
- ÎNTRE SUCCES ȘI LECȚIILE ÎNVĂȚATE- 



� Aproape 3.000 de IMM-uri non-agricole finanțate (Măsura 312) 

� 3 milioane de locuitori beneficiari de infrastructură, de renovarea și dezvoltarea satelor prin 

3.800 km drumuri comunale modernizate, 2.900 km rețea alimentare cu apă, 4.300 km rețea 

canalizare  (Măsura 322) 

� Aproape 2.000 km de drumuri agricole (Măsura 125) 

� 1.600 km de drumuri forestiere (Măsura 125) 

EXPERIENŢA ANTERIOARĂ PRIN  
PNDR 2007 – 2013  

8,45 miliarde Euro din care 

7,15 miliarde bani europeni 

81.291 fermieri, antreprenori,  

autorități publice 

cca. 89% fonduri consumate din alocarea UE 



� Toate proiectele contractate în cadrul PNDR 2007 – 2013 nefinalizate până la 31 decembrie 

2015 (inclusiv contractele aferente Măsurii 121 tranziție – online) fac obiectul tranziției. 

MĂSURI DE TRANZIŢIE 

� Principalele condiții de tranziție: existența 

unui procent de minim 25% de plăți efectuate 

din valoarea eligibilă nerambursabilă, fie a 

unui avans, fie plăți efective de decontare 

cheltuieli. 

� Decontarea cheltuielilor angajate se face în 

baza alocării financiare a Uniunii Europene 

pentru PNDR 2020 aferentă anului 2016. 

Valoare proiecte 

contractate: 462,16 

milioane Euro 

Proiecte contractate pe 

tranziție: 25.068 



PNDR 2020 beneficiază de  

9,47 miliarde de euro, alocare totală pentru întreaga 

perioadă de programare financiară 2014 – 2020. 

8,12 miliarde de euro bani europeni  



Valoare proiecte 

selectate: 842,4 

milioane Euro 

Proiecte selectate: 

4.213 

Alocare totală sesiuni 2015 – 1,558 miliarde euro 

Valoare proiecte depuse: 1,548 miliarde euro  

PNDR 2014 - 2020 
PRIMA SESIUNE ANUALĂ - 2015 

Plăți autorizate: 316 

milioane Euro 

16 submăsuri deschise 

Sume rambursate CE: 

57 milioane Euro 



PNDR 2014 – 2020 - A DOUA SESIUNE - 2016 

Submăsura 
(sM) 

Etapa 1 (aprilie-mai) Etapa 2 (mai-iunie) 
Alocare 2016 

(mil. Euro) 

4.1 Investiţii în exploataţii agricole 270 

4.1a Investiții în exploataţii pomicole 70,5 

4.2 Procesarea produselor agricole 93,4 

4.2a Procesarea produselor pomicole 8,6 

4.3 Infrastructură agricolă 20 

4.3 Infrastructură irigaţii 142 



Submăsura 
(sM) 

Etapa 1 (aprilie-mai) Etapa 2 (mai-iunie) Etapa 3 (iunie-iulie) Alocare 2016 
(mil. Euro) 

6.1 Tineri fermieri 161 

6.2 
Înființare activităţi 

neagricole 
 

73 

6.3 Ferme mici 100 

6.4 Dezvoltare activităţi 
neagricole 57,2 

7.2 Infrastructura de bază la 
scară mică 360 

7.6 Protejarea patrimoniului 
cultural 55 

PNDR 2014 – 2020 - A DOUA SESIUNE - 2016 



Submăsura 
(sM) 

    Aprilie - mai Iulie - August 
Alocare propusă 

2016 
(mil. Euro) 

Scheme GBER + de 
minimis 

4.2 şi 4.2a 

Stimularea dezvoltării 
regionale şi obţinerea 
produselor neagricole 

45,7 

4.3 Infrastructură silvică 50 

6.5 Schema pentru micii 
fermieri 112,3 

Scheme de minimis 
7.2 şi 7.6  

Infrastructura de bază la 
scară mică/ Protejarea 
patrimoniului cultural 

38 

9.1  
9.1a 

Înființarea grupurilor de 
producători 7,1 

16.4  
16.4a 

Cooperarea între 
actorii din lanţul de 

aprovizionare 
10,5 

PNDR 2014 – 2020 - A DOUA SESIUNE – 2016 – MĂSURI NOI 



Proiecte depuse: 2.072 

Alocare totală pentru anul 2016 – 1,80 miliarde de euro  

Valoare proiecte depuse: 532 milioane Euro 

PNDR 2014 - 2020 
A DOUA SESIUNE - 2016 

Target 2016:  

10% absorbție 

Alocare totală submăsuri deschise în prezent– 1,15 miliarde de euro  



Probleme identificate în implementare 
 
� Lipsa capacității de cofinanțare privată 

- Peste 1,6 miliarde euro rezilieri pe parcursul derulării PNDR 2007 - 2013; 

 

1. Am menținut avansul de 50%; 

2. Sistemul de decontare a cererilor de plată; 

3. Dovedirea capacității de cofinanțare. 

 
� Derularea achizițiilor și rezonabilitatea prețurilor 

- Modul online pentru beneficiarii privați; 

- Baza de date prețuri; 

- Documentații standard de achiziții avizate de către ANAP pentru beneficiarii 

publici. 



� Condițiile artificiale și verificarea IMM-urilor 

 

- Revizuirea instrucțiunilor pentru evitarea creării condițiilor artificiale – anexe la 

ghiduri și o informare mai bună a beneficiarilor și instruirea eficientă a experților; 

- Accesul la bazele de date ONRC și Consiliul Concurenței; 

- Ghidul pentru verificarea IMM-urilor este în lucru. 

Abordări strategice 

Dificultăți în perioada 2007 – 2013 au fost create de lansarea întârziată a măsurilor și 

păstrarea alocărilor pentru final. 

Soluție: Lansare masivă a Submăsurilor, alocare generoasă anuală, mecanism 

selecție – evaluare rapidă.   



Modificări legislative 

 

� S-au eliminat restricțiile privind numărul de proiecte depuse. 

� Nu vor mai fi excluşi de la finanțare o serie de potenţiali beneficiari, cum ar fi beneficiarii 

cu contracte reziliate și beneficiarii aflați în litigiu cu AFIR. 

� Pot de asemenea depune cereri de finanţare solicitanții cu debite față de AFIR, cu 

condiția achitării debitelor, dobânzilor și majorărilor de întârziere până la data semnării 

contractului de finanțare. 

 

Modificări procedurale 
 

� Eliminarea unor documente necesare pentru depunerea proiectelor sau depunerea lor 

ulterioară în etapa de contractare. 

 

 



- 


