
1 

  

 
 

PROGRAMUL NAȚIONAL DE  
DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020 



2 

  

 
 

PROGRAMUL NAȚIONAL DE  
DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020 

RO dispune de un potenţial de dezvoltare important, dar insuficient utilizat. 
Cu o suprafaţă totală de 238.391 km² şi o populaţie de 21,356 mil. Locuitori 
fiind pe locul 7 în UE27 după suprafaţă (6,0%) şi populaţie (4,25%).  

Zonele rurale, reprezentative pentru RO, au resurse substanţiale de 
dezvoltare. În 2012, spaţiul rural (cf. def. Din utiliztae în PNDR) avea o 
suprafață de 207 522 km²  (87,1%) și 45,0% din populația RO. Populaţia rurală 
nu este distribuită uniform, având o pondere ridicată în anumite regiuni (S-
Muntenia - 58,6%, NE - 56,8% şi SV Oltenia - 51,9%) cu cea mai mare 
densitate, exceptând regiunea București-Ilfov, în regiunea NE (63,24 loc/km2) 
și densitate redusă în V (26,51 loc/km²). Aceste disparități își pun amprenta 
asupra dezvoltării socio-economice și asupra calității vieții populației rurale. 

Populaţia rurală cunoaște un declin demografic, fiind în continuă scădere și 
în curs de îmbătrânire. Între 2005-2012, a scăzut cu 65.646 de persoane și 
conform prognozelor demografice scăderea va continua în ritm moderat, 
până în 2015, cu un declin accentuat între 2015-2050 
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Principalele probleme identificate în zona rurală la nivelul RO sunt: 
- Acces la rețelele de alimentare în sistem centralizat cu apă potabilă și 
canalizare în zonele rurale, limitat comparativ cu mediul urban; 
- Pondere crescută a populaţiei rurale aflată în risc de sărăcie sau de 
excluziune socială, în special in rândul populației de etnie romă; 
- Degradarea așezărilor tradiţionale cu valoare culturală și a monumentelor 
istorice; 
- Acces scăzut la resurse financiare pentru micii antreprenori şi a noilor 
iniţiative de afaceri în mediul rural; 
- Costuri mari ale produselor de creditare; 
- Slaba capacitate a GAL-urilor de atingere a obiectivelor din strategiile de 
dezvoltare locale; 
- Nivel scazut de cunoştinţe TIC; 
- Conectare limitată la internet in banda largă al populatiei rurale și, mai ales, 
conectare limitată la o viteză ridicată (AGU). 



4 

  

 
 

PROGRAMUL NAȚIONAL DE  
DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020 

Principalele probleme identificate în zona rurală la nivelul RO sunt: 
- Trend demografic negativ - populație rurală în scădere (în special tineri) și în 
curs de îmbătrânire; 
- Slaba dezvoltare a activităților non-agricole și locurilor de muncă generează 
dependența populației rurale de agricultura de subzistență; 
- Nivel scăzut al productivității muncii; 
- Nivel scăzut de instruire în zonele rurale; 
- Rata crescută de abandon şcolar în învățământul liceal și profesional din 
mediul rural față de rata din mediul urban și media națională; 
- Cultură antreprenorială slab dezvoltată, caracterizată de lipsa cunoştinţelor 
manageriale de bază; 
- O participare scăzută a rezidenților din zona rurală la programe de instruire 
pentru dobândirea de noi competenţe în activități non agricole; 
- Nivel scăzut al venitului pe gospodărie; 
- Calitatea slabă a infrastructurii turistice și a serviciilor turistice rurale; 
Infrastructură de bază și servicii rurale de bază slab dezvoltate, inclusiv în 
zona montană; 
 



5 

  

 
 

PROGRAMUL NAȚIONAL DE  
DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020 

