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PNDR 2021-2022 - perioada de tranzitie (1/4)
• bugetul PNDR destinat perioadei de tranziție 2021-2022 este de aproximativ 3,26 miliarde Euro, și anume:
• Fonduri FEADR 2021-2027 CFM (Cadrul Financiar Multianual) - 2.569,10 mil. Euro;
• Fonduri EURI (Instrumentrul de Relansare al Uniunii Europene) - 692,09 mil. Euro.
• conform Regulamentului de tranziție, 37% din sume trebuie alocate măsurilor de climă, mediu și bunăstare;
sM4.1 "Investiții în exploatații agricole": 760 mil. euro alocare publică (CFM) pentru componentele:
• achiziții simple si echipamente de irigații în fermă: 125,00 mil. euro
• vegetal (condiționare, procesare în fermă și marketing): 55,00 mil. Euro
• zootehnic (condiționare, procesare în fermă și marketing): 55,00 mil. euro
• tineri fermieri (achiziție utilaje - vegetal și zootehnic): 75,00 mil. euro
• zootehnie (producție primară, condiționare și marketing) - NAȚIONAL: 240,00 mil. euro
• zootehnie (producție primară, condiționare și marketing) - MONTAN: 60 mil. euro
• legume (inclusiv în spatii protejate) și cartofi (producție primară, condiționare și marketing): 100,00 mil.
euro
• legume, cartofi (condiționare, procesare și marketing): 50,00 mil. euro
sM4.1a "Investiții în exploatații pomicole": 122,70 mil. euro alocare publică (CFM)

PNDR 2021-2022 - perioada de tranzitie (2/4)
• sM4.2 "Sprijin pentru investiții în procesarea și marketingul produselor agricole": 140,00 mil. euro alocare publică

(CFM)
• sM4.2a "Sprijin pentru investiții în procesarea și marketingul produselor din sectorul pomicol ": 10 mil. euro alocare
publică (CFM)
• sM4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole” - componenta drumuri agricole:
100,66 mil. euro alocare publică (CFM)
• sM6.1 "Instalare tineri fermieri": 100,00 mil. euro fonduri EURI
• sM6.2 "Sprijin pentru înființarea de activități neagricole": 50,00 mil. euro fonduri EURI
• sM6.3 "Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici": 87,00 mil. euro fonduri EURI
• sM6.4 "Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole": 100,00 mil. euro fonduri EURI

PNDR 2021-2022 - perioada de tranzitie (3/4)
• sM9.1 "Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol": 5,00 mil. euro alocare publică (CFM)
• M10 „Agromediu și climă”: 142,00 mil. euro alocare publică (CFM) și 146,76 mil. euro fonduri EURI
• M11 „Agricultură ecologică”: 129,63 mil. euro alocare publică (CFM) și 102,65 mil. euro fonduri EURI

• M13 „Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”: 660,12 mil. euro
alocare publică (CFM)
• M14 „Bunăstarea animalelor”: 273,60 mil. euro alocare publică (CFM)

PNDR 2021-2022 - perioada de tranzitie (4/4)
•

sM16.4 "Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare": 40,00 mil. euro
fonduri EURI

• sM16.4a "Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare"- pomicultură. 10,00
mil. euro fonduri EURI
• sM17.1 "Prime pentru asigurarea culturilor a animalelor si a plantelor": 20,00 mil. euro alocare publică (CFM)
• M19.1 „Sprijin pregătitor pentru dezvoltarea Strategiilor de Dezvoltare Locala (viitoare)”: 5,00 mil. euro fonduri EURI
• M19.2 "Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală": 100 mil. euro alocare publică
(CFM)
• M19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare GAL-uri ”: 23,00 mil. euro fonduri EURI.

PNDR 2021-2022 – Submasura 4.1
• P 1.4.1 – Achiziții simple de utilaje agricole și/sau irigații, drenaj, desecare la nivelul fermei (vegetal)

• P 4.1.2- P4.1.3 - Condiționare și procesare în fermă și marketing - modernizare exploatație (vegetal și zootehnic,
exceptând legumicultura și cartofi)
• P 4.1.4 - Tineri fermieri - achizitie utilaje

• P 4.1.5 - P4.1.6

- Investiții în zootehnie (producție primară, condiționare și marketing) – NAȚIONAL, respectiv

MONTAN
• P 4.1.7 - Legume (inclusiv in spatii protejate) și cartofi (productie primară, condiționare și marketing) – înființare,
extindere, modernizare
• P 4.1.8 - Condiționare, procesare și marketing - legume, cartofi – modernizare exploatație
Finantari intre 350.000 si 1.500.000 in functie de domeniu si dimensiunea fermei. Rata sprijinului combinat nu poate

depăși 70% pentru fermele din categoria I și 90% pentru formele associative.

