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această perioadă sunt deschise apeluri de proiecte pentru următoarele măsuri 
riorității Uniunii Europene nr. 2:

Măsura de finanare

Măsura II.2: Investiii productive în acvaculturăMăsura II.2: Investiii productive în acvacultură

Măsura II.3: Investiii productive în acvacultură – eficienţa resurselor, reducerea utilizării 
de apă şi substanţe chimice, sisteme de recirculare pentru reducerea la minimum a 
utilizării apei

Măsura II.4: Investiii productive în acvacultură – creterea eficienei energetice, energie 
regenerabilă

deschise apeluri de proiecte pentru următoarele măsuri din cadrul 

Alocare financiară 
LEI

262.833.420262.833.420

eficienţa resurselor, reducerea utilizării 
sisteme de recirculare pentru reducerea la minimum a 

7.847.853

creterea eficienei energetice, energie 15.458.031



Măsura II.2 – INVESTIȚII PRODUCTIVE ÎN ACVACULTURĂ  
OBIECTIV - sporirea competitivității și a viabilității întreprinderilor din sectorul acvaculturii, 

inclusiv îmbunătățirea siguranței sau a condițiilor de lucru, în special ale IMM

Cine sunt beneficiarii eligibili ?
Întreprinderile şi ONG-urile cu activitate economică din domeniul acvaculturii

50% din valoarea eligibilă a proiectului (inclusiv TVA
mici, mijlocii şi ONG-urilor cu activitate economică în
30% din valoarea eligibilă a proiectului (inclusiv TVA
definiţia IMM-urilor şi ONG-urilor cu activitate economică

Pentru derularea proiectului, beneficiarul va
modalităţi: aport în natură, aport în numerar constituit de

PRODUCTIVE ÎN ACVACULTURĂ  
sporirea competitivității și a viabilității întreprinderilor din sectorul acvaculturii, 

inclusiv îmbunătățirea siguranței sau a condițiilor de lucru, în special ale IMM-urilor.

urile cu activitate economică din domeniul acvaculturii

TVA eligibil) pentru microîntreprinderi, intreprinderi
domeniul acvaculturii;
eligibil) pentru întreprinderile care nu se încadrează

economică în domeniul acvaculturii.
va asigura cofinanţarea investiţiei prin mai multe
de beneficiar, surse de finanţare (credit bancar).



Proiecte care vizează investiții  productive în acvacultură, 
� construcția de noi ferme;

� achiziția de unelte de pescuit; achiziția de
transportul peștelui;

� realizarea/amenajarea de capacități de depozitare� realizarea/amenajarea de capacități de depozitare
prin investiții noi sau adaptarea/modernizarea

� construirea și/sau modernizarea depozitelor
� achiziționarea de mijloace de transport, categoria

proaspăt, a produselor rezultate în urma procesării
fie folosite pentru unitatea de acvacultură;

� îmbunătățirea condițiilor de lucru și de siguranță

productive în acvacultură, respectiv:

de ambarcațiuni pentru furajarea, recoltarea

depozitare a peștelui și a subproduselor din pește,depozitare a peștelui și a subproduselor din pește,
adaptarea/modernizarea unor clădiri existente;

depozitelor de furaje;
categoria N - pentru transportul peștelui viu, peștelui
procesării și aprovizionarea cu materii prime, care

siguranță a lucrătorilor;



Investiții privind modernizarea și reabilitarea unităților
• refacerea și/sau îmbunătățirea circuitului de alimentare

infrastructurii de pescuit, echipamente de pompare
• construirea și modernizarea stațiilor de reproducere
• producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile

obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu

Investiţii în diversificarea producţiei de acvacultură şi
• activități de procesare a peștelui, cu condiția ca cel

proprie;
activități de procesare a peștelui, cu condiția ca cel
proprie;

• comercializare directă – construirea sau amenajarea
către consumatorii finali;

• restaurant cu specific pescăresc pe raza orașului sau
• spații de cazare de cazare (exclus hoteluri) în interiorul
• turismul pentru pescuitul de agrement, turism legat

referitor la protecția mediului acvatic; amenajarea
agrement; achiziția de ambarcațiuni cu destinație

unităților de acvacultură prin investiții pentru:
alimentare și/sau evacuare a apei tehnologice, canalelor

pompare;
reproducere;

regenerabile în cadrul fermei < 10% din total costuri iar energia
propriu.

