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COMISIA EUROPEANĂ

Agenția pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale

40.000 sau 50.000 €/ proiect, în funcție de dimensiunea economică a exploatației

ÎNDRUMAR ACCESARE FONDURI EUROPENE

INSTALAREA TINERILOR FERMIERI

SUBMĂSURA 6.1

6.1
Este important ca solicitanții de finanțare europeană să depună la Agenția pentru Protecția 
Mediului (APM), încă de la depunerea Cererii de finanțare, notificarea către APM cu privire la 
activitățile și acțiunile prevăzute prin Planul de Afaceri!
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Pentru a pregăti și 
depune un proiect pe 
sM 6.1, solicitantul 
trebuie să parcurgă o 
serie de etape:

1. Solicitantul analizează ce șanse are să obțină finanțare 
prin sM 6.1

Solicitantul trebuie să parcurgă Ghidul Solicitantului, care conține prevederi/ clarificări/ 
detalieri specifice privind activitatea pe care vrea s-o desfășoare și să analizeze dacă aceasta 
se încadrează în limitele stabilite.

Este obligatoriu ca solicitantul să fie tânăr fermier - persoană cu vârsta de până la 40 de ani 
inclusiv (până cel mult cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii cererii de 
finanțare -, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește 
pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații.

Trebuie finalizate înaintea depunerii Cererii de Finanțare: 
• Înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului ca microîntreprindere/  întreprindere mică, 
având pentru prima dată obiect de activitate în domeniul agricol, cu maximum 24 de luni 
înaintea depunerii Cererii de finanțare;
• Înscrierea la APIA şi/ sau Registrul Exploatației de la ANSVSA/ DSVSA a exploatației deținute 
sub entitatea economică prin care solicită sprijin,  tot în termen de maximum 24 de luni. 

Instalarea tânărului fermier se desfășoară în mai multe etape

Întocmirea, depunerea şi înregistrarea Cererii de finanțare, însoțită de Planul de afaceri şi de 
anexele necesare, utilizând modelul-cadru al formularelor publicate pe pagina de internet 
www.afir.info pentru sM 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”.

Instalarea tânărului fermier este considerată finalizată la momentul implementării corecte a 
Planului de afaceri (adică la acordarea celei de-a doua tranșe de plată).

I.

II.

III.
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Categoriile de solicitanți eligibili sunt:
- persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/2008; 

- asociat unic şi administrator al unei societăți cu răspundere limitată – SRL sau asociat majoritar 
(majoritate absolută 50%+1) și administrator al unui SRL.

2. Analiza și pregătirea documentelor  
Pentru parcurgerea acestei etape, solicitantul poate apela la un consultant sau își poate întocmi 
singur documentația necesară:

- se verifică ce documente emise de alte instituții sunt necesare realizării proiectului și se depun 

împreună cu Cererea de finanțare. Totodată se verifică și valabilitatea acestor documente, în 

conformitate cu legislația în vigoare și/ sau cu precizările din Ghidul solicitantului și din proce-

dura specifică Măsurii 6 și submăsurii 6.1, precum și conformitatea documentelor încărcate 

online cu documentele originale deținute de solicitant;

- se corelează datele din Cererea de finanțare, inclusiv documentele anexate și cele supli-

mentare. Verificarea realității informațiilor din Cererea de finanțare și din documentele justifi-

cative la locul/ locurile de implementare ale proiectului se va realiza și de către experții AFIR la 

vizita pe teren, în vederea asigurării respectării criteriilor de eligibilitate și selecție.
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Pentru obținerea sprijinului financiar nerambursabil, trebuie 
îndeplinite TOATE condițiile de eligibilitate. 
În plus, pentru obținerea  punctajului de selecție necesar și 
încadrarea în categoria proiectelor selectate pentru finanțare, 
este importantă îndeplinirea criteriilor de selecție prevăzute în 
Ghidul solicitantului pentru sM 6.1.

4. Analiza sprijinului financiar 
nerambursabil

Sprijinul pentru se va acorda sub formă de sumă forfetară, în două 
tranșe, astfel:
• 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
• 25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcție de imple-
mentarea corectă a planului de afaceri.