Principalele probleme identificate în zona rurală la nivelul RO sunt: 
- Număr mare de ferme mici (de subzistență și semisubzistență) care utilizează o 
mare pondere din SAU şi o mare parte din forţa de muncă; 
- Nivel mare de fărâmițare a terenurilor agricole și forestiere; 
- Exploatații agricole fragmentate și de dimensiuni reduse în zona montană; 
- Procent mare al fermierilor în vârstă; 
- Productivitate agricolă scăzută; 
- Tendinţe de scădere  a suprafețelor cultivate cu legume; 
- Randamente scăzute la culturile de câmp in raport cu potențialul de producţie şi 
variaţii mari ale productivităţii în cazul anumitor specii pe suprafeţele cultivate; 
- Apreciere scăzută pentru serviciile publice de mediu furnizate de fermieri (de 
ex.peisaj, biodiversitate); 
- Programe insuficient adaptate pentru valorificarea potențialului genetic 
autohton; 
- Diminuarea efectivelor de animale şi a producţiilor aferente în special bovine, și 
suine; 
- Scăderea suprafeţelor şi îmbătrânirea plantaţiilor pomicole; 
- Nivel scăzut de pregătire profesională de bază și de competenţe profesionale în 
rândul fermierilor; 
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Principalele probleme identificate în zona rurală la nivelul RO sunt: 
- Număr scăzut de programe de pregătire profesională (cursuri ad-hoc și 
pregătire pe tot parcursul vieții) pentru fermieri; 
- Structuri şi sisteme slab dezvoltate pentru transferul de cunoștințe și 
inovare; 
- Capacitate redusă a activităților de cercetare, în special a sectorului privat, 
de a răspunde nevoilor sectorului agro-alimentar; 
- Dotări tehnice deficitare şi insuficiente în agricultură şi silvicultură; 
- Dificultăți în adaptarea la tehnologii noi pentru micii fermieri şi procesatori; 
- Vulnerabilitatea crescută a micilor fermieri din punct de vedere economic; 
- Înregistrarea scăzută în registrul de carte funciară a terenurilor agricole; 
- Slaba cooperare între fermieri, reflectată într-un grad scăzut de asociere cu 
implicaţii în viabilitatea exploatațiilor; 
- Procent redus de produse cu valoare adăugată ridicată comercializate ca 
produse finale; 
- Număr limitat al unităților de procesare în zona montană în raport cu 
potențialul zootehnic; 
- Acces redus la sistemul de creditare pentru sectorul agricol; 
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Principalele probleme identificate în zona rurală la nivelul RO sunt: 
- Tendința de scădere a unităților de procesare în industria alimentară determinată 
de slaba capacitate de adaptare la standardele UE și productivitate scăzută; 
- Un singur produs tradițional recunoscut la nivelul UE, ceea ce conduce la 
limitarea valorii adăugate a produselor agricole româneşti; 
- Sisteme de productie colectare şi depozitare slab dezvoltate, în special pentru 
fructe, legume și cartofi; 
- Sisteme și servicii inadecvate de gestionare a riscurilor prin care să se aplaneze 
potențialele riscuri agricole; 
- Ponderea suprafeței împădurite este inferioară mediei UE și sub pragul minim 
recomandat de comunitatea științifică și academică din România; 
- O pondere ridicată a suprafeţelor agricole situate în zone afectate de 
constrângeri naturale, caracterizate de productivităţi reduse ale terenurilor; 
- Slaba adaptare a fermelor în gestionarea riscurilor asociate cu condițiile adverse 
de mediu; 
- Slaba organizare și promovare a lanţurilor alimentare integrate  şi a lanțurilor 
scurte de aprovizionare în domeniul agroalimentar, inclusiv pe filiera de produs; 
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PNDR 2014-2020 (finanțat de Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală) sprijină dezvoltarea strategică a zonelor rurale, 
prin abordarea următoarelor obiective strategice: 
 Restructurarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole; 
 Managementul durabil al resurselor naturale și combaterea 

schimbărilor climatice; 
 Diversificarea activităților economice, crearea de locuri de muncă, 

îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor, în vederea 
îmbunătățirii calității vieții în zonele rurale. 

Aceste obiective sunt conforme cu cele definite în strategiile 
naționale, în special cu strategia de dezvoltare a sectorului 
agroalimentar pe termen mediu și lung 2020-2030, Politica Agricolă 
Comună și Strategia Europa 2020. 
Îndeplinirea obiectivelor strategice ale PNDR 2014-2020 se va realiza 
prin cele 6 priorități europene de dezvoltare rurală: 
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1. Promovarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, 
silvicultură și zonele rurale (P1) - prioritate orizontală în cadrul 
programului. 
 
