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Prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, prin 
submăsura 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activităţi neagricole în zone 
rurale”  şi submăsura 6.4 „Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi 
neagricole” se acordă sprijin financiar pentru stimularea mediului de 

afaceri din mediul rural, prin crearea de noi activități non-agricole sau 

prin dezvoltarea activităţilor non-agricole desfăşurate în zonele rurale 

pentru  micro‐întreprinderile şi întreprinderile mici din mediul rural.  

 

Astfel, se pot finanţa investiții pentru producerea și comercializarea 

produselor non-agricole, investiții pentru activități meșteșugărești, 

investiții legate de furnizarea de servicii, investiții pentru infrastructură 

în unităţile de primire turistică de tip agro-turistic, servicii turistice de 

agrement.  
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Sub-măsura 6.2. „Sprijin pentru înființarea de 

activităţi neagricole în zone rurale”  
• Alocare financiară totală (FEADR + BN)  

PNDR 2014-2020: 117.772.552 euro 

Sub-măsura 6.4. „Investiţii în  crearea şi 
dezvoltarea de activităţi neagricole”  

• Alocare financiară totală (FEADR + BN)                            
PNDR 2014-2020: 175.514.336 euro 
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DOMENIILE DE DIVERSIFICARE 

                 

 

Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, articole 

de hârtie și carton; activități de prelucrare a produselor lemnoase; 

fabricare produse electrice, electronice, producție de combustibil 

din biomasă în vederea comercializării, etc.; 

 

Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități 

tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a 

fierului, lânii, lemnului, pielii); 

 

Activități turistice : servicii agroturistice de cazare, servicii 

turistice de agrement și alimentație publică); 

 

Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare, reparații mașini, 

consultanță, contabilitate, servicii în tehnologia informației, alte 

servicii destinate populației din spațiul rural). 
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Sub-măsura 6.2. „Sprijin pentru înființarea de 

activităţi neagricole în zone rurale”  

                 
Sprijinul public nerambursabil va fi acordat: 

 în cuantum de 100%, 

 sub formă de sumă forfetară pe baza unui plan de afaceri, în două 

tranșe:  

Plata: 

 prima tranşă ‐70% din cuantumul sprijinului după semnarea 

Contractului de Finanțare, 

 a doua tranşă ‐ 30% din cuantumul sprijinului după îndeplinirea 

obiectivelor din Planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la 

încheierea Contractului de Finanțare, 

 Suma acordată este de: 

 50.000 de euro/proiect 

sau  

 70.000 de euro/proiect în cazul activităților de producție, servicii 

medicale, sanitar-veterinare și de agroturism. 
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Sub-măsura 6.4. „Investiţii în crearea şi 

dezvoltarea de activităţi neagricole”  

                 
 Sprijinul va fi acordat sub forma rambursării cheltuielilor efectuate 

și plătite efectiv. Se pot acorda plăți în avans, cu condiția 

constituirii unei garanții bancare corespunzătoare procentului de 

100% din valoarea avansului, 

 Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de: 

• 70% 

sau  

• 90%, pentru solicitanții care desfășoară activități de producție, 

servicii medicale, sanitar-veterinare și agroturism; pentru 

fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin 

dezvoltarea unor activități nonagricole.  
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STADIUL IMPLEMENTĂRII  

La data de 08.12.2016 
 
1.Submăsura 6.2„Sprijin pentru infiinţarea de activităţi neagricole” 

 
 Alocare totală aferentă submăsurii este de 117,8 milioane Euro; 
 În perioada 11 august – 30 octombrie 2015 s-a desfășurat sesiunea de 

depunere cu o alocare de 44,2 milioane Euro; 
 Din totalul proiectelor depuse au fost selectate un număr de 364 proiecte 

în valoare de 22 milioane Euro; 
 Au fost contractate 346 de proiecte în valoare de 20,9 milioane Euro; 
 Plată: 14,2 milioane euro;  
 În perioada 28 iulie – 30 noiembrie s-a desfășurat sesiunea de depunere 

cu o alocare de 73 milioane Euro; 
 Proiectele sunt în evaluare, urmând a fi selectate și contractate. 
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STADIUL IMPLEMENTĂRII  

 
2.Submăsura 6.4 „Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi 

neagricole” 

 Alocarea totală aferentă submăsurii este de 175,5 milioane Euro; 

 În perioada 21 iulie – 30 octombrie 2015 s-a desfășurat sesiunea de 

depunere cu o alocare de 57,2 milioane Euro; 

 Din totalul proiectelor depuse au fost selectate 216 proiecte în valoare 

de 32,6 milioane Euro;  

 Au fost contractate 191 proiecte în valoare de 28,6 milioane Euro; 

 Plată: 0,08 milioane euro; 

  În perioada 28 iulie – 30 noiembrie 2016 s-a desfășurat sesiunea de 

depunere cu o alocare de 85 milioane Euro; 

  Proiectele sunt în evaluare, urmând a fi selectate și contractate. 

 
Pe tranziţie, în cadrul acestei sub-măsuri au fost transferate din cadrul PNDR 2007-
2013 un număr de 292 proiecte în valoare de 16,1 milioane euro, au fost reziliate 3 
proiecte în valoare de 0,3 milioane euro și au fost efectuate plăți în valoare de 4,9 

milioane euro. 

 

 



   
 
 

 VĂ MULȚUMESC! 
 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

Direcția Generală Dezvoltare Rurală 

Bd.Carol I nr.2- 4, sector 3, București 
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