrație a unui mod durabil de viață și a respectului și 

atașamentului față de trecut. 

 

Fierarul din sat 

 

Nu mai există mulţi fierari în 

satele din România în zilele 

noastre. Însă ceea ce a însemnat 

o dată această meserie şi cum 

poţi face obiecte din fier chiar în 

curtea din spatele casei se poate 

învăța ușor  de la cei câțiva 

meșteri rămași în zonă. 

Obiectele metalice ce scot în 

evidență simplitatea țărănească 

sunt tot mai des căutate de 

decoratorii caselor în stil 

tradițional. Se pot organiza mici 

demonstrații pentru turiști, în 

care aceștia nu doar să aibă informații despre meșteșug, dar să și 

participe activ la scrierea poveștii produsului. 

 

Sunt meşteşuguri tradiţionale care se mai păstrează şi astăzi, pe ici 

pe colo, cum ar fi olăritul, împletitul de nuele, potcovitul, împletitul 

frânghiilor. Deși tehnologiile folosite acum la scară largă sunt mai 

moderne, aici în sat, ele pot fi puse în valoare și prezentate 

© Bob Gibbons/Fundația ADEPT 

© Bob Gibbons/Fundația ADEPT 
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turistului, iubitor de tradiții. Aceste meșteșuguri pot fi dezvoltate în 

ateliere mici, organizate pe lângă gospodăriile oamenilor sau la 

târgurile tradiționale, și se pot dezvolta relații de colaborare cu 

pensiunile din sat sau din apropiere pentru vizite la ateliere, plătite 

de turiștii care stau la respectivele pensiuni – toată lumea ar avea de 

câștigat într-un astfel de scenariu. 

 

Concluzii 

 

Gestionarea corespunzătoare a resurselor naturale din situri (arii 

protejate) va crea oportunităţi pentru activităţi compatibile cu 

principiile rețelei Natura 2000, demonstrându-se astfel că statutul de 

sit Natura 2000 poate să creeze beneficii pentru comunităţile locale şi 

le poate ajuta să se dezvolte într-un mod durabil. Acest lucru este cu 

atât mai actual cu cât există o piață din ce în ce mai mare pentru 

oferte de turism rural și în natură și pentru produse sănătoase și 

gustoase. 
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Anexa 1: Bunele Condiții Agricole și de Mediu 

 

Respectarea Bunelor Condiții Agricole și de Mediu (GAEC) 

reprezintă una din condițiile principale de eligibilitate pentru 

cei care solicită plăți directe din fonduri europene în cadrul 

schemei de plăți pe suprafață. Ele sunt cuprinse în standarde 

ce conțin condiții obligatorii pentru toate parcelele agricole din 

cadrul exploatației, indiferent dacă fermierul solicită sprijin 

pentru toate parcelele sau numai pentru o parte: 

 

I. Standarde privind evitarea eroziunii solului: 

 GAEC 1. Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie acoperit 

cu culturi de toamnă și/sau să rămână nelucrat după recoltare 

pe cel put in 20% din suprafața arabilă totală a fermei 

GAEC 2. Lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai mare 

de 12%, cultivat cu plante prășitoare, se efectuează de-a lungul 

curbelor de nivel  

GAEC 3. Se ment in terasele existente pe terenul agricol la 1 ianuarie 

2007 

 

II. Standarde pentru menținerea conținutului de materie organică în 

sol, prin aplicarea unor practici agricole corespunzătoare:  

 

GAEC 4. Floarea soarelui nu se cultivă pe același amplasament mai mult 

de doi ani consecutiv  

GAEC 5. Nu este permisă arderea miriștilor și a resturilor vegetale pe 

terenul arabil 

 

III. Standarde pentru menținerea structurii solului: 

 

GAEC 6. Nu este permisă efectuarea lucrării de arat în condit  ii de 

umiditate excesivă a solului 

 

IV. Standarde pentru menținerea unui nivel minim de i  ntreținere a 

terenurilor agricole:  

 

GAEC 7. Întret inerea pajiștilor permanente prin asigurarea unui nivel 

minim de pășunat de 0,3 UVM/ha și/sau prin cosirea lor cel put in o dată 

Eco-condiționalitatea (cross 

compliance) este unul din 

elementele importante ale 

Politicii Agricole Comune 

europene, fiind mecanismul de 

legătură între acordarea 

sprijinului și respectarea de către 

fermieri a unor norme obligatorii 

în domeniul mediului, al sănătății 

și al bunăstării animalelor, pe 

întregul teren al fermei pentru 

care se solicită plata. 
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pe an 

GAEC 8. Nu este permisă arderea pajiștilor permanente 

GAEC 9. Nu este permisă tăierea arborilor solitari și/sau a grupurilor de 

arbori de pe terenurile agricole  

GAEC 10. Evitarea instalării vegetației nedorite pe terenurile agricole, 

inclusiv pe terenurile care nu mai sunt exploatate pentru product ie 

 

V. Standarde privind protejarea și gestionarea apei:  

 

GAEC 11. Se respectă normele legale privind utilizarea apei pentru 

irigații în agricultură 

GAEC 12. Este interzisă aplicarea îngrășămintelor de orice fel și a 

produselor de protecția plantelor pe suprafețele de teren agricol care 

se constituie în fâșii de protecție în vecinătatea apelor de suprafață, a 

căror lățime minimă este de 1 m pe terenurile cu pantă de până la 12% 

și de 3 m pe terenurile cu panta mai mare de 12%, panta terenului fiind 

panta medie a blocului fizic adiacent cursului de apă  

GAEC 13. Este interzisă poluarea apelor subterane prin deversarea 

directă sau prin descărcarea pe teren și infiltrarea prin sol a produselor 

ce conțin substanțe periculoase utilizate în agricultură, cu excepția 

cazului în care o astfel de deversare/descărcare este reglementată prin 

autorizația de gospodărire a apelor deținută de agricultor  

 

Pe lângă GAEC, agricultorii trebuie să îndeplinească și cerințele 

legale în materie de gestionare (SMR-urile); acestea sunt obligatorii 

pentru toți agricultorii care solicită: 

 

 Plăți directe pe suprafață 

 Plăți de agromediu 

 Sprijin pentru zonele defavorizate 

 Plăți pentru prima împădurire a terenurilor agricole 

 Sprijin pentru sectorul viti-vinicol 

 Alte forme de sprijin financiar din fonduri europene sau din bugetul 

național pentru care se aplică normele de eco-condiționalitate în 

conformitate cu reglementările în vigoare 

 

Cerințele legale în materie de gestionare (SMR-urile) sunt 

următoarele: 

 

Mediu:  
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SMR 1. Conservarea păsărilor sălbatice 

SMR 3. Protect ia mediului, în special a solului, atunci când se utilizează 

nămoluri de epurare în agricultură 

SMR 4. Protect ia apelor împotriva poluării cu nitrat i provenit i din surse 

agricole 

SMR 5. Conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră 

sălbatică 

 

Sănătate publică și sănătatea animalelor. Identificarea și 

înregistrarea animalelor:  

 

SMR 6. Identificarea și înregistrarea porcinelor  

SMR 7. Identificarea și înregistrarea bovinelor 

SMR 8. Identificarea și înregistrarea animalelor din speciile ovine și 

caprine 

 

Sănătate publică, sănătatea animalelor și sănătatea plantelor: 

 

SMR 9. Introducerea pe piață a produselor fitosanitare 

SMR 10. Interzicerea utilizării anumitor substanțe cu efect hormonal, 

tireostatic și beta-agoniste în creșterea animalelor 

SMR 11. Principii și cerint e generale ale legislat iei alimentare și 

proceduri în domeniul sigurant ei produselor alimentare 

SMR 12. Prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme de 

encefalopatii spongiforme transmisibile (EST)  

 

Notificarea bolilor: 

 

SMR 13. Măsuri de combatere a febrei aftoase 

SMR 14. Măsuri de combatere a anumitor boli la animale: boala 

veziculoasă a porcului, variola ovină și caprină, pesta porcină africană și 

pesta porcină clasică 

SMR 15. Măsuri de combatere și de eradicare a febrei catarale ovine 

(boala limbii albastre-bluetongue) 

 

Începând din 2015, fermierii care solicită plăţi directe din bani europeni 

sau din bugetul naţional, precum şi cei care solicită fonduri europene 

prin anumite scheme de plăţi din PNDR 2014-2020, vor trebui să 

respecte 20 de norme privind eco-condiţionalitatea (GAEC şi SMR), 

potrivit unui proiect de ordin al MADR, aflat în prezent în pregătire. 

Dacă va fi aprobat proiectul de ordin, acesta va veni cu completări sau 
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modificări la cadrul actual în ce privește categoriile de beneficiari de 

fonduri care trebuie să respecte GAEC și SMR, și anume: 

 

a) fermierii care solicită plăţi directe şi ajutoare naţionale tranzitorii 

(ANT), cu excepţia fermierilor înscrişi în schema de plată pentru micii 

fermieri (art. 92 Reg. (UE) 1.306/2013), 

b) beneficiarii primelor anuale în cadrul măsurilor pentru împădurirea şi 

crearea de suprafeţe împădurite, plăţi de agromediu şi climă, sprijin 

pentru conversia la agricultură ecologică, sprijin pentru menţinerea 

practicilor de agricultură ecologică, plăţi pentru zone cu constrângeri 

naturale sau cu alte constrângeri specifice, plăţi pentru angajamente de 

silvomediu şi măsuri de sprijin în sectorul pomicol,  

c) fermierii care solicită sprijin prin măsuri de piaţă în sectorul 

vitivinicol, 

d) fermierii care solicită plăţi prin alte scheme şi măsuri de sprijin din 

fonduri europene sau din bugetul naţional, pentru care trebuie 

respectate normele de eco-condiţionalitate. 

 

Nerespectarea GAEC şi SMR din vina fermierului se sancţionează cu 

reducerea plăţii sau cu excluderea totală de la plată (art. 91 din Reg. 

(UE) 1.306/2013). În plus, pentru 2015 şi 2016, este obligatorie şi 

păstrarea raportului dintre suprafaţa terenurilor utilizate ca pajişti 

permanente şi suprafaţa agricolă totală, declarate de fermieri în 2007 

(art. 93 alin. (3)/Reg. (UE) 1306/2013). Instituţiile implicate în 

controlul privind respectarea normelor de eco-condiţionalitate sunt 

APIA (SMR 1-3, SMR 10, GAEC 1-7), ANSVSA (SMR 4-9 şi SMR 11-13), 

Garda Naţională de Mediu şi Autoritatea Naţională Fitosanitară (SMR 

10). 
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Anexa 2: Fișa tehnică Agro-mediu și climă (Măsura 10 –

PNDR)  
 

Care este scopul măsurii și ce presupune? 

 

Măsura agro-mediu și climă are ca scop i ncurajarea fermierilor 

(utilizatorilor de terenuri agricole) să adopte, pe baze voluntare, 

practici agricole care să asigure menținerea valorii de mediu a 

zonelor rurale, menținerea unor habitate specifice terenurilor 

agricole importante pentru speciile sălbatice prioritare, utilizarea 

durabilă a resurselor naturale și păstrarea peisajelor tradiționale.  

