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PNDR 6.4 - ”Sprijin pentru investitii în crearea
si dezvoltarea de activităti non-agricole”

Beneficiarii Programului
 Micro-întreprinderi si întreprinderi mici neagricole si nou înfiintate din spatiul rural;
 Fermieri sau membrii unor gospodarii agricole (autorizati cu statut minim pe PFA)

care îsi diversifica activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităti non-
agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-
intreprinderi si întreprinderi mici, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate.

Micro-intreprinderile si întreprinderile mici, trebuie să-si desfăsoare activitatea propusă prin
proiect în spatiul rural , punctul/punctele de lucru aferente investitiei finantate prin proiect
trebuie sa fie amplasate in spatiul rural.

Categorii de solicitanti eligibili
 PFA;
 Întreprindere individuală sau familială;
 SNC, SCS, SA, SCA;
 SRL, (în această categorie se încadrează și SRL-D);
 Societate comercială cu capital privat;
 Societate agricolă, Societate cooperativă agricolă de gradul 1 si societăti cooperative

mestesugăresti si de consum de gradul 1, care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv
înfiintarea de activităti non-agricole;
 Cooperativă agricolă de grad 1 de exploatare si gestionare a terenurilor agricole si a

efectivelor de animale;
Se va verifica conditia de întreprinderi legate sau partenere în categoria de micro-
intreprindere sau întreprindere mică.

Tipuri de investitii eligibile:
 Activităti de productie (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de

marochinărie, articole de hârtie si carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
activităti de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare
constructii metalice, masini, utilaje si echipamente; fabricare produse electrice,
electronice, etc.);

 Activităti mestesugăresti (ex: activităti de artizanat si alte activităti traditionale non-
agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);

 Activităti turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement si
alimentatie publică);

 Furnizarea de servicii inclusiv constructii, reconstructii si/sau modernizarea spatiilor
si zonelor aferente desfăsurării activitătilor (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare;
reparatii masini, unelte, obiecte casnice; consultanta, contabilitate, juridice, audit;
servicii în tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii tehnice,
administrative, etc.);

 Fabricarea de peleti si brichete din biomasa.
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Cheltuieli eligibile
 Investitii pentru producerea si comercializarea produselor neagricole:

o fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie,
articole de hârtie si carton;

o fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
o activităti de prelucrare a produselor lemnoase;
o industrie metalurgică, fabricare de constructii metalice, masini, utilaje si

echipamente;
o fabricare produse electrice, electronice;

 Investitii pentru activităti mestesugăresti (activităti de artizanat si alte activităti
traditionale non-agricole – olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului,pielii,
etc);

 Investitii legate de furnizarea de servicii:
o servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;
o servicii de reparatii masini, unelte, obiecte casnice;
o servicii de consultantă, contabilitate, audit;
o activităti de servicii în tehnologia informatiei si servicii informatice;
o servicii tehnice, administrative, etc.

 Investitii pentru infrastructura în unitătile de primire turistică tip agro-turistice,
proiecte de activităti de agrement (dependente sau independente de o structura de primire
agroturistica cu functiuni de cazare

 Investitii pentru productia de combustibil din biomasa (ex: fabricare de peleti si
brichete) în vederea comercializării;

 Constructia, extinderea si/sau modernizarea si dotarea clădirilor;
 Achizitionarea si costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalatii si

echipamente noi;
 Investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea

de brevete, licente, drepturi de autor, mărci.

Cheltuieli eligibile cu mijloacele de transport specializate:
Sunt acceptate pentru finanțare următoarele tipuri de mijloace de transport:
- Ambulanță umană;
- Autospecială pentru salubrizare;
- Mașină specializată pentru intervenții, prevăzută cu nacelă pentru execuția de lucrări la
înălțime;
- Autocisternă pentru produse nealimentare (doar autocisternă pe autoşasiu - exclus cap
tractor și remorcă autocisternă sau una din ele separat)
- Mașină de măturat carosabilul;
- Auto betonieră;
- Autovidanjă;
- Utilaj specializat pentru împrăștiere material antiderapant (este eligibil doar dacă
echipamentul este montat direct pe autoșasiu, fară a putea fi detașat).
- Mijloc de transport de agrement (ex.: ATV, biciclete, trotinete etc.).
- Ambulanța veterinară, mașina de transport funerar

mailto:office@long-way.eu


S.C. Long Way S.R.L.

