
PNDR: Ghid final pentru submasura 6.4 – ”Investiții în crearea și dezvoltarea de 

activități neagricole” 

Scopul submăsurii este acela de a facilita diversificarea prin înfiinţarea şi 

dezvoltarea de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol 

din zonele rurale, conduce la dezvoltare economică durabilă, creare de locuri 

de muncă și reducerea sărăciei în spațiul rural. Sprijinul va viza crearea de noi 

activități non-agricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau 

membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din mediul 

rural, promovând dezvoltarea economică și socială în zonele rurale. 

 

Status: Aprobat 

Depunere: 2 noiembrie 2021 – 1 februarie 2022 

Buget: 200.000 euro/ beneficiar 

 

Scop 

• Promovarea dezvoltării economice rezilientă, durabilă și digitală în zonele rurale; 

• Stimularea mediului de afaceri din mediul rural; 

• Creşterea numărului de activităţi neagricole desfăşurate în zonele rurale; 

• Dezvoltarea activităţilor neagricole existente; 

• Crearea de locuri de muncă; 

• Creşterea veniturilor populaţiei rurale; 

• Reducerea diferenţelor dintre mediul rural şi urban; 

• Diversificarea activităţilor economice ale fermierilor sau membrilor 

gospodăriilor agricole prin practicarea de activităţi neagricole în vederea creşterii 

veniturilor şi creării de alternative ocupaţionale. 

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această 

submăsură sunt: 

• Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-

înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural; 

• Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim 

pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei 

activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, 

încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia 

persoanelor fizice neautorizate. 

O micro-întreprindere este considerată nou înfiinţată (start-up) dacă este înfiinţată în 

anul depunerii Cererii de Finanţare sau dacă nu a înregistrat activitate până în 

momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi. 



Pentru a putea primi sprijin în cadrul submăsurii 6.4, solicitantul sprijinului trebuie 

să îndeplinească următoarele condiţii: 

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

• Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin unul din tipurile de sprijin prevazute 

prin submăsură; 

• Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie în spațiul 

rural; 

• Sediul social al solicitantului trebuie să fie situat în spațiul rural; 

• Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura co-finanţarea 

investiţiei; 

• Viabilitatea economică a investiţiei trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării 

unei documentaţii tehnico-economice; 

• Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare 

privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în 

dificultate; 

• Investiţia va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului 

şi dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare menţionată în capitolul 8.1 PNDR (se va depune la Cererea 

de finanțare dovada solicitării către ANPM a evaluării impactului asupra 

mediului, urmând ca la momentul semnării contractului de finanțare să fie depus 

documentul final emis de ANPM pentru demararea investiției) 

• În cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunării, solicitantul va 

prezenta avizul de conformitate cu obiectivele SIDD DD. 

• Perioada de implementare a proiectului este de maximum 3 ani, iar ultima plată 

nu va depăși data de 31 decembrie 2025. 

Buget 

Sprijinul public nerambursabil: 

• Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%. 

• Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90% pentru solicitanţii 

care desfăşoară activităţi de producţie, 

• nu va depăşi 200.000 euro/ beneficiar pe durata a trei exerciții financiare 

consecutive, cu excepția întreprinderilor unice care efectuează transport de 

mărfuri în contul terților sau contra cost, pentru care sprijinul nu depășește 

suma de 100.000 euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive. 

Depunere 

2 noiembrie 2021 – 1 februarie 2022 
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