 

Plățile de agro-mediu sunt necesare pentru a sprijini 

dezvoltarea durabilă a zonelor rurale și pentru a 

răspunde cererii din ce i n ce mai mari a societății pentru 

servicii de mediu. Plățile acordate prin această măsură 

trebuie să încurajeze fermierii să deservească societatea ca 

i ntreg prin introducerea sau continuarea aplicării unor 

metode agricole compatibile cu protect ia și îmbunătățirea 

mediului, a peisajului s i caracteristicilor sale, a resurselor 

naturale, a solului, precum s i cu cu ment inerea diversității 

genetice. Promovarea practicilor agricole tradiționale, 

extensive, bazate pe o utilizare redusă a inputurilor (ex. 

îngrășăminte chimice, fertilizanți chimici, pesticide, 

erbicide, etc.), este necesară pentru a sprijini dezvoltarea 

durabilă a zonelor rurale, contribuind la conservarea 

biodiversității (specii sălbatice și habitatele acestora, rase 

locale de animale), protecția solului și a apei, reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră, sechestrarea 

carbonului în biomasă, reducerea riscului de 

intensivizare, dar și la un management durabil al resurselor naturale.  

 

Măsura 10 vizează promovarea următoarelor 8 pachete și variante ale 

acestor pachete:  

 

 Pachetul 1 – Pajiști cu Înaltă Valoare Naturală (HNV)  

 Pachetul 2 – Practici agricole tradiționale  

Să ne reamintim – Ce reprezentau 

serviciile de mediu? 

Natura ne oferă diverse servicii 

(beneficii): solul necesar culturilor, 

apă și aer curat, hrană și plante 

medicinale, are rol de protecție 

împotriva calamităților (de ex. 

zonele umede care „absorb” apa ca 

un burete, scăzând riscul 

inundațiilor sau pădurile care 

stochează dioxidul de carbon și 

fixează solul împotriva alunecărilor 

de teren). Toate acestea reprezintă 

servicii de mediu, de care 

beneficiem individual sau pe care 

ne bazăm afacerile, bunăstarea și 

dezvoltarea economică. 
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- varianta 2.1 – lucrări manuale pe pajiști permanente utilizate ca 

fânețe  

- varianta 2.2 – lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști permanente utilizate 

ca fânet e  

 Pachetul 3 – Pajiști importante pentru păsări  

 sub-pachetul 3.1 – Crex crex7 

- varianta 3.1.1 – lucrări manuale pe pajiști importante pentru Crex crex 

- varianta 3.1.2 – lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru 

Crex crex  

 sub-pachetul 3.2 – Lanius minor8 și Falco vespertinus9 

- varianta 3.2.1 – lucrări manuale pe pajiști importante pentru Lanius 

minor și Falco vespertinus 

- varianta 3.2.2 – lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru 

Lanius minor și Falco vespertinus  

 Pachetul 4 – Culturi verzi  

 Pachetul 5 – Adaptarea la efectele schimbărilor climatice  

 Pachetul 6 – Pajis ti importante pentru fluturi (Maculinea sp.10)  

- varianta 6.1 – lucrări manuale pe pajiști importante pentru fluturi 

(Maculinea sp.)  

- varianta 6.1 – lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru 

fluturi (Maculinea sp.)  

 Pachetul 7 – Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru 

gâsca cu gât roșu (Branta ruficollis)  

 Pachetul 8 – Creșterea animalelor de fermă din rase locale în 

pericol de abandon  

 

Majoritatea pachetelor/variantelor Măsurii 10 se adresează unor zone 

caracterizate de nevoi specifice în ceea ce privește protecția mediului 

și gestionarea durabilă a resurselor naturale.  

 

Podișul Hârtibaciu-Târnava Mare este eligibilă pentru pachetele: P1 

Pajiști cu Înaltă Valoare Naturală (HNV), P2 Practici agricole 

tradiționale, P3 Pajiști importante pentru păsări - sub-pachetul 3.1 Crex 

crex (în partea de nord a zonei – localitățile din județul Mureș), P4 

Culturi verzi, și P8 Creșterea animalelor de fermă din rase locale în 

pericol de abandon. 

 

                                                           
7 Cristelul de câmp 
8 Sfrâncioc cu frunte neagră 
9 Vânturel de seară 
10 Albăstrelul furnicilor 
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Harta zonelor eligibile pentru Măsura 10 – pachetele 1, 3.1, 3.2 și 6: 
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Harta zonelor eligibile pentru Măsura 10 – pachetele 5 și 7: 

Cine sunt beneficiarii?  

 

 Sunt utilizatorii unei suprafețe agricole localizată pe teritoriul 

României, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare și Control 

(IACS), situată în zonele eligibile și având o categorie de utilizare 

eligibilă 

 Dețin o suprafață minimă a fermei de 1 ha, iar parcelele eligibile au 

dimensiunea minimă de 0,3 ha 

 Se angajează să mențină angajamentul de agro-mediu pentru o 

perioadă de minimum 5 ani de la data semnării acestuia 

 Se angajează să respecte cerințele de bază relevante pe suprafața 

întregii ferme 

 Se angajează să respecte cerințele specifice pachetelor de agro-

mediu pentru care aplică 

 Se angajează să țină o evidență a activităților agricole corelate cu 
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implementarea cerințelor de agro-mediu (de bază la nivelul întregii 

ferme și specifice la nivelul suprafețelor aflate sub angajament). 

 

În particular, benefiaciarii pentru Pachetul 8 – Creșterea animalelor de 

fermă din rase locale în pericol de abandon sunt cei care: 

  

 Det  in fermele de reproducție de rasă pură locală în pericol de 

abandon din speciile prevăzute în program, înscrise în registrul 

genealogic al rasei - sect iunea principală 

 Sunt utilizatorii unor suprafețe agricole localizate pe teritoriul 

României, identificabile în Sistemul Integrat de Administrare și Control 

(IACS), pe care asigură o densitate a s eptelului de cel put in 0,3 UVM/ha 

(încărcătura se calculează la întregul efectiv de animale din fermă și se 

raportează la suprafețele de pajiști permanente) 

 Se angajează să respecte, pe suprafața întregii ferme, cerint ele de 

bază relevante pentru Pachetul 8, prevăzute în program 

 Se angajează să țină o evidență a activităților derulate în cadrul 

fermei, relevante din perspectiva respectării angajamentelor 

 Se angajează să respecte cerințele specifice angajamentelor 

voluntare privind creșterea animalelor femele adulte de reproduct ie din 

rase locale în pericol de abandon 

 

Beneficiarii țin o evidență a activităților agricole corelate cu 

implementarea cerințelor de agro-mediu. De asemenea, beneficiarii 

măsurii vor trebui să facă dovada det inerii competent  elor necesare 

implementării angajamentelor sau se angajează să obțină cunoștințele 

s i informat iile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul 

implementării angajamentelor de agro-mediu s i climă prin servicii de 

consiliere sau consultanță, care să vizeze cel put in aspectele legate de 

identificarea parcelelor agricole, completarea s  i depunerea 

angajamentelor și cererilor de plată, măsurile de management 

aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerințele de 

bază și la cerințele specifice ale angajamentelor.  

 

În cazul nerespectării cerințelor specifice ale angajamentelor, se aplică 

reduceri ale sprijinului acordat, care pot merge în unele cazuri 

prevăzute de sistemul de sancțiuni aplicabil Măsurii 10 până la 

excluderea de la plată.  

 

Ce sumă se acordă ca plată compensatorie? 
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Plata compensatorie reprezintă100% costuri publice.  

 

Plățile compensatorii, calculate sub formă de costuri standard acoperă 

integral pierderile de venituri și costurile suplimentare estimate. 

 

Pachet Variantă Sumă 

P 1 – Pajiști cu Înaltă Valoare 

Naturală (HNV) 
- 93 €/ha/an 

P 2 – Practici agricole tradiționale V 2.1. - Lucrări manuale pe pajiști 

permanente utilizate ca fânețe 
100 €/ha/an 

V 2.2. - Lucrări cu utilaje ușoare pe 

pajiști permanente utilizate ca fânețe 
21 €/ha/an 

P 3 – Pajiști importante pentru 

păsări 

V 3.1.1. - Lucrări manuale pe pajiști 

importante pentru Crex crex 
261 €/ha/an 

V 3.1.2. - Lucrări cu utilaje us  oare pe 

pajiști importante pentru Crex crex 
182 €/ha/an 

V 3.2.1. - Lucrări manuale pe pajiști 

importante pentru Lanius minor și 

Falco vespertinus 

159 €/ha/an 

V 3.2.2. - Lucrări cu utilaje ușoare pe 

pajiști importante pentru Lanius 

minor și Falco vespertinus 

80 €/ha/an 

P 4 – Culturi verzi - 128 €/ha/an 

P 5 – Adaptarea la efectele 

schimbărilor climatice 
- 125 €/ha/an 

P 6 – Pajiști importante pentru 

fluturi (Maculinea sp.) 

V 6.1. - Lucrări manuale pe pajiști 

importante pentru fluturi (Maculinea 

sp.) 

361 €/ha/an 

V 6.2. - Lucrări cu utilaje ușoare pe 

pajiști importante pentru fluturi 

(Maculinea sp.) 

282 €/ha/an 

P 7 - Terenuri arabile importante ca 

zone de hrănire pentru gâsca cu gât 

roșu (Branta ruficollis) 

- 250 €/ha/an 

P 8 – Creșterea animalelor de fermă 

din rase locale în pericol de abandon 

Ovine 87 €/UVM 

Caprine 40 €/UVM 

Bovine (taurine s  i bubaline) 200 €/UVM 

Ecvidee 200 €/UVM 

Porcine 176 €/UVM 
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Pachetele pentru care zona Hârtibaciu – Târnava Mare este eligibilă 

sunt: 

Pachet Scurtă descriere Suprafața eligibilă Beneficiarul Alte cerințe 

(specifice) 

P 1 – Pajiști 

cu Înaltă 

Valoare 

Naturală 

În categoria pajiștilor 

cu Înaltă Valoare 

Naturală pot fi 

încadrate:  

 

- pajiștile naturale și 

semi-naturale, în 

special cele din zona 

montană și colinară,  

 

- livezile tradit ionale 

extensive în care 

fondul vechilor 

fânețe se conservă 

aproape în 

întregime, făcând din 

acestea unul dintre 

cele mai valoroase și 

mai bine conservate 

habitate tradiționale 

din zona carpatică, 

Transilvania s  i zona 

pericarpatică. În 

plus, aceste livezi 

tradit  ionale, 

conservă, în cele mai 

multe cazuri, soiuri 

autohtone vechi de 

pomi fructiferi, care 

constituie un 

genofond cultural 

ancestral, periclitat,  

 

- pajiști permanente 

utilizate extensive, 

asociate cu o mare 

Terenurile agricole 

situate în zonele 

HNV, delimitate în 

Program la nivel de 

unitate 

administrativ-

teritorială (UAT) 

LAU2, utilizate ca 

pajiști permanente 

și suprafețele 

acoperite cu livezi 

tradiționale 

utilizate extensiv ca 

pajiști prin cosit 

și/sau pășunat.  