În cazul în care prin Planul de Afaceri sunt prevăzute operațiuni de 
condiționare-procesare/ agricultură ecologică, sprijinul public 
nerambursabil se poate majora cu încă 20.000 de Euro și poate 
atinge valoarea maximă de 70 000 sau 60.000 de Euro, conform 
condițiilor prevăzute în Ghidul Solicitantului.  

Sprijinul financiar se acordă  în vederea dezvoltării și 
modernizării exploatației agricole și îmbunătățirii 

performanței generale a exploatației.

Înainte de a depune Cererea de finanțare, solicitantul realizează 
autoevaluarea (prescoring-ul) acesteia, ceea ce presupune esti-
marea punctajului în mod cât mai obiectiv. Proiectele al căror 
punctaj va scădea în urma evaluării AFIR sub pragul de calitate 
corespunzător lunii respective, vor fi declarate neconforme.

Pentru această submăsură pragul minim este de 30 puncte.

3. Analiza punctajului
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Pre-condiții pentru gestionarea eficientă a Planului de afaceri:
- tânărul fermier trebuie să își stabilească domiciliul în UAT în care este înregistrată 
exploatația;
-  locul de muncă (dacă este cazul) trebuie să fie în aceeași UAT sau zona limitrofă  a UAT în care 
este înregistrată  exploatația;
-  sediul social al beneficiarului trebuie să fie în aceeași UAT în care este înregistrată exploatația.

Îndeplinirea obiectivelor  obligatorii și suplimentare:
-  comercializarea producției agricole în procent de min. 20% din valoarea primei tranșe de plată;
-  amenajări de gestionare a gunoiului de grajd (în cazul exploatațiilor zootehnice);
- îmbunătățirea performanței generale a exploatației (se va demonstra sustenabilitatea și 
viabilitatea Planului de Afaceri);
-  cel puțin 3 obiective suplimentare în vederea dezvoltării exploatației;
- obiective suplimentare în vederea dezvoltării componentei de procesare-condiționare/ 
agricultură ecologică (dacă este cazul, pentru majorarea sprijinului nerambursabil). 

5. Întocmirea Planului de afaceri, conform modelului-cadru 
anexat la Ghidul Solicitantului

În această etapă, se realizează demersurile în vederea implementării Planului de afaceri, cu 
respectarea următoarelor condiții minime:



I.

II.
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Pentru a dovedi implementarea Planului de afaceri trebuie să fie păstrate toate documentele 
probatorii din care să se poată observa că s-a început implementarea acestuia (în termen de 6 
luni de la semnarea contractului de finanțare).

În cazul exploatațiilor zootehnice trebuie să se facă dovada realizării unei platforme de gunoi de 
grajd sau să se facă dovada folosirii uneia existente în apropiere. În cazul construirii platformei 
proprii, capacitatea platformei de gunoi de grajd trebuie să fie corelată cu animalele pe care le 
aveți. Modul de calcul al capacitații și sugestii tehnice privind realizarea platformei de gunoi de 
grajd le găsiți in ghidul cu privire la sistemele de depozitare a dejecțiilor publicat pe site-ul AFIR: 
http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_pndr_2014_2020; 

Solicitanții trebuie să dețină competențe profesionale în raport cu ramura agricolă vizată prin 
proiect sau se angajează  că vor dobândi astfel de competențe.

Solicitantul trebuie să fie conștient de consecințele ce pot decurge din nerespectarea 
condițiilor din Ghidul solicitantului pentru sM 6.1, a procedurii specifice măsurii şi 
submăsurii 6.1 şi prevederilor legale (cu consecința declarării Cererii de finanțare 
neeligibilă/neselectată pentru finanțare și încadrarea proiectului cu statut de contract 
neîncheiat, obligația  AFIR, în cazul descoperirii de suspiciuni de fraudă, de a colabora cu 
organele de cercetare penală şi măsurile administrative ce decurg din acestea: înștiințarea 
DCA din cadrul AFIR, a organelor de urmărire penală abilitate, etc.);

ATENȚIONĂRI PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI DE AFACERI!