Nivelul scăzut de instruire și slaba capacitate managerială a tinerilor 
fermieri și a micilor agricultori vor fi îmbunătățite prin furnizarea de 
servicii de formare și consiliere privind îmbunătățirea productivității și 
creșterea valorii adăugate și managementul riscului.  
Intervențiile sprijinite prin P1 vor conduce la reducerea lacunelor de 
cunoștințe, informații și servicii de consiliere în rândul agricultorilor, 
legând cercetarea cu practica. 
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2. Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor 
tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor 
agricole inovatoare și gestionarea durabilă a pădurilor (P2). 
 
Creșterea competitivității agriculturii, silviculturii și a sectorului 
alimentar, este esențială pentru dezvoltarea economică a zonelor 
rurale și crearea de locuri de muncă, reprezentând nucleul strategiei 
de dezvoltare a RO.  
În RO există un potențial bun de creștere a productivității, o mai bună 
integrare pe piață a producătorilor agricoli, care să acopere cererea 
de pe piață pentru produse cu valoare adăugată și modernizarea 
sectorului agroalimentar. 
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3. Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv prelucrarea și 
comercializarea produselor agricole, bunăstarea animalelor și  
gestionarea riscurilor în agricultură (P3); 
      
PNDR 2014-2020 va reduce decalajele legate de modernizarea și 
productivitatea în sectorul agroalimentar, va promova crearea unor 
unități noi, adaptate la standardele UE, va sprijini înființarea 
grupurilor de producători, precum și integrarea agricultorilor și a 
activităților de prelucrare în lanțurile scurte de aprovizionare și de 
gestionare a riscurilor în agricultură. 
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4. Restaurarea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care sunt 
legate de agricultură și silvicultură (P4); 
 
Acțiunile promovate de PNDR legate de protecția mediului și 
schimbările climatice vor contribui la atingerea obiectivelor și țintelor 
politicilor europene/naționale privind conservarea biodiversității și a 
ecosistemelor, protecția solului și a apei, precum și diminuarea 
emisiilor de Gaze cu Efect de Seră (GES) și amoniac și adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice.  
PNDR 2014-2020 urmărește să mențină o valoare naturală ridicată și o 
stare bună a resurselor naturale prin promovarea utilizării durabile a 
resurselor naturale, care contribuie la realizarea obiectivului național 
de a menține un nivel scăzut al emisiilor de GES în sectorul agricol și 
adaptarea la efectele schimbărilor climatice. 
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5. Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției 
către o economie cu emisii scăzute de carbon și rezistentă la 
schimbările climatice în sectorul agricol, alimentar și forestier (P5); 
 
Acțiunile sprijinite prin intermediul PNDR vor conduce la o utilizare 
mai eficientă a apei în agricultură, o creștere a producției și a utilizării 
energiei verzi, o diminuare a emisiilor de GES din agricultură, 
promovarea sechestrării carbonului și conservarea acestuia, precum și 
adaptarea la efectele schimbărilor climatice. 
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6. Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei și dezvoltarea 
economică în zonele rurale (P6). 
 
Prin abordarea acestei prioritărți, PNDR va asigura: 
- o reducere a decalajelor legate de riscul de sărăcie și excluziune 

socială,  
- ocuparea forței de muncă,  
- dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de bază, precum și a 

infrastructurii legate de învățământului agricol,  
- conservarea patrimoniului local,  
- dezvoltarea locală și a nivelului calității vieții în zonele rurale. 



15 

  

 
 

PROGRAMUL NAȚIONAL DE  
DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020 

 
Toate aceste priorități sunt traduse în domenii de intervenție și 
facilitează atingerea obiectivelor transversale legate de inovare, 
mediu, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea. 
 