 

Angajamentele se 

aplică la nivel de 

parcelă agricolă, 

neexistând 

posibilitatea 

schimbării 

parcelelor pe 

perioada 

angajamentelor.  

 

- este utilizatorul unei 

suprafețe agricole 

localizată pe teritoriul 

României, identificabilă 

în Sistemul Integrat de 

Administrare s  i Control 

(IACS), situată în zonele 

eligibile și având o 

categorie de utilizare 

eligibilă, 

  

- deține o suprafă 

minimă a fermei de 1 

ha, iar parcelele 

eligibile au dimensiunea 

minimă de 0,3 ha,  

 

- se angajează să 

ment ină angajamentul 

de agro-mediu pentru o 

perioada de minimum 5 

ani, de la data semnării 

acestuia,  

 

- se angajează să 

respecte cerințele de 

bază relevante pe 

suprafața i ntregii 

ferme,  

 

- se angajează să 

respecte cerințele 

specifice pachetelor de 

agro-mediu pentru care 

aplică, 

  

- se angajează să țină o 

evidență a activităților 

agricole corelate cu 

- utilizarea 

fertilizanților chimici și 

pesticidelor este 

interzisă,  

 

- utilizarea tradițională 

a gunoiului de grajd 

este permisă până în 

echivalentul a maxim 

40 kg. N s.a./ha (1 

UVM/ha), 

  

- cositul poate începe 

doar după data de 1 

iulie (pentru terenurile 

situate în UAT cu 

altitudini medii mai 

mari sau egale cu 600 

m) sau după data de 15 

iunie (pentru 

terenurile situate în 

UAT cu altitudini medii 

mai mici de 600 m),  

 

- pășunatul se 

efectuează cu maxim 1 

UVM pe hectar,  

 

- masa vegetală cosită 

trebuie adunată de pe 

suprafața pajiștii 

aflate sub angajament 

nu mai târziu de două 

săptămâni de la 

efectuarea cositului,  

 

- pajiștile inundate nu 

vor fi pășunate mai 

devreme de două 
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diversitate floristică 

și implicit faunistică 

(păsări, insecte, 

animale mici și 

mari).  

 

implementarea 

cerințelor de agro-

mediu (de bază la 

nivelul întregii ferme și 

specifice la nivelul 

suprafet elor aflate sub 

angajament). 

săptămâni de la 

retragerea apelor,  

 

- nu vor fi realizate 

însămânțări de 

suprafață sau 

supraînsămânțări (se 

pot face însămânțări 

cu specii din flora 

locală doar în cazurile 

când unele suprafețe 

sunt afectate 

accidental),  

 

- este interzis aratul 

sau discuitul pajiștilor 

existente în cadrul 

fermelor care au 

angajamente i  n 

derulare. 

P 2 – 

Practici 

agricole 

tradiționale 

Are în vedere 

creșterea nivelului de 

restricții aplicate prin 

Pachetul 1 cu scopul 

protejării atât a 

biodiversității 

floristice, cât și a 

speciilor de 

păsări/mamifere 

specifice pajiștilor 

permanente sau 

livezilor tradit ionale 

utilizate extensiv prin 

cosit.  

Pachetul 2 poate fi 

aplicat doar adit ional, 

în combinație cu 

Pachetul 1.  

Pachetul 2 propune 2 

variante aplicabile pe 

suprafet ele de pajis  ti 

permanente sau livezi 

tradit  ionale utilizate 

Terenurile agricole 

situate în zonele 

HNV, delimitate în 

Program la nivel de 

UAT LAU2, din 

categoria de 

folosință pajiști 

permanente 

utilizate prin cosit 

(fânețe), precum și 

suprafețele 

acoperite cu livezi 

tradiționale 

utilizate extensiv ca 

fânețe prin cosit 

(variantele 2.1 și 

2.2).  

 

Angajamentele în 

cadrul ambelor 

variante ale 

Pachetului 2 se 

aplică la nivel de 

- este utilizatorul unei 

suprafețe agricole 

localizată pe teritoriul 

României, identificabilă 

în Sistemul Integrat de 

Administrare s  i Control 

(IACS), situată în zonele 

eligibile și având o 

categorie de utilizare 

eligibilă,  

 

- det ine o suprafață 

minimă a fermei de 1 

ha, iar parcelele 

eligibile cu dimensiunea 

minimă de 0,3 ha,  

 

- se angajează să 

ment  ină angajamentul 

de agro-mediu pentru o 

perioadă de minimum 5 

ani, de la data semna rii 

acestuia,  

Pentru varianta 2.1 – 

lucrări manuale pe 

pajiști permanente 

utilizate ca fânețe: 

  

- lucrările cu utilaje 

mecanizate nu sunt 

permise pe suprafața 

pajiștilor și livezilor 

tradiționale aflate sub 

angajament cu 

except ia celor operate 

cu forță animală.  

 

Pentru varianta 2.2 – 

lucrări cu utilaje 

ușoare pe pajiști 

permanente utilizate 

ca fânet e: 

  

- cositul se poate 

efectua cu utilaje 

mecanizate de mică 

capacitate (utilaje cu 

lama scurtă și viteză 
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extensiv prin cosit:  

 

- varianta 2.1 – 

lucrări manuale pe 

pajiști permanente 

utilizate ca fânețe,  

 

- varianta 2.2 – 

lucrări cu utilaje 

ușoare pe pajiști 

permanente utilizate 

ca fânețe.  

parcelă agricolă, 

neexistând 

posibilitatea 

schimbării 

parcelelor pe 

perioada 

angajamentelor. 

Pachetul 2 se aplică 

numai adițional unui 

angajament încheiat 

pentru Pachetul 1.  

 

 

- se angajează să 

respecte cerințele de 

bază relevante pe 

suprafat a întregii 

ferme,  

 

- se angajează să 

respecte cerint ele 

specifice pachetelor de 

agro-mediu pentru care 

aplică,  

 

- se angajează să țină o 

evidență a activităților 

agricole corelate cu 

implementarea 

cerințelor de agro-

mediu (de bază la 

nivelul întregii ferme și 

specifice la nivelul 

suprafețelor aflate sub 

angajament).  

mică de deplasare), 

fiind interzisă folosirea 

utilajelor grele.  

 

Pentru asigurarea 

consistenței 

angajamentelor 

încheiate, pentru 

ambele variante ale 

Pachetului 2:  

 

- masa vegetală cosită 

trebuie adunată de pe 

suprafața pajiștii 

aflate sub angajament 

nu mai târziu de două 

săptămâni de la 

efectuarea cositului,  

 

- nu vor fi realizate 

însămânțări de 

suprafață sau 

supraînsămânțări (se 

pot face însămânțări 

cu specii din flora 

locală doar în cazurile 

când unele suprafețe 

sunt afectate 

accidental),  

 

- este interzis aratul 

sau discuitul pajiștilor 

existente în cadrul 

fermelor care au 

angajamente i  n 

derulare.  

P 3 – Pajiști 

importante 

pentru 

păsări 

Pachetul 3 are scopul 

de a asigura 

conservarea speciilor 

de păsări importante 

la nivel european. 

Speciile vizate în 

continuarea acțiunilor 

din Programul trecut 

Terenurile agricole 

utilizate ca pajiști 

permanente, situate 

în zonele delimitate 

în Program la nivel 

de UAT LAU2.  

 

Angajamentele în 

- este utilizatorul unei 

suprafețe agricole 

localizată pe teritoriul 

României, identificabilă 

în IACS, situată în 

zonele eligibile și având 

o categorie de utilizare 

eligibilă,  

Pentru sub-pachetul 

3.1 – Crex crex:  

 

- utilizarea 

fertilizanților chimici 

și a pesticidelor este 

interzisă,  
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sunt Crex crex 

(cristelul de câmp), 

Lanius minor 

(sfrâncioc cu frunte 

neagră) și Falco 

vespertinus 

(vânturelul de seară). 

Aceste specii sunt 

prezente în număr 

mare în România, în 

timp ce în alte zone 

din Europa se află în 

declin sau au 

dispărut. Podișul 

Hârtibaciului-Târnava 

Mare este însă 

eligibilă doar pentru 

sub-pachetul privitor 

la cristelul de câmp 

(Crex crex). 

cadrul Pachetului 3 

se aplică la nivel de 

parcelă agricolă, 

neexistând 

posibilitatea 

schimbării 

parcelelor pe 

perioada 

angajamentelor.  

 

- deține o suprafață 

minimă a fermei de 1 

ha, iar parcelele 

eligibile au dimensiunea 

minimă de 0,3 ha,  

se angajează să 

mențină angajamentul 

de agro-mediu pentru o 

perioada de minimum 5 

ani de la data semnării 

acestuia,  

 

- se angajează să 

respecte cerințele de 

bază relevante pe 

suprafața întregii ferme 

și cerințele specifice pe 

parcelele aflate sub 

angajament,  

 

- se angajează să țină o 

evidență a activităților 

agricole corelate cu 

implementarea 

cerințelor de agro- 

mediu (de bază și 

specifice).  

- utilizarea 

tradițională a 

gunoiului de grajd este 

permisă până în 

echivalentul a maxim 

40 kg N sa/ha (1 

UVM/ha),  

 

- cositul se poate 

efectua doar după 

data de 31 iulie,  

 

- cositul se va realiza 

dinspre interiorul 

parcelei spre 

exteriorul acesteia,  

 

- o bandă necosită, 

lată de 3 metri, va fi 

lăsată pe marginile 

fiecărei parcele (poate 

fi cosită după data de 

1 septembrie),  

 

- pășunatul se va 

efectua cu maximum 

0,7 UVM pe hectar,  

 

- lucrările cu utilaje 

mecanizate nu sunt 

permise pe suprafața 

pajiștilor aflate sub 

angajament, cu 

except ia celor operate 

cu forță animală 

(pentru varianta 3.1.1) 

sau lucrările se pot 

efectua cu utilaje 

mecanizate de mică 

capacitate (cosit cu 

utilaje cu lama scurtă 
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și viteză mică de 

deplasare), fiind 

interzisă folosirea 

utilajelor grele (pentru 

varianta 3.1.2),  

 

- sunt interzise 

acțiunile care să 

conducă la accelerarea 

drenajului natural al 

pajiștilor aflate sub 

angajament.  

P 4 – Culturi 

verzi 

Eroziunea solului, în 

special eroziunea 

solului prin apă, este 

un fenomen larg 

răspândit în România, 

fenomen a cărui 

manifestare pe 

termen lung reduce 

viabilitatea fermelor 

și aduce daune 

mediului 

înconjurător.  

 

Riscul de eroziune 

este crescut și de 

faptul că multe 

terenuri sunt lăsate 

descoperite pe timpul 

iernii, de aceea una 

dintre cele mai 

simple măsuri de 

conservare a solului 

este încurajarea 

utilizării culturilor 

verzi. Acestea sunt 

semănate imediat 

după recoltare și 

protejează solul pe 

timpul iernii 

Pachetul 4 este 

disponibil pentru 

terenurile arabile 

situate pe întreg 

teritoriul nat  ional.  

 

Pentru a se evita 

orice suprapunere 

cu standardul de 

eco-condit ionalitate 

referitor la 

protect ia solului pe 

timpul iernii, 

Pachetul 4 se poate 

aplica pe maximum 

80% din suprafat a de 

teren arabil 

aparținând unei 

ferme. 