a speciilor de cultură (maxim 700.000 euro) respectiv
cel puțin 50% din materia primă să provină din producțiecel puțin 50% din materia primă să provină din producție

amenajarea unui centru de vânzare (magazin pescăresc) direct

sau a comunei unde se află unitatea de acvacultură;
interiorul fermei, în legătură cu pescuitul recreativ-sprtiv
legat de observarea păsărilor acvatice, turism educațional

amenajarea de standuri și pontoane pentru pescuitul
destinație recreativă;



Măsura II.3 – INVESTIȚII PRODUCTIVE ÎN ACVACULTURĂ  
OBIECTIV - sunt sprijinite  investițiile care  promovează  sistemele de acvacultură închise în 

care produsele de acvacultură sunt crescute în sisteme închise cu recircularea apei, 
reducându-se la minimum cantitatea de apă utilizată.

Cine sunt beneficiarii eligibili ?
Întreprinderile şi ONG-urile cu activitate economică din domeniul acvaculturii

50% din valoarea eligibilă a proiectului (inclusiv TVA
mici, mijlocii şi ONG-urilor cu activitate economică în
30% din valoarea eligibilă a proiectului (inclusiv TVA
definiţia IMM-urilor şi ONG-urilor cu activitate economică

Pentru derularea proiectului, beneficiarul va
modalităţi: aport în natură, aport în numerar constituit de

PRODUCTIVE ÎN ACVACULTURĂ  
sunt sprijinite  investițiile care  promovează  sistemele de acvacultură închise în 

care produsele de acvacultură sunt crescute în sisteme închise cu recircularea apei, 
se la minimum cantitatea de apă utilizată.

urile cu activitate economică din domeniul acvaculturii

TVA eligibil) pentru microîntreprinderi, intreprinderi
domeniul acvaculturii;
eligibil) pentru întreprinderile care nu se încadrează

economică în domeniul acvaculturii.
va asigura cofinanţarea investiţiei prin mai multe
de beneficiar, surse de finanţare (credit bancar).



Proiecte care vizează investiții  productive în acvacultură, 
realizarea/modernizarea de sisteme de acvacultură recirculante

achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru menţinerea şi monitorizarea în condiţii optime a biomediului 
acvatic şi a materialului piscicol;

achiziţionarea de echipamente şi materiale pentru filtrarea, condiţionarea, pomparea şi distribuţia apei achiziţionarea de echipamente şi materiale pentru filtrarea, condiţionarea, pomparea şi distribuţia apei 
tehnologice, ce reduc impactul fermelor de acvacultură asupra utilizării şi calităţii 

achiziţionarea de tehnologii noi şi know-how.

productive în acvacultură, respectiv: 
realizarea/modernizarea de sisteme de acvacultură recirculante;

de utilaje şi echipamente pentru menţinerea şi monitorizarea în condiţii optime a biomediului 

achiziţionarea de echipamente şi materiale pentru filtrarea, condiţionarea, pomparea şi distribuţia apei achiziţionarea de echipamente şi materiale pentru filtrarea, condiţionarea, pomparea şi distribuţia apei 
tehnologice, ce reduc impactul fermelor de acvacultură asupra utilizării şi calităţii apei



Măsura II.4 – INVESTIȚII PRODUCTIVE 
OBIECTIV – Creșterea eficienței energetice, energie regenerabilă

Cine sunt beneficiarii eligibili ?
Intreprinderi cu activitate economică în domeniul acvaculturii

50% din valoarea eligibilă a proiectului (inclusiv TVA
mijlocii;

30%din valoarea eligibilă a proiectului (inclusiv TVA eligibil

Valoarea maximă/proiect – 1.167.525 lei, echivalent 250.000 

Pentru derularea proiectului, beneficiarul va asigura cofinanţarea investiţiei prin mai multe modalităţi: 
aport în natură, aport în numerar constituit de beneficiar, surse de finanţare (credit bancar). 

PRODUCTIVE ÎN ACVACULTURĂ 
Creșterea eficienței energetice, energie regenerabilă

acvaculturii

TVA eligibil) pentru microîntreprinderi, intreprinderi mici

eligibil) pentru întreprinderile mari.

echivalent 250.000 Euro (curs  EURO 4,6437)

derularea proiectului, beneficiarul va asigura cofinanţarea investiţiei prin mai multe modalităţi: 
, aport în numerar constituit de beneficiar, surse de finanţare (credit bancar). 