RO22381860, J12/3926/2007
Banca Transilvania Cluj-Napoca
RO18BTRLRONCRT0310762501

Strada Petofi Sandor, Nr. 13,
Etaj 2, Biroul nr. 5
Cluj-Napoca, România

T/F: +40-364-40.40.44
E: office@long-way.eu
W: www.long-way.eu

Consultanta
Fonduri Europene

Management
De Proiect

OBS: Mijloacele de transport de mai sus trebuie să fie compacte, specializate şi să
deservească exclusiv activităţile propuse prin proiect. Nu se accepta mijloace de transport de
tip tractor/cap tractor cu remorca/semiremorca (capul tractor poate fi folosit si pentru alte
tipuri de activitati). Se va aduce obligatoriu omologarea RAR la ultima tranșă de plată.
- Tipurile de ambarcatiuni ce pot fi achizitionate:
a) barci cu rame, canotci, caiace, canoe, barci cu vele
b) ambarcatiuni sportive de agrement cu mecanism de propulsare cu pedale (hidrobiciclete)
c) ambarcatiuni de agrement autopropulsate tip barca cu motor si barca cu vele si motor
destinate transportului turistilor conform HG 2195/2004 privind stabilirea conditiilor de
introducere pe piata si/sau punere in functiune a ambarcatiunilor de agrement si cu acordul
custodelui, in cazul ariilor naturale protejate.
Tipurile de ambarcatiuni mentionate la punctele a, b,c, vor fi achizitionate doar in scop de
agrement!

Valoarea sprijinului nerambursabil
Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioadă de maxim trei ani si nu va depăsi
200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali (100.000 euro în cazul transporturilor).
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90% în următoarele cazuri:

 pentru solicitantii care desfăsoară activităti de productie, servicii medicale,
sanitar-veterinare si agro-turism;

 pentru fermierii care îsi diversifica activitatea de bază agricolă prin
dezvoltarea unor activităti neagricole.

Nr.
crt.

Principii şi criterii de selectie Punctaj

1. Principiul diversificării activitătii agricole a fermelor existente către activităti
non-agricole

20 p

1.1. Proiecte care sunt initiate de o întreprindere existentă (cel putin PFA), care a
desfăsurat în principal activitate în domeniul agricol* si intentionează să-si
diversifice activitatea în sectorul non-agricol. Activitatea agricolă trebuie să fie
realizată pe perioada a cel putin 12 luni de la data înfiintării si până la data
depunerii cererii de finantare.
* în UAT-ul în care va realiza investitia sau în UAT-uri limitrofe acestuia

20 p

2. Principiul prioritizării sectoarelor cu potential de crestere în conformitate cu
Strategia Natională de Competitivitate sau Strategia Integrată de Dezvoltare
Durabilă a Deltei Dunării

35 p

2.1. Proiecte ce vizează servicii din sectoarele cu potential de crestere, (cu exceptia
agroturism, servicii medicale si sanitar-veterinare)
Proiectul vizează servicii conform codului CAEN aferent serviciului scorat.

35 p

2.2. Proiecte ce vizează activităti de productie din sectoarele cu potential de
crestere, servicii medicale, sanitar-veterinare.
Proiectul vizează prestarea de activităti conform codului CAEN aferent activitătii
scorate.

20 p

2.3. Proiecte ce vizează activităti de agroturism. 10 p
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3. Principiul stimulării activitătilor turistice în sensul prioritizării activitătilor
agroturistice desfăsurate în zonele cu potential turistic ridicat/ destinatii
ecoturistice/ zonele cu arii naturale protejate.

Max. 10 p

3.1. Proiecte ce vizează investiţii în agroturism (pensiuni agroturistice si/sau
servicii de agrement1) în zonele cu potential turistic ridicat;
Vor fi punctate proiectele care se dezvoltă în zone cu potential turistic ridicat, dar
insuficient dezvoltate din punct de vedere turistic, în conformitate cu Ordonanţa
de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului national Secţiunea a VIII - a - zone cu resurse turistice, cu modificările si
completările ulterioare, precum si a metodologiei de acordare a punctajului total
aferent potentialului de dezvoltare turistică (evaluare finală).
Punctajul acordat acestui criteriu se calculează în functie de amplasamentul
investitiei (comuna), în localităti cu concentrare foarte mare de resurse si în
localităti cu concentraremare de resurse.
- în cazul UAT-urilor cu Concentrare mare de resurse turistice (Cmrt) punctajul
va fi de max. 3 puncte.
Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul aferent aplicându-se următoarea
formulă de calcul:
Cmrt*3/ Punctaj max. Cmrt = punctaj final (cu două zecimale).
Notă: Punctajul maxim al Cmrt conform Listei comunelor cu potențial turistic
este de 45 de puncte.