Solicitantul trebuie să acorde o atenție deosebită în alegerea consultanților şi a furnizorilor 
de a căror corectitudine şi profesionalism depinde implementarea cu succes a proiectului 
(ex: evitarea organizării de 
achiziții formale, înțelegeri 
prealabile între furnizori, conflicte 
de interese, subcontractare etc.). 
Pentru autenticitatea/ conformitatea 
documentelor atașate la Cererea 
de finanțare și a documentelor 
suplimentare solicitate de AFIR și 
depuse de solicitanți, cât și pentru 
implementarea corectă a Planului 
de afaceri, solicitanții rămân 
singurii răspunzători de neselectarea 
proiectului și neîncheierea 
Contractului de finanțare;
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Cererea de finanțare se depune online, împreună cu documentele obligatorii menționate în 
Ghidul solicitantului și cu Planul de afaceri al cărui model cadru se regăsește, de asemenea, pe 
pagina de internet www.afir.info.

Acestea sunt doar o parte dintre obligațiile dvs. 

Lista completă o puteți consulta în Ghidul Solicitantului pentru sM 6.1, în procedura specifică 
Măsurii 6 şi submăsurii 6.1, pe pagina de internet www.afir.info.

III. Proiectul poate fi supus unor verificări suplimentare atât în perioada de execuție, cât și 
în perioada de monitorizare de către direcțiile specializate din cadrul AFIR, de către 
Comisia Europeană prin Direcția Generală pentru Agricultură sau Oficiul European de 
Luptă Antifraudă, de c[tre Curtea Europeană de Conturi, de către Curtea de Conturi a 
României, de către Direcția Națională Anticorupție, dar și de către Departamentul 
pentru Luptă Antifraudă.
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Documente și acte necesare pentru accesarea 
submăsurii 6.1

Documentele necesare la depunerea  Cererii de finanțare:

I. Plan de afaceri pentru dezvoltarea exploataţiei;

a.

În cazul în care solicitantul propune construcții noi, documentele solicitate sunt următoarele:

Documente solicitate pentru terenul agricol: 
- document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului;
- tabel centralizator emis de Primărie;
- contract de concesionare valabil la data depunerii Cererii de finanțare;
- contract de comodat/ de închiriere/documentul potrivit căruia suprafața de teren a 
fost dată temporar în administrare/ folosinţă;
- document notarial care atestă constituirea patrimoniului de afectațiune;
- acte de proprietate pentru terenul ce constituie vatra stupinei.

Pentru  construcții permanente:
- documentul care atestă dreptul real principal asupra construcției: drept de 
proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute, certificat de moştenitor, act 
administrativ de restituire, hotărâre judecătorească, lege;

b.

Pentru construcții provizorii:
- documentul care atestă dreptul real principal asupra construcției: drept de 
proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute, certificat de moştenitor, act 
administrativ de restituire, hotărâre judecătorească, lege;
- documentul care atestă dreptul de creanţă asupra construcției dobândit prin: concesiune, 
comodat, locaţiune. 

c.

Documente solicitate pentru animale, păsări şi familii de albine:
- extras din Registrul Exploataţiei emis de ANSVSA/ DSVSA, actualizat cu cel mult 30 
zile calendaristice înaintea depunerii Cererii de finanţare;
- adeverinţă de la medicul veterinar, actualizată cu cel mult 30 zile calendaristice 
înaintea depunerii Cererii de finanţare; 
- copia adeverinței emise de ANZ din care să rezulte codul de identificare a stupinei și 
stupilor, plus numărul familiilor de albine, actualizată cu cel mult 30 de zile înaintea 
datei depunerii Cererii de finanţare;
- formularul de mişcare ANSVSA/ DSVSA;
- paşaportul emis de ANZ pentru ecvidee (cabaline), cu rasă şi origine.

d.

Pentru exploatațiile vegetale: 
- copie după formularul integral al  Registrului agricol emis de Primărie.

e.

II. Documente de proprietate/ folosinţă pentru exploataţia agricolă:

Pentru exploataţiile mixte şi zootehnice:
- copie după formularul integral al Registrului agricol emis de Primărie actualizat, care 
să confirme dreptul de folosinţă al terenului.

f.