În urma analizei SWOT derulate în cadrul procesului de elaborare a 
PNDR și urmare a identificării principalelor nevoi, România a selectat  
un număr de 14 măsuri de dezvoltare rurală, beneficiind de o alocare 
financiară de 9,47 miliarde de euro (8,12 miliarde FEADR și 1,34 
miliarde contribuția națională). 
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          I. Măsuri de investiții în agricultură, întreprinderile rurale și 
infrastructura rurală 
  
     M4. Investiții în active fizice - 2.41 mld. de euro (FEADR + contribuție 
națională) 
 
- sM 4.1 - Investiții în exploatațiile agricole - 1,19 mld. de euro 
 
Obiectivele principale: 
Sprijinul acordat în cadrul sub-măsurii 4.1 are ca scop investiții care duc la 
creșterea nivelului de dotare tehnică a exploatațiilor cu potențial de a pune în 
aplicare proiecte de investiții viabile, asigurând continuarea procesului de 
modernizare a exploatațiilor agricole, prin modernizarea construcțiilor 
aferente unei ferme, a echipamentelor tehnice si utilajelor (inclusiv instalații 
performante în aceste ferme de irigare), adaptarea la standardele 
comunitare, reducerea consumului de energie, asigurarea diversificării 
producției agricole, toate acestea având scopul final de a îmbunătăți 
viabilitatea economică a exploatației agricole. 
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- sM 4.2 - Investiții pentru prelucrarea/comercializarea produselor agricole - 
554.7 mil. euro 
 
Obiectivele principale: 
Investițiile în unitățile de procesare vor conduce la creșterea valorii adăugate 
a produselor agricole, precum și la crearea de locuri de muncă în producția de 
primară de fructe și în industria agroalimentară, un sector în care România 
are un potențial și tradiție, dar din cauza investițiilor reduse și a fragmentării 
exploatațiilor a înregistrat o scădere semnificativă în ultimele două decenii.  
În același timp, modernizarea și dezvoltarea unităților de procesare existente 
vor contribui la îmbunătățirea productivității muncii și creșterea valorii 
adăugate a produselor agricole și va facilita o mai bună promovare a lanțurilor 
de aprovizionare. 
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- sM 4.3 - Investițiile pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea 
infrastructurii agricole și forestiere - 670. 7 mil. de euro 
 
Obiectivele principale: 
Sprijinul acordat în cadrul sub-măsurii 4.3 vizează îmbunătățirea accesibilității 
exploatațiilor agricole și forestiere prin modernizarea și adaptarea drumurilor 
de acces, având un impact pozitiv asupra competitivității exploatațiilor, 
asigurând o bună aprovizionare și un acces mai ușor la consumatori și piețe. 
Totodată, prin această măsură se urmărește îmbunătățirea (modernizarea) 
infrastructurii secundare de irigații, investiții care vor conduce la o mai bună 
utilizare a resurselor de apă (trecerea la sisteme de irigații mai eficiente din 
punct de vedere al consumului), precum și la o creștere a productivității și 
scădere a costului de producție. 
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     M6. Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor - 1.10 mld.  (FEADR + 
contribuție națională) Euro 
  
 - sM 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor agricultori - 444,8 mil. euro 
  
Obiectivele principale: 
Sprijinul acordat în cadrul sub-măsurii 6.1 vizează  sprijinirea instalării tinerilor 
agricultori calificați în mod adecvat, care se instalează pentru prima dată în 
calitate de șefi ai unei exploatației agricole, scopul fiind de a reînnoi 
generațiile de agricultori și de a crește competitivitatea în rândul 
exploatațiilor agricole. Sprijinul va acoperi, inclusiv investițiile necesare 
pentru respectarea standardelor UE în ceea ce privește normele de producție 
și de securitate a muncii agricole, precum și creșterea eficienței activității 
agricole prin diversificarea producției și promovarea inovației. 
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- sM 6.2 - Sprijin pentru stabilirea activităților agricole în zonele rurale - 
117,7 mil. de euro 
 
Obiectivele principale: 
Sprijinul acordat în cadrul sub-măsurii 6.2 contribuie la promovarea 
diversificării activităților către noi activități neagricole în cadrul exploatațiilor 
agricole, a microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și implicit, prin 
crearea de noi locuri de muncă se vor obține noi venituri alternative pentru 
populația rurală,  diminuându-se astfel dependența exclusivă a acestora de 
veniturile obținute din sectorul agricol. 
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- sM 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici - 254 de mil. de euro (care 
include angajamente în curs de desfășurare din PNDR 2007-2013 pentru 
M141 - 77. 6 mil. de euro) 
 