- în cazul UAT-urilor cu Concentrare foarte mare de resurse turistice (Cfmrt)
punctajul va fi de max. 5 puncte.
Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul aferent aplicându-se următoarea
formulă de calcul:
Cfmrt*5/Punctaj max. Cfmrt = punctaj final (cu două zecimale).
Notă: Punctajul maxim al Cfmrt conform Listei comunelor cu potential turistic
este de 56,40 de puncte.
Lista comunelor cu potential turistic este întocmită în conformitate cu Ordonanta
de Urgentă nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
national Sectiunea a VIII a- zone cu resurse turistice, cu modificările si completările
ulterioare, precum si a metodologiei de acordare a punctajului total aferent
potentialului de dezvoltare turistică (evaluare finală)
http://www.mdrt.ro/studii-de-fundamentare-privind-patn-sectiunea-a-vi-a-
zone-cu-resurse-turistice.

Max. 5 p

3.2. Proiecte care includ activităti turistice de agrement2 ce vor fi desfăsurate în
zonele cu destinatii ecoturistice sau în zone cu arii naturale protejate.

5 p

4. Principiul derulării activităților anterioare ca activitate generală de
management a firmei, pentru o mai bună gestionare a activității economice;

Max. 20 p

4.1. Întreprindere activă fără întrerupere cel putin 3 ani si cu profit operational în 20 p

1Serviciile turistice de agrement – vor primi punctaj numai acele servicii (care pot include și dotări) obligatorii de realizat,
conform clasificării agropensiunii, în funcție numărul de margarete (conform ordin ANT 65/2013).

2Activitatile turistice de agrement – vor primi punctaj numai acele activități dependente de o structura de cazare agroturistică
dar care nu fac parte din criteriile obligatorii pentru clasificarea acesteia conform Ordinului nr. 65/2013 (ex. bird-watching,
echitație etc).
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ultimii 2 ani (pentru a se evidentia buna gestionare a activitătii economice)
4.2. Întreprindere activă fără întrerupere cel putin 2 ani si cu profit operational în
ultimul an (pentru a se evidentia buna gestionare a activitătii economice)

10 p

5. Principiul localizării întregii activităti a solicitantului în spatiul rural 15 p
5.1. Proiecte care sunt initiate de o întreprindere care are întreaga activitate
localizată în spatiul rural

15 p

TOTAL 100 p

Punctajul minim pentru această submăsura este de 10 puncte.
Pentru obtinerea punctajului de la CS 1.1, activitatea agricolă trebuie demonstrată prin
înregistrarea solicitantului în Registrul Unic de Identificare – APIA si/ sau în Registrul
exploatatiilor – ANSVSA/Registrul agricol (la Primărie) cu cel puţin 12 luni consecutive
înainte de depunerea Cererii de Finantare iar veniturile obtinute din activitatea agricolă
trebuie să reprezinte cel putin 50% din total veniturilor din exploatare în anul precedent
depunerii Cererii de Finantare.
IMPORTANT! PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICE –
DE TIPUL PENSIUNILOR AGROTURISTICE.
 Beneficiarul/solicitantul trebuie să desfăşoare o activitate agricolă – creșterea

animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi - la
momentul depunerii Cererii de Finanţare.

 În cazul start-up-urilor, activitatea agricolă poate fi dovedită de asemenea și în cazul
în care acționarul majoritar absolut (care deține minimum 50%+1 din acțiunile/părțile
sociale ale solicitantului) a desfăşurat activitate agricolă la momentul depunerii
Cererii de Finanţare;

 Exploatația agricolă aferentă agropensiunii trebuie să fie amplasată pe raza
aceleiași unități administrativ – teritoriale (comună) cu amplasamentul pe care se
va realiza și investiția (în conformitate cu prevederile Ordinului ANT nr 65/2013, cu
modificările și completările ulterioare);

 Structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare de tipul pensiunilor
agroturistice trebuie să îndeplinească criteriile minime obligatorii prevăzute în
Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism (ANT) nr. 65/2013, cu
modificările și completările ulterioare. Nivelul de confort şi calitatea serviciilor
propuse prin proiect trebuie să îndeplinească criteriile minime obligatorii pentru
pensiuni agroturistice clasificate la minimum o margaretă;

 Beneficiarul își va lua angajamentul că va introduce obiectivul investiţional în
circuitul turistic.

Se vor avea în vedere modificările Ordinului ANT nr. 65/2013 aduse prin Ordinul ANT nr.
221/2015.