  

Angajamentele 

încheiate pentru 

Pachetul 4 sunt 

condit ionate de 

ment  inerea valorii 

suprafeței pe toată 

perioada de 

angajament, 

parcelele pe care se 

- este utilizatorul unei 

suprafet e agricole 

localizată pe teritoriul 

României, identificabilă 

în Sistemul Integrat de 

Administrare și Control 

(IACS), situată în zonele 

eligibile și având o 

categorie de utilizare 

eligibilă,  

 

- deține o suprafață 

minimă a fermei de 1 

ha, iar parcelele 

eligibile au dimensiunea 

minimă de 0,3 ha,  

se angajează să 

mențină angajamentul 

de agro-mediu pentru o 

perioadă de min. 5 ani 

de la data semnării 

acestuia,  

 

- se angajează să 

respecte cerințele de 

bază relevante pe 

suprafața întregii 

ferme,  

 

- semănarea culturilor 

verzi trebuie realizată 

până la 30 septembrie, 

utilizându-se: 

mazărea, măzărichea, 

rapița, muștarul, 

lupinul, sulfina, 

  

- utilizarea 

fertilizanților chimici 

este interzisă, doar 

fertilizanții organici 

putând fi utilizați 

înaintea înființării 

culturilor verzi, 

  

- biomasa formată 

trebuie să fie 

incorporată în sol cel 

târziu până la 31 

martie. 

 

Pentru asigurarea 

consistent ei 

angajamentelor 

încheiate pentru 

Pachetul 4 este 

interzis aratul sau 

discuitul pajiștilor 
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asigurând acoperirea 

acestuia cu vegetație.  

 

Promovarea Bunelor 

Condit  ii Agricole și de 

Mediu (GAEC) 

relevante pentru 

combaterea eroziunii 

solului reprezintă un 

pas important pentru 

înlăturarea acestei 

amenințări, dar există 

o nevoie de a încuraja 

toți fermierii să 

treacă dincolo de 

respectarea GAEC 

prin adoptarea unor 

practici de agro-

mediu ce vizează 

conservarea solului și 

a apei.  

 

Pachetul de 

conservare a apei și a 

solului este disponibil 

și are aplicabilitate în 

toată țara, el având și 

potent  ialul de a 

diminua riscul 

scurgerilor de 

nutrienți, în special a 

azotului, în timpul 

iernii.   

aplică cerințele 

putând fi schimbate 

de la un an la altul.  

 

- se angajează să 

respecte cerințele 

specifice pachetelor de 

agro-mediu pentru care 

aplică,  

 

- se angajează să țină o 

evidență a activităților 

agricole corelate cu 

implementarea 

cerint elor de agro-

mediu (de bază la 

nivelul întregii ferme și 

superioare la nivelul 

suprafețelor aflate sub 

angajament).  

 

existente în cadrul 

fermelor care au 

angajamente în 

derulare. 

 

P 8 – 

Creșterea 

animalelor 

de fermă 

din rase 

locale în 

pericol de 

abandon 

Diversitatea genetică 

constituie un factor 

indispensabil pentru 

dezvoltarea 

producției agricole și 

a zonelor rurale.  

Menținerea resurselor 

genetice prin 

Pachetul este 

disponibil la nivelul 

întregului teritoriu 

național  

 

- dețin fermele de 

reproducție de rasă 

pură locală în pericol de 

abandon din speciile 

prevăzute în Program, 

înscrise în registrul 

genealogic al rasei – 

secțiunea principală, 

- beneficiarul se 

angajează să respecte 

regulamentul de 

organizare și 

funct ionare a 

registrului genealogic 

al rasei condus de 

asociații acreditate de 
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creșterea numărului 

de animale adulte de 

reproducție din rasele 

locale tradiționale 

specificate, care sunt 

în pericol de 

abandon, duce la 

constituirea unei 

surse de gene 

valoroase, bine 

adaptate la condițiile 

locale și regionale de 

mediu ce poate 

asigura o bază de 

progres continuu în 

creșterea 

productivității 

animalelor, poate 

contribui la 

diversificarea 

populațiilor 

existente, la 

refacerea vitalității 

liniilor selecționate și 

la refacerea 

rezistenței la boli. 

Prin încurajarea 

creșterii animalelor 

din rase locale în 

pericol de abandon se 

păstrează și 

identitatea locală și 

valoarea cultural-

istorică a acestora.  

 

Rasele aparținând 

celor 5 specii de 

animale incluse în 

pachetul 8 sunt rase 

locale și au fost 

selectate deoarece 

- sunt utilizatorii unor 

suprafețe agricole 

localizate pe teritoriul 

României, identificabile 

în Sistemul Integrat de 

Administrare și Control 

(IACS), pe care asigură 

o densitate a șeptelului 

de cel put in 0,3 UVM/ha 

(încărcătura se 

calculează la întregul 

efectiv de animale din 

fermă și se raportează 

la suprafețele de pajiști 

permanente),  

 

- se angajează să 

respecte, pe suprafața 

întregii ferme, cerint ele 

de bază relevante 

pentru Pachetul 8, 

prevăzute în Program,  

 

- se angajează să țină o 

evidență a activităților 

derulate în cadrul 

fermei, relevante din 

perspectiva respectării 

angajamentelor,  

 

- se angajează să 

respecte cerințele 

specifice 

angajamentelor 

voluntare privind 

creșterea animalelor 

femele adulte de 

reproducție din rase 

locale în pericol de 

abandon.  

 

ANZ în baza art. 5 lit. 

a) din HG nr. 

1188/2014,  

 

- beneficiarul se 

angajează să mențină, 

pe o perioadă de 5 ani, 

numărul de animale 

femele adulte de 

reproducție prevăzut 

la încheierea 

angajamentului, 

precum și descendenții 

femele necesari pentru 

înlocuirea acestor 

animale până la 

sfârșitul programului; 

dacă efectivul angajat 

se reduce din cauze 

cum ar fi 

îmbolnăvirea, 

sacrificarea, moartea 

sau vânzarea 

animalelor, 

beneficiarul are 

obligația de a notifica 

Agenția de Plăți și de a 

reface efectivul de 

femele adulte de 

reproduct ie, prin 

trecere de la tineret 

sau prin cumpărare; în 

cazul în care efectivul 

de animale adulte nu 

se va reface în 

maximum 6 luni de la 

momentul notificării, 

sprijinul va fi redus 

proporțional,  

 

- beneficiarul asigură o 
 

Anexa 2. Fișa tehnică Agro-mediu și climă 



 

|61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prin vechimea lor au 

o importanță cultural-

istorică, dar au 

pierdut competiția 

economică cu rasele 

comerciale, iar fără 

sprijin financiar sunt 

amenințate cu 

abandonul. 

 

    • Ovine: 

- Țigaie cu cap negru 

de Teleorman 

- Rațca (Valahă cu 

coarne în tirbușon)  

- Karakul de Botoșani  

- Merinos de Suseni 

- Merinos 

Transilvănean 

- Merinos de Cluj 

- Merinos de Palas 

- Tigaie – varietatea 

ruginie  

    • Caprine: 

- Carpatina  

- Alba de Banat  

   • Taurine:  

- Sura de Stepă  

   • Bubaline:  

- Bivolul românesc  

   • Ecvidee:  

- Furioso North Star o 

Huțul 

- Gidran 

- Semigreul românesc 

- Shagya Arabă  

- Nonius  

- Lipițan  

   • Porcine:  

- Bazna 

- Mangalița  

densitate a șeptelului 

de cel mult 2,0 

UVM/ha (încărcătura 

se calculează la 

întregul efectiv de 

animale din fermă și se 

raportează la 

suprafețele de pajiști 

permanente).  

 

Pentru asigurarea 

consistenței 

angajamentelor 

încheiate pentru 

Pachetul 8:  

 

- pajiștile inundate nu 

vor fi pășunate mai 

devreme de două 

săptămâni de la 

retragerea apelor,  

 

- este interzis aratul 

sau discuitul pajiștilor 

existente în cadrul 

fermelor care au 

angajamente în 

derulare. 
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Anexa 3: Fișa tehnică Agricultura ecologică (Măsura 11 

- PNDR) 
 

Sub-măsura 11.1 Sprijin pentru conversia la practicile s  i metodele de 
agricultura   ecologica   

 

Ce presupune sprijinul? 

 

Sprijinul prevăzut în cadrul acestei sub-măsuri se acordă pentru 

operațiunile realizate în vederea conversiei la agricultura ecologică.  

 

Plățile compensatorii se acordă în procent de100%. Sprijinul se acordă 

anual ca sumă fixă, pe unitatea de suprafață (hectar) ca plată 

compensatorie pentru pierderile de venit și costurile suplimentare 

suportate de beneficiarii care încheie angajamente voluntare pentru o 

perioadă de maximum 2 ani (pentru culturi anuale) și maximum 3 ani 

(pentru culturi perene).  

 

Sub-măsura cont ine 6 pachete:  

 

 Pachetul 1 - Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de 

nutreț) aflate în conversia la agricultura ecologică  

 Pachetul 2 - Legume aflate în conversia la agricultura ecologică  

 Pachetul 3 - Livezi aflate în conversia la agricultura ecologică  

 Pachetul 4 - Vii aflate în conversia la agricultura ecologică  

 Pachetul 5 - Plante medicinale și aromatice aflate în conversia la 

agricultura ecologică  

 Pachetul 6 – Pajiști permanente aflate în conversia la agricultura 

ecologică 

 

Pe ce suprafețe se poate aplica măsura? (suprafața eligibilă) 

 

 Terenuri agricole din categoriile de folosință încadrate ca terenuri 

arabile (Pachetul 1, 2 și 5), vii (Pachetul 3, livezi - Pachetul 4 și pajiști 

permanente (Pachetul 6)  

 Angajamentele în cadrul sub-măsurii 11.1 se aplică la nivel de 

parcelă agricolă, neexistând posibilitatea schimbării parcelelor pe 

Anexa 3. Fișa tehnică Agricultura ecologică 
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perioada angajamentelor  

 În cazul pajiștilor permanente pentru care se încheie angajamente, 

se asigură pe toată perioada angajamentului o încărcătură minimă de 

animale de 0,3 UVM/ha 

 

Cine sunt beneficiarii?  