Obiectivele principale: 
Sprijinul acordat în cadrul sub-măsurii 6.3 este îndreptat spre îmbunătățirea 
accesului feremelor mici la mijloacele de producție de calitate (îngrășăminte, 
protecția culturilor agricole, servicii veterinare, etc.), precum și pentru a 
promova dotarea necesară pentru a se adapta la standarde, raționalizarea 
costurilor și creșterea veniturilor. Diversificarea producției agricole va fi, de 
asemenea, sprijinită în vederea comercializării și furnizării produselor pe 
piețele locale. 
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- sM 6.4 - Investițiile în stabilirea și dezvoltarea de activități non-agricole - 
177 mil. euro 
  
Obiectivele principale: 
Sprijinul acordat în cadrul sub-măsura 6.4 obiectivelor fermelor existente, 
microîntreprinderile și întreprinderile mici în curs de dezvoltare activități 
productive neagricole, precum și diverse servicii care contribuie la 
diversificarea activităților din mediul rural și crearea de locuri de muncă. 



23 

  

 
 

PROGRAMUL NAȚIONAL DE  
DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020 

- sM 6.5  - Plățile pentru agricultori eligibili în cadrul schemei pentru micii 
fermieri care își transferă permanent fermele altor agricultori - sub-măsura 
pentru care va exista un transfer de la pilonul I de aproximativ 112 mil. de 
euro. 
  
Obiectivele principale: 
Sprijinul acordat în cadrul sub-măsurii 6.5 completează efortul de 
restructurare a sectorului agricol, contribuind astfel la consolidarea 
exploatațiilor agricole și reducerea fragmentării exploatațiilor. 



24 

  

 
 

PROGRAMUL NAȚIONAL DE  
DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020 

     M7. Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale – 1,29 mld. euro (FEADR + 
contribuție națională) 
  
Obiectivele principale: 
Sprijinul prin cadrul sub-măsurii 7.2 Sprijin pentru investiții în crearea,  
 îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructură la scară mică vizează 
investiții pentru crearea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii drumurilor locale 
din zonele rurale, pentru crearea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii de apă/apă 
uzată în localitățile rurale, în aglomerările între 2,000-10,000 Ie, pentru 
crearea/modernizarea infrastructurii educaționale și sociale, investiții care vor contribui 
la îmbunătățirea condițiilor de viață în rândul populației rurale și vor opri fenomenul 
depopulării în mediul rural, prin reducerea decalajului dintre zonele rurale și cele 
urbane. 
  

Sprijinul acordat în cadrul sub-măsurii 7.6 Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului 
cultural, are ca scop sprijinirea investițiilor pentru restaurarea, conservarea și 
accesibilitatea la patrimoniul cultural de interes local, respectiv la patrimoniul cultural 
imaterial, așezări monahale, inclusiv instituții culturale - centre comunitare, și 
contribuie la valorificarea patrimoniului cultural local, promovarea turismului rural și, 
prin urmare conduce la un nivel de viață crescut în zonele rurale și o dezvoltare locală 
durabilă. 
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     M9. Crearea unor grupuri de producători din sectorul agricol - 15 mil. de 
euro. 
  
Obiectivele principale: 
Sprijinul acordat va favoriza asocierea micilor producători, și poate ajuta la 
promovarea transformării fermelor de mici dimensiuni în ferme familiale 
comerciale. Prin promovarea producției în comun, agricultorii pot depăși 
constrângerile impuse de exploatațiile de mici dimensiuni atunci când 
operează în mod individual. Mai mult decât atât, asocierea micilor 
producători poate ameliora aprovizionarea piețelor locale prin livrarea 
regulată a unor cantități de produse agricole de calitate, adaptate cerințelor 
consumatorilor, măsura urmând a contribui la atingerea unui nivel mai ridicat 
de competitivitate în sectorul agroalimentar, printr-o mai bună integrare a 
micilor producători in lanțul agro-alimentar. 
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          II. Măsuri de mediu și climă 
  
     M8. Investițiile în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității 
pădurilor -124.3 mil. de euro (FEADR + contribuție națională) 
 
- sM 8.1 - Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite 
  
  Obiectivele principale: 
Sprijinul acordat în cadrul acestei sub-măsuri vizează să mărească suprafața 
pădurilor la nivel național, prin promovarea împăduririi terenurilor agricole și 
neagricole, contribuind astfel la stimularea sechestrării carbonului, adaptarea 
la schimbările climatice, reducerea eroziunii solului, îmbunătățirea capacității 
de retenție a apei, precum și restaurarea și conservarea biodiversității locale. 
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     M10. Agromediu și climă – 1,07 mld. Euro 
  