Proiecte care sporesc eficiența energetică și conversia intreprinderilor din domeniul acvaculturii 
la sursele de energie regenerabile, respectiv: 

investiţii pentru eficientizarea energetică;

investiţii pentru producerea de energie din surse de energie 

IMPORTANT

energia electrică obținută din surse regenerabile va fi destinată exclusiv consumului propriu sau pentru 
compensarea consumului de energie din Sistemul Energetic Național

Proiecte care sporesc eficiența energetică și conversia intreprinderilor din domeniul acvaculturii 

investiţii pentru producerea de energie din surse de energie regenerabilă

va fi destinată exclusiv consumului propriu sau pentru 
compensarea consumului de energie din Sistemul Energetic Național



PU5 - STIMULAREA COMERCIALIZĂRII I PRELUCRĂRII

Măsura de finanare

Măsura IV.4: Prelucrearea produselor pescăreti i de acvacultură

COMERCIALIZĂRII I PRELUCRĂRII

Alocare financiară 
LEI

acvacultură

31.484.286,00



Măsura IV.4 – PRELUCRAREA PRODUSELOR PESCĂREȘTI ȘI DE ACVACULTURĂ

Cine sunt beneficiarii eligibili ?
IMM-urile din domeniul procesării produselor pescărești și de acvacultură, 
asociaţii de tipul organizaţii de pescari, organizaţii de 

Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil acordat în cadrul acestei cereri de propuneri de Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil acordat în cadrul acestei cereri de propuneri de 
proiecte  este de:
75% din valoarea eligibilă pentru organizații de producători, asociații de organizații de 

producători sau organizații interprofesionale recunoscute
60% din valoarea eligibilă pentru organizații de pescari
50% din valoarea eligibilă pentru alte IMM-uri ;

aloarea maximă eligibilă aferentă unui proiect
Euro(curs  EURO 4,643)

PRELUCRAREA PRODUSELOR PESCĂREȘTI ȘI DE ACVACULTURĂ

din domeniul procesării produselor pescărești și de acvacultură, 
de producători.

Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil acordat în cadrul acestei cereri de propuneri de Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil acordat în cadrul acestei cereri de propuneri de 

% din valoarea eligibilă pentru organizații de producători, asociații de organizații de 
producători sau organizații interprofesionale recunoscute;

ă pentru organizații de pescari;

este de 9.287.400,00 lei echivalent 2.000.000 



Construirea de noi unități și/ sau extinderea /modernizarea
prelucrarea produselor pescăreşti şi de acvacultură care

impactul asupra mediului, inclusiv în ceea ce priveşte
activitatea de procesare a produselor pescărești și de acvacultură

prelucrarea produselor pescăreşti şi de acvacultură care
muncă, pentru solicitanţii cu istoric în activitatea de

prelucrarea capturilor de peşte comercial care nu poate

prelucrarea subproduselor pescăreşti şi de acvaculturăprelucrarea subproduselor pescăreşti şi de acvacultură

prelucrarea produselor obţinute din acvacultura ecologică

prelucrarea produselor pescăreşti şi de acvacultură care
sau îmbunătăţite sau o gestiune şi sisteme de organizare

cheltuieli privind extinderea şi/sau modernizarea camerelor/depozitelor frigorifice
depozitarea peştelui, produselor şi subproduselor din peşte, a

/modernizarea unităților existente pentru:
care contribuie la economia de energie sau care reduc

tratamentul deşeurilor, pentru solicitanţii cu istoric
acvacultură;

care îmbunătăţesc siguranţa, igiena, sănătatea şi condiţiile
procesare a produselor pescărești și de acvacultură;

poate fi destinat consumului uman;

care rezultă din activităţile de prelucrare principalecare rezultă din activităţile de prelucrare principale

ecologică;

care au ca rezultat produse noi sau îmbunătăţite, procese
organizare noi sau îmbunătăţite.

cheltuieli privind extinderea şi/sau modernizarea camerelor/depozitelor frigorifice pentru materia primă şi 
depozitarea peştelui, produselor şi subproduselor din peşte, a conservelor şi semiconservelor din peşte;



Ministerul Agriculturii i Dezvoltării Rurale

Detalii de contact:

Ministerul Agriculturii i Dezvoltării Rurale
Bld Carol I, nr 2-4, sector 3, Bucuresti,
Direcia Generală Pescuit – AM POPAM

e-mail: ssc.ampop@madr.ro