 

 Cei care se încadrează în categoria fermierilor activi în înțelesul 

articolului 9 din R (UE) nr. 1307/2013 

 Sunt utilizatorii unei suprafețe agricole localizată pe teritoriul 

Roma niei, identificabilâ în Sistemul Integrat de Administrare și Control 

(IACS) 

 Dețin o suprafață minimă a fermei de 1 ha, iar parcelele eligibile au 

dimensiunea minimă de 0,3 ha (0,1 ha pentru vii și livezi, arbuști 

fructiferi, hamei, pepiniere pomicole și viticole) 

 Sunt înregistrați, în fiecare an pentru care solicită sprijin, conform 

prevederilor legale, ca operator în agricultura ecologică  

 Încheie pe toată durata angajamentului un contract cu un organism 

de inspecție și certificare independent, acreditat conform prevederilor 

legislației naționale 

 Se angajează să țină o evidență a activităților agricole corelate cu 

implementarea angajamentelor (de bază la nivelul întregii ferme și 

superioare la nivelul suprafețelor aflate sub angajament)  

 

Anexa 3. Fișa tehnicî Agricultura ecologică 

Fermierii activi sunt persoanele fizice sau juridice sau grupuri de persoane fizice sau juridice care: 

 pot dovedi dreptul legal de a utiliza exploatația, 

 desfășoară în cadrul exploatației lor o activitate agricolă – cultivă terenul și cresc animale, 
mențin prin tehnologii uzuale suprafața agricolă în condiții adecvate pentru pășunat sau cultivare 
sau efectuează activități minime pe suprafețele agricole adecvate în mod natural pentru pășunat 
sau cultivare, 

 în cazul în care în anul anterior de plată au primit plăți directe ce depășesc cuantumul de 5000 
euro, pot dovedi că activitatea agricolă desfășurată în exploatația lor reprezintă principala lor 
activitate, astfel:  

- cuantumul anual al plăților directe este cel puțin 5% din veniturile sale totale obținute din 
activități neagricole, în cel mai recent an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi, sau 

- veniturile totale obținute în cadrul exploatației din activitățile agricole reprezintă cel puțin o 
treime din veniturile totale obținute, în cel mai recent an fiscal pentru care sunt disponibile astfel 
de dovezi. 
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Ce sumă se acordă ca plată compensatorie? 

 

Plățile compensatorii în cadrul pachetelor sub-măsurii 11.1 acordate 

pentru perioada de conversie sunt:  

 

Pachet Sub-pachet Sumă 

P 1 – Culturi agricole pe terenuri 

arabile (inclusiv plante de nutreț) 

aflate în conversia la agricultura 

ecologică 

- 293 €/ha/an 

P 2 – Legume aflate în conversia la 

agricultura ecologică 

- 
500 €/ha/an 

P 3 – Livezi aflate în conversia la 

agricultura ecologică 

- 
620 €/ha/an 

P 4 – Vii aflate în conversia la 

agricultura ecologică 
- 530 €/ha/an 

P 5 – Plante medicinale și aromatice 

aflate în conversia la agricultura 

ecologică 

- 365 €/ha/an 

P 6 – Pajiști permanente aflate în 

conversia la agricultura ecologică 

- 
124 €/ha/an 

 

Plata compensatorie reprezintă 100% sprijin public nerambursabil.  

Plățile compensatorii sunt calculate sub formă de costuri standard 

pentru fiecare din cele 6 pachete propuse. Acestea corespund unei 

compensări de 100% din pierderea de venituri și costuri suplimentare, 

pentru majoritatea culturilor. Două dintre plăți însă acoperă doar o 

parte din pierderea de venituri și costuri suplimentare: 

  

 în cazul plății compensatorii pentru conversia la agricultura 

ecologică pentru legume procentul este de 83%  

 plata compensatorie pentru conversie pentru plante aromatice 

acoperă 79% din pierderile de venituri calculate și costuri suplimentare 

         

Plățile se pot cumula cu celelalte tipuri de plăți acordate pe suprafață: 

plăți directe, plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri 

naturale sau cu alte constrângeri specifice. 

 

Pachetul 1 al sub-măsurii se poate combina cu pachetele 4 s i 5 ale sub-

măsurii 10.1 de agro-mediu și climă, iar pachetul 2 al sub-măsurii se 

poate combina numai cu pachetul 4 al sub-măsurii 10.1 de agro-mediu și 
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climă.  

 

Pe perioada angajamentelor este permisă pe aceeași parcelă de teren 

rotația culturilor de la un an la altul între pachetele 1, 2 și 5.  

 

Sub-măsura 11.2 Sprijin pentru ment inerea practicilor și metodelor de agricultură 
ecologică 

 

Ce presupune sprijinul? 

 

Sprijinul prevăzut în cadrul acestei sub-măsuri se acordă pentru 

operațiunile realizate în vederea menținerii practicilor de agricultură 

ecologică.  

 

Sprijinul prevăzut în cadrul acestei sub-măsuri se acordă pe hectar de 

suprafață agricolă fermierilor care se angajează în mod voluntar să 

mențină practici și metode specifice agriculturii ecologice. 

 

Sprijinul se acordă anual ca sumă fixă, pe unitatea de suprafață (hectar) 

și reprezintă o plată compensatorie pentru pierderile de venit și 

costurile suplimentare suportate de beneficiarii care încheie 

angajamente voluntare pe o perioadă de 5 ani. După perioada de 5 ani a 

angajamentelor pentru menținerea agriculturii ecologice acestea se pot 

prelungi anual, fără a depăși perioada de implementare a PNDR 2014-

2020.  

 

Sub-măsura conține 6 pachete:  

 

 Pachetul 1 - Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de 

nutreț) certificate la agricultura ecologică  

 Pachetul 2 - Legume certificate la agricultura ecologică  

 Pachetul 3 - Livezi certificate la agricultura ecologică 

 Pachetul 4 - Vii certificate la agricultura ecologică 

 Pachetul 5 - Plante medicinale și aromatice certificate la 

agricultura ecologică 

 Pachetul 6 – Pajiști permanente certificate la agricultura ecologică  

 

Pe ce suprafețe se poate aplica măsura? (suprafața eligibilă) 

 

 Terenuri agricole din categoriile de folosință încadrate ca terenuri 

arabile (Pachetul 1, 2 și 5), vii (Pachetul 3, livezi - Pachetul 4 și pajiști 
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permanente (Pachetul 6)  

 Angajamentele în cadrul sub-măsurii 11.1 se aplică la nivel de 

parcelă agricolă, neexistând posibilitatea schimbării parcelelor pe 

perioada angajamentelor  

 În cazul pajiștilor permanente pentru care se încheie angajamente, 

se asigură pe toată perioada angajamentului o încărcătură minimă de 

animale de 0,3 UVM/ha 

 

Cine sunt beneficiarii?  

 

 Cei care se încadrează în categoria fermierilor activi în înțelesul 

articolului 9 din R (UE) nr. 1307/2013 

 Sunt utilizatorii unei suprafețe agricole localizată pe teritoriul 

Roma niei, identificabilâ în Sistemul Integrat de Administrare și Control 

(IACS) 

 Dețin o suprafață minimă a fermei de 1 ha, iar parcelele eligibile au 

dimensiunea minimă de 0,3 ha (0,1 ha pentru vii și livezi, arbuști 

fructiferi, hamei, pepiniere pomicole și viticole) 

 Sunt înregistrați, în fiecare an pentru care solicită sprijin, conform 

prevederilor legale, ca operator în agricultura ecologică  

 Încheie pe toată durata angajamentului un contract cu un organism 

de inspecție și certificare independent, acreditat conform prevederilor 

legislației naționale 

 Se angajează să țină o evidență a activităților agricole corelate cu 

implementarea angajamentelor (de bază la nivelul întregii ferme și 

superioare la nivelul suprafețelor aflate sub angajament)  

 

Ce sumă se acordă ca plată compensatorie? 

 

Plățile compensatorii sunt calculate sub formă de costuri standard pe ha 

din suprafața agricolă pentru fiecare din cele 6 pachete propuse:  

 

Pachet Sub-pachet Sumă 

P 1 – Culturi agricole pe terenuri 

arabile (inclusiv plante de nutreț) 

certificate la agricultura ecologică 

- 218 €/ha/an 

P 2 – Legume certificate la 

agricultura ecologică 

- 
431 €/ha/an 

P 3 – Livezi certificate la agricultura 

ecologică 

- 
442 €/ha/an 

P 4 – Vii certificate la agricultura - 479 €/ha/an 
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ecologică 

P 5 – Plante medicinale și aromatice 

certificate la agricultura ecologică 
- 350 €/ha/an 

P 6 – Pajiști permanente certificate 

la agricultura ecologică 

- 
111 €/ha/an 

 

Plata compensatorie reprezintă 100% sprijin public nerambursabil.  

Plățile compensatorii sunt calculate sub formă de costuri standard 

pentru fiecare din cele 6 pachete propuse. Acestea corespund unei 

compensări de 100% din pierderea de venituri și costuri suplimentare, 

pentru majoritatea culturilor. Una dintre plăți însă acoperă doar o parte 

din pierderea de venituri, respectiv plata compensatorie pentru 

ment  inerea practicilor de agricultură ecologică pentru legume, 

procentul fiind de 89% din pierderile de venituri calculate și costuri 

suplimentare.  

 

Plățile se pot cumula cu celelalte tipuri de plăți acordate pe suprafață: 

plăți directe, plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri 

naturale sau cu alte constrângeri specifice.  

 

Pachetul 1 al sub-măsurii se poate combina cu pachetele 4 și 5 ale sub-

măsurii 10.1 de agro-mediu și climă, iar pachetul 2 al sub-măsurii se 

poate combina numai cu pachetul 4 al sub-măsurii 10.1 de agro-mediu și 

climă.  

 

Pe perioada angajamentelor este permisă pe aceeași parcelă de teren 

rotația culturilor de la un an la altul între pachetele 1, 2 și 5.   
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Anexa 4: Fișa tehnică Servicii de silvo-mediu, servicii 

climatice și conservarea pădurilor (Măsura 15 - PNDR) 
 

Sub-măsura 15.1 Plăți pentru angajamente de silvo-mediu  
 

Ce presupune sprijinul? 

 

Măsura vizează creșterea stabilității ecosistemelor forestiere si 

îmbunătățirea serviciilor de mediu oferite de acestea. Prin aplicarea 

pachetelor selectate se urmărește crearea unor condiții favorabile de 

adăpost, refugiu și de asigurare a surselor de hrană pentru fauna 

specifică ecosistemelor forestiere. De asemenea, prin promovarea 

creșterii volumului de lemn mort în pădurile sub angajament se asigură 

păstrarea unor ecosisteme forestiere sănătoase. 

  

Plățile de silvo-mediu vor fi acordate det inătorilor de terenuri 

forestiere din FFN care își asumă, în mod voluntar, angajamente de 

silvo-mediu.  

 

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este de tip compensatoriu. 

Sprijinul este acordat anual, ca sumă fixă, acordată pe unitatea de 

suprafață (hectar) și reprezintă o compensație pentru pierderile de 

venit și costurile suplimentare suportate de det inătorii de terenuri 

forestiere care încheie angajamente voluntare pe o perioadă de 5 ani.  

 

Plățile de silvo-mediu cuprind doar acele angajamente care depășesc 

cerint ele obligatorii relevante prevăzute de legislația națională în 

domeniul silvic sau dreptul intern relevant.  

 

Sub-măsura cont ine 2 pachete:  

 

 Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște 

 Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor pentru colectarea lemnului din 

rărituri  

 

Pe ce suprafețe se poate aplica măsura? (suprafața eligibilă) 
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 Fac obiectul aplicării măsurii terenurile acoperite cu păduri și 

terenuri destinate împăduririi sau reîmpăduririi, cu excepția 

suprafet elor încadrate în tipul I funct ional (T I), cu condit ia ca 

terenurile destinate împăduririi sau reîmpăduririi să nu reprezinte mai 

mult de 15% din suprafața angajată 

 Suprafața minimă pentru care se încheie angajamentul este de cel 

put in 100 ha 

 Suprafețele care fac obiectul angajamentului trebuie identificate în 

format electronic 

 Suprafața trebuie să facă parte dintr-un amenajament silvic în 

vigoare (amenajamentul se consideră a fi în vigoare după ce a fost 

avizat procesul verbal al conferint ei a II-a de amenajare, act ce 

semnifică începerea perioadei de aplicare a amenajamentului) 

 

Cine sunt beneficiarii?  