III. Copia Contractului de colectare a gunoiului de grajd încheiat între solicitant și deținătorul 
platformei;

IV. Copiile situaţiilor financiare pentru anii „n” și „n-1”, unde „n” este anul anterior anului în 
care solicitantul depune Cererea de finanțare, înregistrate la Administraţia Financiară;

V. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/ asociat 
majoritar/ administrator); 

VI. Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislaţiei în 
vigoare, document obligatoriu de prezentat la depunerea Cererii de finanțare;

VII. Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) persoanei juridice, prin care se 
desemnează ca tânărul fermier să reprezinte societatea în relaţia cu AFIR și că exercită un 
control efectiv pe termen lung;

VIII. Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale pentru ramura agricolă vizată în 
proiect (vegetal/ zootehnic/ mixt);

IX. Autorizația pentru producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor certificate și a 
materialului săditor;

X. În cazul studenţilor, adeverinţă de la instituţia de învăţământ din care să reiasă: anul de 
studiu, forma de învăţământ (cu frecvenţă/ cu frecvenţă redusă) specializarea şi UAT-ul în 
care este situată unitatea de învăţământ frecventată;

XI. Aviz de conformitate proiect cu obiectivele Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă 
pentru Delta Dunării emis de Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară Delta Dunării - 
ITI Delta Dunării; 

XII. Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal; 

XIII. Copiile documentelor emise de autoritățile de mediu, sanitar, sanitar-veterinar, dacă este 
cazul; 

XIV. Documente solicitate pentru membru al unui grup de producători recunoscut, al unei 
cooperative sau al unei organizații de producători;

XV. Alte documente justificative (după caz).
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Conținutul acestui material este elaborat de AFIR și nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Distribuit gratuit.

6
NORD 
VEST

5
VEST

4
SUD 
VEST

3
SUD

2
SUD 
EST

1
NORD 

EST

7
CENTRU

8 
BUCUREȘTI

ILFOV

BT

IS

VS

BC

NT

SV

VN
GL

TL

CT

BZ

BR

HR

MS

SB

PH
AG

DB

TR
GR

B IL

CL

BV

CV

AB

GJ

VL

OT

DJ

MH

HD

CS

AR

TM

BH

SJ

CJ

BN

MM
SM

Pentru mai multe detalii cu privire la accesarea fondurilor europene, puteți intra pe 
www.afir.info sau contacta Centrele Regionale AFIR și Oficiile Județene aferente 
la numerele de telefon : 

CRFIR 1 Iaşi 
0232 – 262.697 

OJFIR: Bacău 0334-860.276/ Botoşani 0331-860.286 / Iaşi 0232-261.078/ 
Neamţ 0233-216.055 / Suceava 0330 - 860 283/ Vaslui 0335 – 860.271

CRFIR 2 Constanţa
0341 – 860.241 

OJFIR: Brăila 0339-860.282 / Buzău 0338 - 860.278 / Constanţa 0341 -  
860.279/ Galaţi 0336-860.282/ Tulcea 0340-860.281/ Vrancea 
0337-860.284

CRFIR 3 Târgovişte 
0345 – 860.246 

OJFIR: Argeş 0348- 860.288/ Dâmboviţa 0245-216.727/ Giurgiu 0346- 
860.287/ Prahova 0344-860.289 / Teleorman 0347- 860.281

CRFIR 4 Craiova
0351 – 860.205

OJFIR: Dolj 0251-413.332 / Gorj  0353 - 860 281 / Mehedinţi 0352 – 
860.286 / Olt  0349-860.287 /  Vâlcea 0350 - 860 270

CRFIR 5 Timișoara 
0256 – 250.200

OJFIR: Arad 0357-860.275/ Caraş Severin 0255-213.970/ Hunedoara 
0254-231.341 / Timiş 0356 - 860.264

CRFIR 6 Satu Mare
0261 – 768.707

OJFIR: Bihor 0259-416.725/ Bistriţa-Năsăud 0363-860.286/ Cluj 
0264-439.430/ Maramureş 0262-215.016/ Sălaj 0260-614.684/ Satu 
Mare 0261-716.928

CRFIR 7 Alba Iulia
0358 – 860.234

OJFIR: Alba 0358-860.270 / Braşov 0368-860.285 / Covasna 0367-860.275 
/ Harghita 0366 - 860 289 /  Mureş 0365-860.285 / Sibiu 0369-860.278

CRFIR 8 Bucureşti - 
Ilfov 

031 – 860.28.25

OJFIR: Bucureşti 021-311.01.75 / Călăraşi  0342-860.285 / Ialomiţa 
0343-860.281
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PLAN DE AFACERI1 

(Model - cadru pentru submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
I. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT 
 
 Denumirea/ Forma juridică a solicitantului  

                                                 
1 Planul de afaceri nu poate cuprinde alte acțiuni din cadrul PNDR 2014-2020 și tranziție 2021-2022, în afara celor specifice submăsurii 6.1. şi care nu sunt în acord cu obiectul de 
activitate efectiv al întreprinderii şi toate sumele vor fi exprimate în Euro. 