Obiectivele principale: 
Plățile de agro-mediu și climă reprezintă un element cheie necesar pentru 
integrarea aspectelor legate de protecția mediului în politica agricolă 
comună. În România, această măsură are ca scop încurajarea agricultorilor 
(utilizatorii de terenuri agricole) să adopte, în mod voluntar, practicile agricole 
care să asigure menținerea valorii ecologice a zonelor rurale, menținerea 
unor habitate specifice terenurilor agricole și 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 se conforma cu cererea tot 
mai mare a societății pentru servicii de mediu. Plățile acordate prin această 
măsură încurajează fermierii să servească societatea în ansamblu, prin 
introducerea sau continuarea aplicării metodelor agricole compatibile cu 
protecția și ameliorarea mediului, a peisajului și a caracteristicilor sale, a 
resurselor naturale, a solului precum și cu menținerea diversității genetice. 
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     M11. Agricultură ecologică – 236 mil. de euro 
  
 Obiectivele principale: 
Agricultura ecologică promovează practici agricole extensive, care furnizează bunuri 
publice de mediu și răspunde la cererea societății pentru utilizarea unor practici 
agricole prietenoase cu mediul și, de asemenea, la creșterea cererii consumatorilor 
pentru produsele ecologice. Practicile specifice agriculturii ecologice contribuie la 
protejarea biodiversității, menținerea fertilității și funcționalității solului, reducerea 
poluării resurselor de apă (prin eliminarea pesticidelor, un management strict a 
gunoiului de grajd) și gestionarea îmbunătățită a apei (îmbunătățirea structurii solului, 
reducerea riscului și gravitatea inundațiilor în contextul schimbărilor climatice), 
reducerea emisiilor de dioxid de carbon și asigurarea condițiilor de bunăstare a 
animalelor (densitate scăzută a animalelor). 
În plus, față de beneficiile sale de mediu, aceasta poate servi ca bază pentru creșterea 
valorii adăugate a producției agricole și dezvoltarea activităților economice locale. De 
asemenea, prin sprijinul acordat pentru pășunile utilizate în sistem ecologic, se va 
realiza o corelație pozitivă între conservarea biodiversității și respectarea standardelor 
de bunăstare a animalelor. Prin sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri, fermierii vor fi 
încurajați să convertească din surse convenționale la metode de agricultură ecologică, 
precum și pentru a menține aceste metode, după perioada inițială de conversie. 
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     M13. Plățile pentru zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau 
de alte constrângeri specifice - 1.35 mld. euro 
  
Obiectivele principale: 
Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este destinat să compenseze 
dezavantajele economice cu care se confruntă agricultorii, atunci când 
desfășoară activitățile agricole în zone de capacitatea de producție scăzută a 
terenurilor agricole, precum și costurile suplimentare suportate pentru 
menținerea activităților agricole în aceste zone, astfel încât să se reducă riscul 
de abandon al activităților agricole (care este mai mare în aceste zone). 
Încurajarea continuării activităților agricole în aceste domeniu, în paralel cu 
aplicarea standardelor de eco-condiționalitate, va conduce - cel puțin - la 
menținerea lucrărilor de cultivat minime pe terenuri agricole, cu impact 
benefic asupra protecției solului. 
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     M 15 Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor - 
117,6 mil. de euro 
  
Obiectivele principale: 
Sprijinul acordat în cadrul măsurii prevede completarea măsurilor pentru 
conservarea biodiversității și a resurselor solului, pe terenuri forestiere 
incluse în Fondul Forestier Național (FFN), prin promovarea voluntară de 
angajamente care urmăresc să consolideze gestionarea durabilă a terenurilor 
forestiere, contribuind la menținerea și îmbunătățirea biodiversității 
forestiere, pentru reducerea eroziunii solului și pentru combaterea 
schimbărilor climatice. 
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          III. Dezvoltarea comunităților locale din zonele rurale 
  
      M 19 - LEADER - 635 mil. de euro (FEADR + contribuție națională) 
  