 

 Proprietarii de terenuri din FFN, care pot fi:  

- proprietate privată a persoanelor fizice și juridice 

- proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale o proprietate 

privată a unita t ilor administrativ-teritoriale 

- asociații ale proprietarilor de terenuri prevăzuți anterior 

 

Ce sumă se acordă ca plată compensatorie? 

 

Plățile compensatorii, calculate sub formă de costuri standard, acoperă 

integral pierderile de venituri și costurile suplimentare estimate, fiind 

următoarele:  

 

 Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște: 25 €/an/ha 

 Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din ra  rituri:  

103 €/ha/an (pentru suprafața anuală pentru care se solicită sprijin în 

cadrul Pachetului 2)  

 

În cazul pădurilor cu suprafețe de peste 500 ha, cuantumul veniturilor 

asigurate de valorificarea masei lemnoase recoltabile sub formă de 

produse principale și secundare cresc în mod progresiv, astfel ca 

profitabilitatea exploatației forestiere este, de asemenea, 

îmbunătățită, apărând astfel riscul unei potent  iale supracompensări.  

 

Degresivitatea suportului financiar va fi aplicată pentru suprafețele mai 

mari de 500 ha, conform Anexei:  
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Suprafața (ha) Nivel plată 

100 - 500 100% din valoarea plății 

500,01 - 1000 75% din valoarea plății 

1000,01 - 5000 50% din valoarea plății 

Peste 5000 35% din valoarea plății 

 

Descrierea pachetelor de silvo-mediu 

 

Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște 

 

Fiecare solicitant al sprijinului financiar delimitează o zona de liniște 

compactă de cel puțin 20% din totalul suprafeței eligibile angajate, 

delimitată prin limite parcelare/subparcelare.  

 

În cadrul zonelor de linis  te, pentru perioada de angajament, vor fi 

permise doar lucrări de împădurire, ajutorarea regenerărilor naturale, 

întret inerea culturilor și a semințișurilor până la realizarea stării de 

masiv, descopleșiri, degajări, depresaje și curățiri, precum și lucrări de 

reconstrucție ecologică care se continuă din perioada premergătoare 

angajamentului.  

 

În cazul în care pe perioada de aplicare a angajamentului în cadrul 

zonei de liniște apar fenomene care impun recoltarea de produse 

accidentale I sau II pe o suprafață mai mică de 50%, lemnul afectat va fi 

extras în condit iile legii. În cazul în care suprafat  a pe care apar 

fenomene care impun recoltarea de produse accidentale I sau II este de 

cel puțin 50%, angajamentul se încheie fără a fi necesară rambursarea 

sprijinului primit anterior în cadrul angajamentului.  

 

Pe suprafat a din angajament care nu face obiectul constituirii zonei de 

liniște se pot executa lucrările prevăzute de amenajamentul silvic, 

avându-se în vedere ca pe perioada angajamentului să nu se intervină 

cu lucrări mai mult de o dată pe aceeași unitate amenajistică, cu 

excepția cazului în care este necesar să se efectueze lucrări de 

împădurire, ajutorarea regenerărilor naturale,întret inerea culturilor s i a 

semințișurilor până la realizarea stării de masiv, descopleșiri, degajări, 

depresaje si curățiri. În situat ia în care pe suprafat  a unei unități 

amenajistice din afara zonei de liniște are loc un fenomen ce impune 

recoltarea de produse accidentale I sau II, lemnul afectat va fi extras în 

condit iile legii.  
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În situat ia în care pentru suprafat  a angajată, în afara zonei de liniște, 

există unități amenajistice încadrate în tipul funct ional TII, pentru care 

în amenajament sunt prevăzute lucrări speciale de conservare, aceste 

lucrări se vor aplica, cu except ia recoltării de masă lemnoasă.  

 

Pentru aplicarea pachetului 1 se va avea în vedere ca:  

 

- până la expirarea amenajamentului (sau în cazul în care angajamentul 

se întinde pe perioada a două amenajamente, până la expirarea celor 

două amenajamente silvice) volumul rămas de recoltat prin tăieri de 

conservare pe toata suprafața din angajament să fie egal cu cel put in 

cinci posibilități anuale prevăzute în amenajamentul/amenajamentele 

silvice (cumulate) a se recolta prin tăieri de conservare și  

 

- până la expirarea amenajamentului (sau în cazul în care angajamentul 

se întinde pe perioada a două amenajamente, până la expirarea celor 

două amenajamente silvice) volumul rămas de recoltat prin tăieri de 

regenerare pe toată suprafața din angajament să fie egal cel put in cu 

volumul rezultat din înmult irea indicelui de recoltare a produselor de 

igienă cu de cinci ori suprafața din angajament din zona de linis  te s i de 

patru ori suprafața din angajament din afara zonei de linis  te. Prin 

indicele de recoltare a produselor de igienă se înțelege volumul pe 

hectar prevăzut a fi recoltat prin tăieri de igienă de pe suprafat  a 

aferentă acestora, precizată în amenajamentul/amenajamentele 

unităților de product ie din care face parte suprafața angajată.  

 

Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din ra  rituri 

 

Pachetul 2 poate fi aplicat doar în combinat ie cu Pachetul 1. Fiecare 

solicitant al sprijinului financiar precizează unitățile amenajistice pe 

care urmează să efectueze rărituri cu atelaje pe toată perioada de 

angajament. Unitățile amenajistice selectate trebuie să se regăsească 

în planul lucrărilor de îngrijire a arboretelor din amenajamentul silvic, 

în secțiunea ra  rituri. Suma suprafețelor unităților amenajistice 

selectate nu poate depăși jumătate din suprafața totală a unităților 

amenajistice precizate în planul lucrărilor de îngrijire a arboretelor din 

amenajamentul silvic, în secțiunea rărituri. Suprafat a anuală pentru 

care se poate solicita sprijin este de 20% din suprafața selectată (+/-

10%).  
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Adoptând acest pachet, solicitantul sprijinului se angajează să 

contracteze sau să efectueze lucrările de colectare a materialului 

lemnos folosind exclusiv atelaje la operat iile de adunat, scos s i apropiat 

pe suprafat a parcursă cu ra rituri ce face obiectul angajamentului, până 

la platforma primară (punct de colectare a materialului lemnos). 

Lucrările de colectare trebuie să cuprindă cel put in operat ia de adunat 

și una sau amândouă din operat iile de scos și apropiat. Distant a de 

colectare pentru care se solicită sprijin trebuie să fie de minimum 100 

m, iar cea maximă de 1000 m. Atelajele vor fi folosite avându-se în 

vedere ca volumul arborelui mediu colectat să fie de cel mult 0,3 m3.  

 

Beneficiarii sub-ma surii 8.1 Împădurirea și crearea de suprafețe 

împădurite vor putea aplica pentru sub-măsura 15.1 Plăți pentru 

angajamente de silvo-mediu numai după executarea ultimei lucra ri de 

întret inere a plantat iei, considerat la momentul închiderii stării de 

masiv. 
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Anexa 5: Oportunități de finanțare prin PNDR  

 

În tabelul de mai jos sunt prezentate domeniile cele mai relevante 

pentru spațiul rural și măsurile din PNDR aferente pentru care zona 

Hârtibaciu–Târnava Mare este eligibilă (măsurile se adresează 

fermierilor activi și întreprinderilor mici cu excepția sectorului 

pescăresc, care este sprijinit prin POPAM 2014-2020). 

 

Domeniul 

PNDR 2014-

2020 

Măsuri 

Ce presupune 

măsura 

Care sunt acțiunile/activitățile 

care se pot finanța 

Cine sunt 

beneficiarii 

Dezvoltarea 

fermelor 

Măsura 6 - 

Dezvoltarea 

exploataţiilor şi 

a 

întreprinderilor 

Sub-măsura 6.1 

- Sprijin pentru 

instalarea 

tinerilor 

fermieri 

Sprijinul acordat 

pentru dezvoltarea 

exploatațiilor și 

întreprinderilor se 

referă la înfiinţarea 

întreprinderii 

pentru:  

- tinerii fermieri,  

- activităţi non-

agricole în zone 

rurale, 

- dezvoltarea 

fermelor mici, 

- plăți pentru 

fermierii eligibili în 

cadrul schemei 

pentru micii fermieri 

care-și transferă 

definitiv exploatația 

altui fermier,  

și la investiţii în 

crearea şi 

dezvoltarea de 

activităţi non-

agricole.   

 

 Stabilirea pentru prima dată 

a tinerilor fermieri, ca 

şefi/conducători unici ai unei 

exploataţii agricole 

 

 Facilitarea diversificării prin 

înfiinţarea şi dezvoltarea de 

micro-întreprinderi şi 

întreprinderi mici în sectorul 

non-agricol din zonele rurale, 

în vederea unei dezvoltări 

economice durabile, creării de 

locuri de muncă și reducerii 

sărăciei în spațiul rural. 

Sprijinul va viza crearea de noi 

activități non–agricole, în 

special, pentru fermierii de mici 

dimensiuni sau membrii 

familiilor lor și, în general, 

pentru micii întreprinzători din 

mediul rural. 

 

 Transformarea structurală şi 

deschiderea către piaţă a 

fermelor mici şi creşterea 

capacităţii acestora de a 

identifica noi oportunităţi de 

valorificare a producţiei 

 

 Tinerii fermieri 

 

 Fermierii sau 

membrii unei 

gospodării agricole 

care își diversifică 

activitatea prin 

înființarea unei  

activități non-

agricole pentru 

prima dată sau în 

cadrul 

întreprinderii deja 

existente 

 

 Micro-

întreprinderi și 

întreprinderi mici 

nou înființate sau 

deja existente în 

spațiul rural 
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 Sprijin pentru micro-

întreprinderi şi întreprinderi 

mici din mediul rural, care îşi 

creează sau dezvoltă noi 

activităţi în zonele rurale 

Investiții  Măsura 4 - 

Investiţii în 

active fizice 

Sub-măsura 4.1 

- Investiţii în 

exploataţii 

agricole 

Sub-măsura 4.2 

– Procesarea/ 

marketingul 

produselor 

agricole 

 

Investiţiile orientate 

spre creşterea 

competitivităţii 

exploataţiilor 

agricole prin dotarea 

cu utilaje şi 

echipamente 

performante în 

raport cu structura 

agricolă actuală, 

precum şi investiţiile 

pentru modernizarea 

fermei (în special 

cele de dimensiuni 

medii şi asocieri de 

ferme mici și medii). 