ELABORAT* DE: 

 Denumire consultant autorizat...................  
Date de identificare ale consultantului (CUI, adresa sediu) 
............................... 

 Denumire consultant prin M02 -Servicii de consiliere, 
servicii de gestionare a fermei și servicii de înlocuire în 
cadrul fermei 

........................................................ 

 Denumire solicitant.................................... 
Regim juridic............................... 
Date de identificare..................... 
(nume, prenume, semnături) 
 
 
*se va bifa căsuţa corespunzătoare modului în care s-a elaborat Planul de Afaceri şi se va 
completa respectiva rubrică 

Conform Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, art. 19, alin. (1), „Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri constă în: (a) ajutor la înființarea 
întreprinderii pentru: (i) tinerii fermieri;” Tânărul fermier reprezintă, conform art. 2, alin. (1n) „o persoană cu vârsta de până la 40 de ani 
(inclusiv cu o zi înainte de a împlini 41 de ani)  la momentul depunerii cererii, care deține competențele și calificările profesionale adecvate 
și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații”. Sprijinul va fi acordat pentru facilitarea 
începerii activităților agricole pentru instalarea tânărului fermier. Astfel, prin îndeplinirea obiectivelor propuse în Planul de Afaceri, se 
consideră că tânărul fermier s-a instalat şi sprijinul acordat prin FEADR şi-a atins obiectivul strategic.  
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 Date de identificare ale acestuia  
 Obiectul de activitate 

Activitate principală: Cod CAEN 0113 - Cultivarea legumelor si a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor 

Activități  secundare:   

Cod CAEN 0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase 

Cod CAEN 0121- Cultivarea strugurilor 

 
 Responsabil legal: 

 nume, prenume, funcţie, procent acţiuni deţinute în cadrul entităţii economice (minim 50%+1); 
 sediul social, domiciliu, date loc de muncă - denumirea angajatorului, funcţia deţinută de solicitant, adresa sediului unde îşi 

desfăşoara activitatea solicitantul (după caz); 
 pregătire profesională (studii, competenţe profesionale  pentru ramura agricolă vizată în proiect – vegetal/zootehnoc/mixt). 

 
 Elaborator Plan de Afaceri (coordonate de identificare) – după caz. 
Se va detalia modul în care a fost elaborat planul de afaceri: 

- solicitantul își elaborează singur proiectul și nu implică cheltuieli din suma acordată prin intermediul submăsurii 6.1; 
- solicitantul a recurs la serviciile unui consultant autorizat și suma aferentă va fi inclusă în planul de afaceri ; 
- solicitantul a recurs la servicii de consiliere gratuită prin intermediul măsurii M02 - Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei și 

servicii de înlocuire în cadrul fermei şi nu implică cheltuieli din suma acordată prin intermediul submăsurii 6.1; 
- solicitantul și elaborează singur proiectul și nu implică cheltuieli din suma acordată prin intermediul submăsurii 6.1. 

 
II. DESCRIEREA SITUAŢIEI CURENTE 
 
Istoricul activităţii - se prezintă pe scurt principalele elemente din activitatea solicitantului din perioada de maximum 24 de luni de până la momentul 
depunerii cererii de finanţare, constituirea exploataţiei şi a modului de preluare, numărul de salariaţi, paşii efectuaţi în vederea accesării sprijinului. 
 
 

 Mod de preluare a exploataţiei, număr de exploataţii preluate integral; 
 

 Solicitantul a preluat exploatația prin intermediul a patru contracte de arendă încheiate pe o perioadă de 5 ani, înregistrate Ia Registrul 
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Agricol aferent Consiliului Local Călărași, județul Dolj având 

următoarele numere de înregistrare: 

 

  - 20/01.02.2021 

 

  -21/01.02.2021 

 

  -22/01.02.2021 

 

  -23/01.02.2021 

 

 Solicitantul NU a preluat integral nici o exploatatie. 

 
 Data înregistrării entităţii economice la ONRC (îndeplinind condiţia de microîntreprindere/ întreprindere mică cu activitate agricolă); 

 Data înregistrării solicitantului Ia ONRC este 22.01.2021, iar forma de organizare este P.F.A. (PERSOANA FIZICĂ AUTORIZATĂ). 