Obiectivele principale: 
 Leader este un instrument important pentru România, având ca obiectiv 
creșterea dezvoltării socio-economice a zonelor rurale, reducerea 
disparităților urban-rural și promovarea incluziunii sociale.  
Valoarea adăugată a abordării LEADER derivă din acele inițiative locale care 
combină soluțiile care abordează problemele identificate la nivelul 
comunităților locale, reflectate în acțiuni specifice acestor nevoi. 
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          IV. Subprogramul dedicat sectorului pomicol - circa 371 de mil. de euro 
(FEADR + contribuție națională) 
 
     M 4a - Investiții în active fizice: 
- sM 4.1a - Investiții în exploatațiile agricole - 303 milioane de euro 
- sM 4.2a - Investiții în prelucrarea și comercializarea produselor agricole - 
47 milioane de euro 
     M16a - Cooperare - 16 milioane de euro 
     M 9 - Grupurile de producători - 5 milioane de euro 
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          V Măsuri de sprijin 
  
     M1. Acțiuni de transfer de cunoștințe și informații - 67 de mil. de euro 
(FEADR + contribuție națională) 
 

- sM 1.1 Sprijin pentru formare și competențe profesionale câștigă 
- sM 1.2 Sprijin pentru acțiuni demonstrative și de informare 
  
Obiectivele principale: 
Sprijinul acordat în cadrul acestei submăsuri prin acțiuni de informare, 
precum și acțiuni de formare profesională vor contribui la transferul de 
cunoștințe, promovarea  cooperării și aplicarea tehnicilor inovatoare pentru 
lanțuri alimentare, inclusiv difuzarea rezultatelor din urma activităților 
desfășurate în cadrul grupurilor operaționale. Aceste acțiuni vor contribui la 
restructurarea și modernizarea exploatațiilor agricole, în scopul creșterii 
competitivității și productivității, precum și la adaptarea la schimbările 
climatice. În plus, fermierii vor avea acces la cunoștințe și informații pentru o 
bună gestionare a riscurilor climatice și a altor riscuri cu care se confruntă 
exploatațiile. 
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     M2. Servicii de consiliere - 71 de mil. de euro (FEADR + contribuție 
națională) 
  
Obiectivele principale: 
Această măsură oferă servicii de consultanță specifice care să conducă la 
dezvoltarea competitivității întregii activități de prelucrare a produselor 
agricole, cooperare și inovare. Există servicii de consultanță necesare în 
vederea identificării de soluții individuale, concepute pentru a îmbunătăți 
producția, performanța ocupării forței de muncă, a eficienței și a proceselor 
de la nivelul de mici și micro-întreprinderi. 
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     M16. Cooperare - 14,5 mil. de euro (FEADR + contribuție națională) 
  
Obiectivele principale: 
Sprijinul financiar în cadrul măsurii va avea în vedere înființarea și 
funcționarea Grupurilor Operaționale (GO), înființate de către părțile 
interesate din mediul rural, cum ar fi agricultorii, cercetători, consultanți, 
întreprinderi sau ONG-uri - în scopul specific al întreprinderii în comun a unui 
proiect de dezvoltare-inovare pentru a aborda probleme specifice și de a 
valorifica oportunitățile în sectoarele agroalimentar și forestier. Proiectele vor 
fi concentrate pe soluții inovatoare, cu beneficii directe pentru partenerii GO 
și în cele din urmă pentru economia locală și/sau pentru mediu și societate în 
zonele rurale, inclusiv prin diseminarea rezultatelor în rândul tuturor părților 
interesate. 
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     M17. Gestionarea riscului - 200 de mil. de euro (FEADR + contribuție 
națională) 
  
Obiectivele principale: 
Actuala sub-măsura are rolul de a sprijini fermierii în stabilizarea activității și 
producției acestora, prin primirea de compensații financiare pentru pierderile 
economice cauzate de fenomene adverse climatice, boli ale animalelor și ale 
plantelor, infestările parazitare și a incidentelor de mediu. Compensarea 
pierderilor agricultorilor cauzate de evenimentele adverse vor fi acordate de 
fondurile mutuale pentru agricultură la care fermierii vor adera. Fiecare fond 
mutual va institui tipurile de riscuri acoperite cu condiția ca acestea să se  
numere printre tipurile de evenimente care sunt eligibile pentru rambursare 
din fonduri din PNDR. 
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