Documente necesare întocmirii cererii de finantare

1. Studiul de Fezabilitate atât pentru proiectele care prevăd construcții-montaj cât și pentru
proiectele fără construcții-montaj (Anexa 2 din Ghidul Solicitantului)
1b. Expertiza tehnică de specialitate asupra constructiei existente
1c. Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor
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2. Situatiile financiare (bilant – formularul 10, contul de profit si pierderi - formularul 20,
formularele 30 si 40)

sau
Declaraţie privind veniturile realizate din Romania în anul precedent depunerii
proiectului, înregistrată la Administraţia Financiară (formularul 200), însoțită de
Anexele la formular în care rezultatul brut (veniturile să fie cel puţin egale cu
cheltuielile) obținut în anul precedent depunerii proiectului să fie pozitiv (inclusiv 0)
si/sau
Declaratia privind veniturile din activităti agricole impuse pe norme de venit
(formularul 221), document obligatoriu de prezentat la depunerea cererii de finantare;
sau
Declaratia de inactivitate înregistrată la Administratia Financiară, în cazul
solicitantilor care nu au desfăsurat activitate anterior depunerii proiectului.

3. Documente pentru terenurile si clădirile pe/ în care sunt/ vor fi realizate investitiile :
3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de constructie sau achizitia de
utilaje/echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice, după caz:
a) Dreptul de proprietate privată
b) Dreptul de concesiune
c) Dreptul de superficie;
De ex: contract de vânzare-cumpărare, contract de donatie, contract de superficie, contract
de schimb, certificat de mostenitor, hotărâre judecătorească rămasă definitivă, act emis de
autoritătile administrative – în cazurile în care legea prevede aceasta;
Documentele trebuie sa fie incheiate în formă autentică de către un notar public, cu exceptia
contractului de concesiune pentru care nu se solicita incheiere notariala.
3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achizitie de masini si/sau utilaje fara montaj
sau al caror montaj nu necesita lucrari de constructii si/sau lucrari de interventii asupra
instalatiilor existente (electricitate, apa, canalizare, gaze, ventilatie, etc.), se vor prezenta
înscrisuri valabile pentru o perioadă de cel putin 10 ani începând cu anul depunerii cererii
de finantare care să certifice, după caz:
a) dreptul de proprietate privată,
b) dreptul de concesiune,
c) dreptul de superficie,
d) dreptul de uzufruct;
e) dreptul de folosintă cu titlu gratuit;
f) împrumutul de folosintă (comodat)
g) dreptul de închiriere/locatiune
De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locatiune/închiriere,
contract de comodat.
Documentele trebuie sa fie incheiate în formă autentică de către un notar public, cu exceptia
contractului de concesiune pentru care nu se solicita incheiere notariala.
4. Copie a extrasului din Registrul agricol cu stampila primăriei si mentiunea "Conform cu
originalul" (pentru dovedirea calitătii de membru al gospodăriei agricole, dacă este cazul).
5. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat
majoritar/ PFA, titular II, membru IF).
6. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului.
6.1 Hotarăre judecătorească definitivă pronuntată pe baza actului de constituire si a
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statutului propriu în cazul Societătilor agricole, însotită de Statutul Societătii agricole;
6.2 Act constitutivpentru Societatea cooperativă agricolă.
10.Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si
mijlocii(Anexa 6.1din Ghidul solicitantului)
Aceasta trebuie să fie semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea.
11. Declaratie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a
ajutoarelor de minimis (Anexa 6.2din Ghidul solicitantului)
14. Certificat de urbanism/ Autorizatie de construire pentru proiecte care prevăd
constructii, însotit, dacă este cazul, de actul de transfer a dreptului si obligatiilor ce decurg
din Certificatul de urbanism si o copie a adresei de înstiintare,
15.Aviz specific privind amplasamentul si functionarea obiectivului eliberat de ANT pentru
constructia/modernizarea sau extinderea structurilor de primire turistice tip agro-pensiune.
16.Certificat de clasificare eliberat de ANT pentru structura de primire turistică respectivă
(în cazul modernizării/extinderii).
17.Declaratie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria
"firma în dificultate"
18. Declaratie pe propria răspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de
consiliere prin M 02 (Anexa 6.4 din Ghidul solicitantului)
19. Declarație expert contabil din care să reiasă că în anul precedent depunerii Cererii de
Finanțare solicitantul a obținut venituri de exploatare, veniturile din activitățile agricole
reprezentând cel puțin 50% din acestea.
20.Alte documente (după caz).
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