 Entitatea economică îndeplinește condiția de microîntreprindere conform recomandării 2003/361/CE din data de 6.05.2003 privind definirea 

microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii. 

 Solicitantul desfășoară activitate agricolă conform domeniului de activitate inregistrat Ia ONRC prin intermediul codului CAEN principal și codurilor 
CAEN secundare. 

 
 Data înscrierii la APIA/ ANSVSA/Registrul Agricol a exploataţiei preluate (sub forma legală înregistrată la ONRC). 

 

 Înregistrarea Ia APIA a exploatației sub forma de organizare înregistrată Ia ONRC este: 28.01.2021. 

 Solicitantul nu desfășoară activități  de creștere a animalelor  și, ca atare, nu intră sub incidența înregistrării Ia ANSVSA. 

 Înregistrarea în Registrul Agricol a exploatației s-a realizat în data de: 01.02.2021. 
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Tabel II A. STRUCTURA ACTUALĂ A EXPLOATAŢIEI (anul 02) 
 

Tipul culturii/ 

Specia de animale, 

pasari, familii de  

albine 

Nr de ha/ 

animale/ 

capete/ familii 

de albine 

Valoare SO 

Pondere SO în 

Total SO aferent 

exploatației 

UAT-ul în care 

se regăsesc 

culturile/ 

animalele/ 

păsările/ 

familiile de 

albine 

Gradul 

potențialului 

agricol 

(ridicat/ 

mijlociu/ 

scăzut) 

 

Tipul de 

sistem de 

întreținere 

şi hrănire 

utilizat: 

stabulație 

liberă sau 

legată 

(dacă este 

cazul) 

1 2 3 
4 (=col 3/TOTAL 

col 3*100) 
5 6  

 

Sectorul vegetal  

Pepeni verzi 1 ha 6196,49 SO 48.57% 

 

COM. 

CĂLORAȘI, 

JUD. DOLJ 

MEDIU   

Vinete  0,5 ha 3098.245 

 

24.28% 

 

COM. 

CĂLORAȘI, 

JUD. DOLJ 

MEDIU   

Ceapă  0,42 ha 2602.5258 

 

20.40% 

 

COM. 

CĂLORAȘI, 

JUD. DOLJ 

MEDIU   

                                                 
2 Anul „0” din Planul de Afaceri – reprezintă anul în care se realizează pe baza înregistrarilor în nume propriu din ultima perioadă de depunere (înregistrare/actualizare) a cererii unice 
de plată pe suprafaţă în IACS stabilită conform prevederilor legislatiei nationale în vigoare, şi/sau în Registrul exploatatiilor la ANSVSA, precum și în Registrul agricol, conform situaţiei 
existente in exploataţie la momentul depunerii Cererii de Finantare. 
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Conopidă  0,12 ha 861.1392 

 

6.75% 

 

COM. 

CĂLORAȘI, 

JUD. DOLJ 

MEDIU   

TOTAL SECTOR 

VEGETAL 

2.04 ha 12758.4 

 

     

Sectorul zootehnic  

        

TOTAL SECTOR 

ZOOTEHNIC 

       

TOTAL        

 
În cazul în care sunt completate rubrici de la sectorul zootehnic din tabelul de mai sus, solicitantul va bifa, dacă în cadrul exploatației agricole (excepție 
exploatațiile apicole): 
 

 Nu deține o platformă/amenajare de gestionare a gunoiului de grajd și va construi o platformă/ amenajare pentru gestionarea gunoiului de grajd în 
conformitate cu prevederile Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole aprobat prin 
Ordinul nr. 1270/ 2005, cu modificările și completările ulterioare, prevăzut în Anexa nr. 8 la Ghidul solicitantului; 

 În UAT-ul respectiv sau în zonele limitrofe există o platformă autorizată de gunoi de grajd comunală/ a unui agent economic, ataşându-se la Cererea 
de Finanţare contractul de colectare a gunoiului de grajd încheiat între solicitant și deținătorul platformei sau adeverință emisă de Primăria Comunei 
pe teritoriul căreia se regăsește platforma comunală, din care să rezulte faptul că gunoiul de grajd din exploatația solicitantului se preia de către 
platforma comunală; În acest caz se va prevede o amenajare minimă pentru colectarea gunoiului de grajd în vederea preluării de către platforma 
comunală. Amenajarea minimă nu trebuie să fie dimensionată conform ”Calculator - Cod Bune Practici Agricole” din Anexa 8 la Ghidul Solicitantului, 
ci poate avea dimensiunea minimă necesară pentru preluarea gunoiului de grajd de către platforma comunală – cu respectarea Codului de bune 
practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole aprobat prin Ordinul nr. 1270/ 2005, cu modificările și 
completările ulterioare.  