 

 Investiții în înființarea, 

extinderea şi/sau 

modernizarea fermelor 

zootehnice, inclusiv tehnologii  

eficiente de reducere a poluării 

și respectarea standardelor 

 

 Investiții în înființarea, 

extinderea şi/sau 

modernizarea fermelor 

vegetale, inclusiv capacități de 

stocare, condiționare, sortare, 

ambalare a producției vegetale 

pentru creșterea valorii 

adăugate a produselor 

 

 Înființarea şi/sau 

modernizarea căilor de acces 

în cadrul fermei, inclusiv 

utilităţi şi racordări 

 

 Investiții în  procesarea 

produselor agricole la nivel de 

fermă (cu excepția produselor 

pescărești), precum și  

investiții în vederea 

comercializării 

 

 Investiții în înființarea şi/sau 

modernizarea instalaţiilor 

pentru irigaţii în cadrul  fermei 

 

 Investiții în producerea şi 

utilizarea energiei din surse 

regenerabile în cadrul fermei, 

inclusiv investiții de eficienţă 

energetică ca şi componentă în 

cadrul unui proiect de investiţii 

 Fermieri, cu 

excepția 

persoanelor fizice 

neautorizate  

 

 Cooperative 

grupuri de 

producători 

constituite în baza 

legislației naționale 

în vigoare, care 

deservesc 

interesele 

membrilor 

 

Servicii de 

bază și 

Măsura 7 - 

Servicii de bază 

Investiții pentru 

îmbunătățirea 

Infrastructura de bază:   Comunele și 

asociațiile acestora 
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dezvoltarea 

satelor 

şi reînnoirea 

satelor în 

zonele rurale 

infrastructurii de 

bază la scară mică în 

vederea unei 

dezvoltări economice 

durabile și a 

reducerii sărăciei în 

spațiul rural. 

 

Protejarea 

obiectivelor de 

patrimoniu cultural 

de interes local, 

inclusiv așezăminte 

monahale. 

Investițiile vor avea 

un impact pozitiv 

asupra turismului 

local și vor ajuta la 

stimularea 

dezvoltării mediului 

de afaceri local.   

- înființarea, extinderea și 

îmbunătățirea rețelei de 

drumuri de interes local, 

- înființarea, extinderea și 

îmbunătățirea rețelei publice de 

apă, 

- înființarea, extinderea și 

îmbunătățirea rețelei publice de 

apă  uzată, 

- investiții în crearea, 

modernizarea sau extinderea 

infrastructurii educaționale/ 

îngrijire și anume: înființarea și 

modernizarea (inclusiv dotare) 

grădinițelor și a creșelor; 

înființare și modernizare 

(inclusiv dotare) after-school; 

extinderea și modernizarea 

instituțiilor de învățământ 

secundar cu profil agricol,  

- investiții aferente serviciilor 

medicale,   

- înființarea și/sau 

modernizarea dispensarelor 

medicale rurale. 

 

Obiective de patrimoniu 

cultural: 

- restaurarea, conservarea și 

accesibilizarea patrimoniului 

cultural imobil de interes local 

(clasa B), 

- restaurarea, conservarea și 

accesibilizarea  așezămintelor 

monahale. 

 ONG-uri 

 Unități de cult  

 Persoane fizice 

autorizate și 

societăți 

comerciale care 

dețin în 

administrare 

obiective de 

patrimoniu cultural 

de clasă B, de 

utilitate publică 

Cooperare, 

promovare 

și 

marketing 

produse 

agro-

Măsura 9 – 

Înfiint  area 

grupurilor s i 

organizat iilor 

de produca tori  

Încurajarea 

înfiint  a rii s  i 

funcționa  rii 

administrative a 

grupurilor de 

produca  tori, 

Activități rezultate din 

i nfiint  area s i funct ionarea 

grupurilor de producători din 

sectorul agricol, prevăzute i  n 

planul de afaceri necesare 

pentru atingerea obiectivelor 

Grupurile de 

produca tori din 

sectorul agricol 

(exceptând 

grupurile sprijinite 

prin sub-programul 
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alimentare  recunoscute i n 

conformitate cu 

prevederile 

legislat  iei nat ionale 

i n vigoare, i n scopul:  

- îmbunătăt  irii 

performant elor 

generale si creșterea 

veniturilor 

exploatat  iilor 

agricole, 

- unei mai bune 

integrări pe piat ă a 

producătorilor 

primari prin 

adaptarea product iei 

acestora la cerint ele 

piet  ei s i 

comercializarea i n 

comun a product iei 

lor, 

- creării s i promovării 

lant  urilor scurte,  

- respectării 

standardelor 

comunitare de mediu 

s i climă, sigurant ă 

alimentară etc.  

propuse.  

 

pomicol) care se 

i ncadrează i n 

definit  ia IMM-urilor 

s i care au fost 

recunoscute oficial 

de către 

autoritatea 

competentă înainte 

de solicitarea 

sprijinului, dar 

după 1 ianuarie 

2014. 

 

Măsura 16 – 

Cooperarea 

Sub-măsura 

16.1 Sprijin 

pentru 

înființarea și 

funct ionarea 

grupurilor 

operat ionale 

(GO), pentru 

dezvoltarea de 

proiecte-pilot, 

Înfiint area s i 

funct ionarea 

Grupurilor 

Operat ionale (GO) 

cu scopul de a 

realiza, i n comun, un 

proiect de 

cercetare-

dezvoltare-inovare 

nou prin care să se 

adreseze anumite 

probleme specifice s  i 

În cadrul sub-măsurii 16.1 

activitățile care se pot finanța 

sunt limitate la: 

- cheltuieli generate în mod 

specific de înfiint area s i 

funct ionarea GO s i pot include, 

de exemplu, următoarele tipuri 

de cheltuieli: elaborarea de 

studii s  i planuri, inclusiv planul 

proiectului; cheltuieli de 

funct ionare a GO,  

Grupurile 

Operat ionale (GO): 

- GO este un 

parteneriat  

- GO este constituit 

din minim 1 

partener din 

categoriile de mai 

jos(*) s i cel put in 1 

fermier/grup de 

producători/o 
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noi produse 

 

să se valorifice 

oportunităt  ile 

existente în 

sectoarele agro-

alimentar s  i 

forestier.  

- costurile directe generate i  n 

mod specific de activităt  ile 

incluse în planul de proiect 

depus de GO, inclusiv de 

diseminarea rezultatelor. 

cooperativă sau 1 

silvicultor/ 

composesorat/o 

obs te de 

mos neni/obs  te 

răzes ească, în 

funct ie de tema 

proiectului:  

(*) partener cu 

domeniul de 

activitate – 

cercetare, 

(*) partener cu 

domeniul principal 

de activitate i  n 

sectorul agro-

alimentar sau 

silvic.  

16.4 a Sprijin 

pentru 

cooperarea 

orizontală s i 

verticală între 

actorii din 

lant  ul de 

aprovizionare 

 

Promovarea 

cooperării 

orizontale s i 

verticale între 

actorii din lant  ul de 

aprovizionare, în 

vederea stabilirii s  i 

dezvoltării de 

lant uri scurte de 

aprovizionare s i de 

piet  e locale, precum 

s i în vederea 

realizării de 

activităt  i de 

promovare în context 

local pentru 

dezvoltarea de 

lant  uri scurte de 

aprovizionare s  i de 

piet  e locale. 

Sprijinul se acordă pentru 

costuri de cooperare s i investit  ii 

tangibile s  i/sau intangibile 

pentru promovarea unor 

proiecte comune ce implică cel 

put  in două entităt  i care 

cooperează pentru:  

- crearea/dezvoltarea unui lant   

scurt de aprovizionare/piet  e 

locale (cu produse rezultate din 

sectorul pomicol), 

- activităt i de promovare 

referitoare la 

crearea/dezvoltarea unui lant  

(sau lant uri) scurt/e de 

aprovizionare (cu produse 

rezultate din sectorul pomicol) 

s i la piat a locală deservită de 

acest lant /aceste lant  uri. 

 

Parteneriatele 

constituite din 

minim 1 partener 

din categoriile de 

mai jos s i cel put in 

1 fermier sau 1 

grup de 

producători/o 

cooperativă care îs i 

desfăs oară 

activitatea în 

sectorul pomicol:  

- fermieri,  

- micro-

întreprinderi s i 

i ntreprinderi mici,  

- organizat ii 

neguvernamentale 

înregistrate 

conform legislat iei 

nat  ionale, 

- consilii locale,  
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- unităt i s colare, 

sanitare, de 

agrement s i de 

alimentat  ie 

publică. 

Informare/ 

consiliere 

agricolă 

Măsura 1 - 

Transferul de 

cunoştinţe şi 

acţiuni de 

informare 

Măsura 2, sub-

măsura 2.1 - 

Servicii de 

consiliere 

pentru 

fermieri, tinerii 

fermieri, micro-

întreprinderi s i 

întreprinderile 

mici  

 

 

Îmbunătăţirea 

competenţelor şi 

cunoştinţelor de bază 

în rândul fermierilor, 

inclusiv cu privire la 

protecţia mediului și 

climă precum şi al 

persoanelor care 

activează în industria 

alimentară (în 

materie de 

management, 

marketing, 

procesare, siguranţă 

şi igienă alimentară, 

standarde etc.) 

 

Promovarea 

rezultatelor 

cercetării şi inovării 

prin acţiuni de 

formare profesională 

şi dobândire de 

cunoştinţe. 

Cursuri de formare 

profesională de scurtă durată 

(ex: inițiere, perfectionare), cu 

perioade diferențiate de 

pregătire, în funcţie de nivelul 

de pregătire al tinerilor fermieri 

și fermierilor care gestionează 

ferme mici și de familie, care 

vor viza:  

- îmbunătățirea cunoștintelor 

fermierilor în scopul practicării 

de tehnici și tehnologii agricole 

și inovative, inclusiv ca urmare 

a rezultatelor cercetarii,  

- îmbunătățirea cunoștințelor 

legate de standarde comunitare 

la nivelul fermei, îmbunătățirea 

calității producției,  

- diversificarea activităților în 

exploatațiile agricole, 

- managementul durabil al 

terenurilor agicole, și aplicare 

unor metode de producție 

compatibile cu întreținerea și 

ameliorarea peisajului, 

respectiv mediu și climă. 

Vor fi organizate activități 

demonstrative care se vor 

realiza prin sesiuni practice ce 

vizează demonstrarea unor noi 

tehnologii, folosirea de mașini și 

utilaje noi, metode noi de 

protecție a culturilor sau tehnici 

specifice de producție. 

Activitatea poate avea loc într-o 

fermă sau în alte locații, cum ar 

fi: centre de cercetare, 

expoziții, târguri de profil, etc.  

Cursurile se 

adresează 

fermierilor, 

beneficiarii 

fondurilor sunt însă 

furnizorii de 

servicii de formare 

profesională.  
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Acțiuni de informare: activități 

de difuzare a informațiilor cu 

privire la agricultură, mediu, 

sectorul agro-alimentar, în 

scopul de a conștientiza grupul 

țintă asupra cunoștințelor 

relevante pentru activitatea 

desfășurată la locul de muncă.  
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Anexa 6: Oportunități de finanțare prin POR, POIM și 

POCU  
 

Oportunități de finanțare prin POR, POIM și POCU în perioada 2014-

2020, în funcție de tipul de beneficiari și activitățile eligibile: 

 

                       

                      Tipuri de      

                            beneficiari   

  

Program  

Operațional 2014-2020 

Micro-înterprinderi 

(IMM-uri) 
Autorități publice 

ONG-uri s i 

parteneriate între 

entități  

(autorități 

publice, unități de 

cult etc.) 