PNDR 2021-2022 – Submasura 4.2


înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților ce procesează materie primă provenită din sectorul agricol menționată în
Anexa I de la TFUE;



înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și
ambalare;



producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, valorificarea energetică a biomasei, geotermală), a
energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității în care se desfășoară o activitate eligibilă prin submăsură,
exclusiv pentru consumul propriu, doar ca o componentă secundară a proiectului;



imbunătățirea eficienţei energetice a clădirilor în care se desfășoară o activitate eligibilă în cadrul submăsurii, doar ca o
componentă secundară a proiectului;



echipamente/utilaje cu un consum redus de energie, precum și alte investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES,
necesare pentru desfășurarea activității proprii eligibile prin submăsură;



extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, inclusiv investiții privind marketingul produselor, precum și
investiții pentru comercializarea produselor, doar ca o componentă secundară a proiectului;



Finantari intre 800.000 si 1.500.000 in functie de domeniu si dimensiunea fermei. Rata sprijinului combinat nu poate depăși
50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și 40% pentru întreprinderi mari, intensitatea sprijinului nerambursabil se
va putea majora cu 20 de puncte procentuale în cazul investițiilor colective.

RAPORT referitor la femei și rolul lor în zonele rurale
• Adoptat - 28.02.2017;
• Multifuncționalitatea rolurilor femeilor în zonele rurale:
• femeile au o contribuție semnificativă la economia rurală, întrucât măsurile de diversificare și conceptul de
multifuncționalitate, ca bază fundamentală a strategiilor de dezvoltare sustenabilă, deși nu au fost pe deplin
folosite în toate zonele, au deschis noi oportunități pentru femei, cu ajutorul inovării și creării de noi
concepte, care fac posibil ca sectorul agricol să capete un nou dinamism;
• femeile sunt adesea promotoare ale dezvoltării unor astfel de activități suplimentare, în interiorul sau în
afara exploatației agricole, care depășesc domeniul producției agricole și conferă astfel o valoare adăugată
reală activităților din zonele rurale;
• femeile care trăiesc în zonele rurale nu sunt un grup omogen, pentru că situația lor, ocupațiile, contribuțiile
pentru societate și, în ultimă instanță, nevoile și interesele lor variază semnificativ de la un stat membru la
altul și chiar în cadrul aceluiași stat membru;
• femeile sunt foarte implicate în activitățile, antreprenoriatul și turismul din agricultură și joacă un rol
important în menținerea tradițiilor culturale în zonele rurale, ceea ce poate ajuta la construirea identității
regionale și la consolidarea acesteia;
• rolul multifuncțional al femeilor în zonele rurale poate contribui în mod semnificativ la conturarea unei
imagini moderne a femeilor în societatea noastră.

Provocări pentru femeile din zonele rurale
• femeile reprezintă puțin sub 50 % din totalul populației apte de muncă în zonele rurale din UE, dar numai
aproximativ 45 % din totalul populației active din punct de vedere economic; întrucât multe femei nu sunt
înregistrate ca șomeri sau nu sunt cuprinse în statisticile privind șomajul și nu există cifre clare privind
implicarea femeilor în agricultură ca proprietari sau angajați;
• doar 61 % din femeile cu vârsta între 20 și 64 de ani aveau un loc de muncă în 20091 ; întrucât, în numeroase
state membre, femeile din regiunile rurale au acces limitat la locurile de muncă, iar șansele de a lucra în
exploatațiile agricole sunt relativ scăzute
• în 2014, femeile au fost responsabile de 35 % din timpul total de lucru în agricultură, au desfășurat 53,8 % din
munca cu timp parțial și 30,8 % din munca cu normă întreagă, aducând astfel o contribuție semnificativă la
producția agricolă;
• în medie, numai 30 % dintre exploatațiile agricole din UE sunt conduse de femei; întrucât un număr semnificativ
de femei lucrează în agricultură și majoritatea femeilor sunt înregistrate ca soții ale proprietarilor, ceea ce
corespunde unui nivel de 80,1 % din numărul total de soții în 2007;
• femeile din mediul rural trebuie să devină mai vizibile în statisticile europene, naționale și regionale
pentru a reflecta situația lor și rolul pe care acestea îl joacă;
• un mai mare acces al tinerilor și al femeilor la terenuri ar îmbunătăți schimbul de generații în activitatea
agricolă și ar stimula creșterea economică și binele social.