 Deține o platformă/amenajare de gestionare a gunoiului de grajd și aceasta este în conformitate cu prevederile Codului de bune practici agricole 
pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole în vigoare, prevăzut în Anexa nr 8 la Ghidul solicitantului; 

 Deține o platformă/amenajare de gestionare a gunoiului de grajd și aceasta trebuie adaptată pentru a respecta prevederile Codului de bune practici 
agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole în vigoare, prevăzut în Anexa nr 8 la Ghidul solicitantului; 



 

ÎNDRUMAR SUBMĂSURA 6.1 
Plan de afaceri  

 
În cazul exploataţiilor care vizează creşterea animalelor, solicitantul are obligația de a respecta condițiile minime privind bunăstarea animalelor/ 
păsărilor prevăzute de legislația națională în vigoare, referitoare la adăposturi, hrană, apă etc.  
Se detaliază condițiile prevăzute de legislația în vigoare, inclusiv elementele privind dimensionarea adăposturilor pentru animale în corelare cu numărul 
animalelor deţinute în exploataţie conform elementelor recomandărilor de bune practici şi standarde minime de bunăstarea animalelor ANSVSA şi modul 
de îndeplinire al acestora: 
 

 Exploataţia este adaptată la normele mai sus menţionate pentru animalele deţinute în anul 0; 

 Fermierul îşi propune o adaptare suplimentară a exploataţiei la recomandările de bune practici şi standarde minime de bunăstarea animalelor 
ANSVSA şi/sau adaptarea la normele prevăzute de legislaţie în conformitate cu noul număr de animale (în cazul în care exploataţia vizează creşterea 
numărului de animale). 

 
Solicitantul NU desfășoară activitate zootehnică. 
 

   Acțiuni care au fost/ sunt finanţate prin PNS : …………………….. 

 

Lista acţiunilor prezentate în această secţiune,  alături de acţiunile prevăzute în prezentul plan de afaceri vor asigura complementaritatea dintre acţiunile 

finanţate din FEGA şi FEADR, aceste elemente asigurând verificarea viabilităţii planului de afaceri în cazul exploataţiilor viti-vinicole.  

În cazul exploataţiilor apicole, respectiv care desfăşoară activităţi apicole se va completa Anexa I la planul de afaceri (ultimele 2 pagini).  

 
Terenuri agricole (ha) în anul 0 

Nr 

Crt. 

Localitate/ 

Judeţ 

Suprafaţa agricolă totală Din care: 

  în folosinţă 

 

în proprietate Arabil Pajişti şi 

Păşuni 

Sere şi 

solarii 

Pomi Vii Alte 

categorii 

1. CĂLĂRAȘI, DOLJ 2,04 HA        

TOTAL 2,04 HA        
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Tabel II B2         
 Animale, păsări şi familii de albine în anul 0 

Nr 
Crt 

Localitate/ 
Judeţ 

Nr. animale deţinute în proprietate Păsări 
Nr. 

Familii de 
albine 

Nr.  
Porcine 

 
Bovine 

 
Ovine 

 
Caprine 

 
Cabaline 

Alte 
specii 

1.          

2.          

.....          

TOTAL         

 
Tabel II C Dotările fermei în anul 03  

Nr 
Crt 

Detaliere  
Număr 

Suprafaţa 
(mp) 

Capacitate 
 

Modalitate de 
dobândire  

I. Clădiri pentru producţia vegetală     

1. Magazie cereale     

2. Remiză utilaje     

.....      

      

II. Clădiri pentru producţia zootehnică     

1. Grajduri     

2. Saivane     

3. Padocuri     

.....      

      

III. Alte clădiri (cu excepţia celor de locuit)     

1. Clădiri administrative     

.....      