PO Regional 

(POR) 

Îmbunătățirea 

competitivităt  ii 

întreprinderilor 

mici și mijlocii 

Activități eligibile:  

- construcția/ 

modernizarea și 

extinderea spațiului de 

producție/servicii al 

micro-întreprinderilor, 

inclusiv dotare cu 

active corporale 

(achiziționarea de 

terenuri și spații, 

construcții noi necesare 

desfășurării activităților 

specifice, dotarea cu 

echipamente etc.), 

- crearea/ 

modernizarea/ 

extinderea 

incubatoarelor/ 

acceleratoarelor de 

afaceri, inclusiv 

dezvoltarea serviciilor 

aferente. 
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Sprijinirea 

creării și 

extinderea 

capacităților 

avansate de 

producție și 

dezvoltarea 

serviciilor 

 

Activități eligibile: 

- construcția/ 

modernizarea și 

extinderea spațiului de 

producție/servicii IMM, 

inclusiv dotare cu 

active corporale și 

necorporale,  

- activități necesare 

pentru parcurgerea și 

implementarea 

procesului de 

certificare a 

produselor, serviciilor 

sau diferitelor procese 

specifice, 

- promovarea 

produselor și serviciilor.  

Condiții: IMM-uri cu o 

vechime mai mare de 1 

an 

  

Conservarea, 

protecția și 

valorificarea 

durabilă a 

patrimoniului 

cultural 

 

 Activități eligibile: 

 

- restaurarea, consolidarea, protecția și 

conservarea monumentelor istorice, 

- restaurarea, protecția, conservarea s i 

realizarea picturilor interioare, frescelor, 

picturilor murale exterioare,  

- restaurarea și remodelarea plasticii 

fațadelor, 

- dotări interioare (instalații, echipamente și 

dotări pentru asigurarea condițiilor de 

climatizare, siguranță la foc, antiefract  ie),  

- dotări pentru expunerea și protecția 

patrimoniului cultural mobil și imobil,  

- activități de marketing și promovare 

turistică a obiectivului restaurat, în cadrul 

proiectului.  
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Diversificarea 

economiilor 

locale prin 

dezvoltarea 

durabilă a 

turismului 

 

 Activități eligibile: 

- amenajarea 

obiectivelor turistice 

naturale de utilitate 

publică precum și 

crearea/modernizarea 

infrastructurilor conexe 

de utilitate publică,  

- construirea/ 

modernizarea punctelor 

(foișoarelor) de 

observare/filmare/ 

fotografiere, 

- construirea/ 

modernizarea refugiilor 

montane, 

- marcarea traseelor 

montane,  

- modernizarea căilor 

ferate cu ecartament 

îngust pentru transport 

feroviar de interes 

turistic din zonele de 

deal și de munte,  

- construirea de piste 

pentru cicloturism,  

- activități de 

marketing și promovare 

turistică a obiectivului 

finanțat.  

 

PO 

Infrastructura 

Mare (POIM) 

Protecția 

mediului prin 

măsuri de 

conservare a 

biodiversității, 

monitorizare a 

calității aerului 

și 

decontaminare 

a siturilor 

 Activități eligibile:  

 Continuarea elaborării planurilor de 

management/seturilor de măsuri de 

conservare/planurilor de acțiune pentru 

ariile naturale protejate și pentru speciile de 

interes comunitar neacoperite de proiectele 

anterioare, cu accent pe: 

  - elaborarea studiilor pentru monitorizarea 
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poluate istoric și evaluarea stării de conservare a speciilor și 

habitatelor de importanță comunitară, 

  - inventarierea speciilor sălbatice de interes 

comunitar în vederea determinării măsurilor 

pentru menținerea/îmbunătățirea stării de 

conservare a speciilor și habitatelor de 

importanță comunitară, fie la nivel nat  ional, 

fie la nivel de sit, 

  - alte activități necesare specifice elaborării 

planurilor de management. 

 Implementarea planurilor de management/ 

seturilor de măsuri de conservare/planurilor 

de acțiune pentru ariile naturale protejate și 

pentru speciile de interes comunitar 

aprobate, în special: 

  - măsuri pentru menținerea și îmbunătățirea 

stării de conservare a speciilor și habitatelor 

de importanță comunitară, inclusiv 

reconstrucția ecologică a ecosistemelor de pe 

suprafața ariilor naturale protejate, inclusiv 

a siturilor Natura 2000, 

  - monitorizarea și evaluarea stării de 

conservare a speciilor și habitatelor de 

importanță comunitară, 

 Reducerea efectelor presiunilor 

hidromorfologice la nivelul cursurilor de apă 

în vederea protecției biodiversității (pasaje 

de trecere a ihtiofaunei pentru lucrările de 

barare transversală a cursului de apă, 

restaurarea zonelor umede, restaurarea 

albiei și a reliefului din lunca inundabilă a 

corpurilor de apă, etc.). 

 Crearea și ment inerea coridoarelor 

ecologice, crearea și menținerea coridoarelor 

de migrație a speciilor, conservarea 

conectivității și funcționalității ecologice, 

menținerea și/sau îmbunătățirea 

conectivității pentru rețeaua de arii 

protejate, inclusiv a rețelei Natura 2000. 
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 Menținerea și refacerea ecosistemelor 

degradate și a serviciilor furnizate 

(împăduriri, coridoare ecologice etc.), 

situate în afara ariilor naturale protejate, în 

acord cu obiectivele europene în domeniu. 

 Acțiuni de completare a nivelului de 

cunoaștere a biodiversității și ecosistemelor 

(monitorizarea și evaluarea speciilor și 

habitatelor, cunoașterea factorilor de 

presiune exercitați asupra biodiversității, 

inclus a speciilor invazive etc.). 

Beneficiari: ONG-uri/custozi/administratori 

ai ariilor naturale protejate/autorități ale 

administrației publice centrale/locale 

Promovarea 

adaptării la 

schimbările 

climatice, 

prevenirea și 

gestionarea 

riscurilor 

 Activități eligibile: 

- utilizarea infrastructurii verzi prin preluarea 

soluțiilor oferite de ecosisteme naturale 

pentru gestionarea riscurilor generate de 

creșterea incidenței evenimentelor extreme 

(zone umede, cu efect asupra prevenirii 

inundațiilor și deșertificării, stabilirea unor 

zone inundabile controlat și măsuri bazate pe 

ecosisteme, torenți și desecări, etc.), 

- măsuri de promovare a infrastructurii verzi 

specifice riscurilor identificate prin evaluarea 

națională și/sau prin planul de acțiune de 

adaptare la schimbări climatic, 

- dezvoltarea de studii, metodologii, 

evaluări, rapoarte, manuale de bună practică 

pentru managementul barajelor, 

- abordare intersectorială la nivel de bazin 

hidrografic (dezvoltare coordonată și 

management integrat al activităților privind 

apa, terenurile și resursele). 

Beneficiari: parteneriate între instituțiile 

publice centrale cu rol în prevenirea 

inundațiilor, precum și cu ONG-uri și alte 

structuri cu o anumită specializare în 
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domeniul ecologic, care pot să asigure 

expertiza necesară pentru implementarea 

măsurilor de tip non-structural. 

PO Capital 

Uman 

(POCU)11 

Locuri de 

muncă pentru 

tineri și 

îmbunătățirea 

situației pentru 

tineri din 

categoria NEETs 

(Not in 

Education, 

Employment or 

Training) 

Măsura presupune integrarea durabilă pe piața forței de muncă a 

tinerilor, în special a celor care nu au un loc de muncă, care nu 

urmează studii sau cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se 

confruntă cu riscul excluziunii sociale și a tinerilor din comunitățile 

marginalizate, inclusiv prin implementarea garanției pentru tineri. 

Locuri de 

muncă pentru 

toți 

Tipurile de acțiuni care vor fi sprijinite prin POCU sunt: 

- acordarea de sprijin financiar pentru înființarea/ dezvoltarea unei 

noi afaceri,  

- furnizarea de servicii de consiliere/consultanță (ex. elaborare plan de 

afaceri, consultanță juridică, contabilitate, marketing, îmbunătățirea 

practicilor și dezvoltarea afacerilor etc.), formare profesională 

antreprenorială și alte forme de sprijin (de ex., mentorat), 

- acțiuni de promovare a diversificării și conversiei către activitățile 

non‐agricole, prin stimularea activităților independente și a înființării 

de noi afaceri în zonele rurale (inclusiv prin acordarea de stimulente 

financiare, prin servicii de orientare profesională și consiliere pentru 

afaceri), ținând cont de potent  ialul de dezvoltare al 

regiunii/regiunilor.  

Precum și: 

- acordarea de consultanță și soluții individuale de sprijin, cum ar fi 

acțiuni de orientare profesională și prealabile (re)inserției profesionale 

a persoanelor din grupurile dezavantajate vizate, pentru a stimula 

ocuparea forței de muncă, în special pentru a beneficia de 

oportunitățile de angajare pe termen lung, apărute ca urmare a 

modificărilor structural de pe piața muncii, 

- evaluarea și certificarea competențelor dobândite în mediu informal 

                                                           
11 În decembrie Ministerul Fondurilor Europene a lansat în consultare publică schiţa ghidului pentru cererea de 

propuneri de proiecte „Măsuri integrate pentru tinerii inactivi”, primul apel din cadrul Programului Operaţional 

Capital Uman (POCU) 2014–2020 - http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/ghid1.pdf . 
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și non‐formal, ca modalitate de creștere a șanselor de ocupare,  

- scheme de formare profesională personalizate, ca modalitate de 

atenuare a dezechilibrelor dintre cerere și oferta de muncă,  

- acordarea de subvent  ii angajatorilor, în vederea creării de noi locuri 

de muncă, a organizării de scheme de ucenicie și stagii,  

- stimularea mobilității forței de muncă prin acordarea de prime de 

mobilitate (de instalare și încadrare) pentru a facilita creșterea 

ocupării și a contribui la reducerea disparităților regionale.  

  Solicitanţii și partenerii eligibili sunt: angajatori, entități relevante 

(furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare/evaluare şi 

certificare a competenţelor, sindicate, patronate, ONG-uri/organizații 

de tineret etc.) în parteneriat cu angajatori, Serviciul Public de 

Ocupare în parteneriat cu entități relevante (angajatori, furnizori de 

formare, furnizori de servicii de ocupare/evaluare şi certificare a 

competenţelor, sindicate, patronate, ONG-uri/organizații de tineret 

etc., entităţile selectate/ desemnate pentru implementarea schemelor 

de grant global în domeniul antreprenoriatului). 
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Publicație apărută în cadrul proiectului „Pentru natură și comunități locale - bazele unui management 

integrat Natura 2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt”, implementat de WWF-România în 

parteneriat cu Fundația ADEPT Transilvania, Mihai Eminescu Trust, Agenția Regională pentru Protecția 

Mediului și Ecotur Sibiu. Proiectul este co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin 

Programul Operaţional de Mediu. 

 

                    

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a 

Guvernului României. 