      

IV. Maşini şi utilaje agricole     

                                                 
3 Se vor menţiona cele mai importante clădiri, adăposturi, grajduri, maşini şi utilaje agricole, numărul acestora, suprafaţa, capacitatea şi detalierea modalitatăţii prin care acestea au 
ajuns în posesia solicitantului – achiziţie, arendă, etc. 
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1. Tractoare     

2. Combine     

3. Semănătoare     

....      

 

Tabel II D. CALCULUL VALORII SPRIJINULUI PORNIND DE LA DIMENSIUNEA ECONOMICĂ A EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE 

Total   SO: 

Nr. 
crt 

Dimensiunea economică a exploataţiei Dimensiunea exploataţiei în anul 0 
conform Cererii de Finanţare 

Valoarea sprijinului nerambursabil 

1 12.000 S.O. - 29.999 S.O. 12.758,4 40.000 de euro4 

2 30.000 S.O. - 50.000 S.O.                      50.000 de euro 

3 12.000 S.O. - 29.999 S.O.  60.000 de euro* 

4 30.000 S.O. - 50.000 S.O.  70.000 de euro* 

 pentru exploatațiile care integrează în planul de afaceri operțiuni de condiționare-procesare sau agricultură ecologică 

 pentru exploatațiile care integrează în planul de afaceri operațiuni de condiționare-procesare sau agricultura ecologică 
 
OPERAȚIUNI DE CONDIȚIONARE-PROCESARE SAU AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ, INTEGRATE ÎN PLANUL DE AFACERI ÎN VEDEREA MAJORĂRII SPRIJINULUI 
NERABURSABIL: 
 

Nr. 
crt. 

TIPUL OPERAȚIUNII DESCRIEREA OPERAȚIUNII ECHIPAMENTE/DOTĂRI/CONSTRUCȚII 
NECESARE REALIZĂRII 
OPERAȚIUNILOR PROPUSE (inclusiv 
achiziții propuse în acest sens) 

PRODUSE FINITE 
REZULTATE CA URMARE A 
OPERAȚIUNILOR DE 
CONDIȚIONARE-
PROCESARE 

     

     

     

                                                 
4 echivalentul în lei se va stabili la data semnării Deciziei de finanțare, la cursul euro-leu de la data de 1 ianuarie a anului în cursul căruia este aprobată Decizia de finanțare, stabilit de 
către Banca Central Europeană și publicat pe pagina web a Băncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html 
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Investitiile aferente condiționării – procesării trebuie să  reprezinte cel puţin 70% din top-up-ul  financiar suplimentar, respectiv din cei de 20.000 de Euro 
(acțiuni de minimum 14.000 euro). 
 

III. DESCRIEREA PRINCIPIILOR DE SELECŢIE ÎNDEPLINITE 
Tabel III A 

Nr. 
crt. 

Criterii de Selecţie 

Criteriu de 
selecție 

îndeplinit 
(punctajul 

autoscorat) 

Documentele/ specificațiile care conduc la îndeplinirea 
principiului5  

0 1 2 3 

    

1 
Principiul comasării exploatațiilor având în vedere 
numărul exploatațiilor preluate integral 

 
Solicitantul nu a peluat integral nicio exploatație. 

2 
Principiul nivelului de calificare în domeniul 
agricol/ veterinar/ economie agrară; 

10 Tânărul a absolvit un curs de formare profesională în 

legumicultură – ramura agricolă vizată prin proiect. 

 

3 
Principiul potențialului agricol care vizează zonele 
cu potențial determinate în baza studiilor de 
specialitate 

3 
 

Potențialul agricol al zonei este MEDIU 

    

                                                 
5 doar pentru criteriile pentru care punctajul este mai mare decât 0 
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4 

Principiul integrării în cadrul planurilor de afaceri 
a activităților de protecție a mediului și utilizare 
eficientă a resurselor precum gestionarea 
eficientă a gunoiului de grajd,  agricultură de 
precizie etc.; 

0 

Nu este cazul 

5 

Principiul integrării în cadrul planurilor de afaceri 
a  construirii și modernizării clădiri cu destinație 
agro-alimentară, achiziției de echipamente în 
vederea creșterii performanței economice a 
exploatației; 

12 
Se propun achiziții de echipamente în vederea dezvoltării 

exploatației agricole și îmbunătățirii performanței generale a 
proiectului (tractor, grapă discuri, motopompă). 

6 

Principiul apartenenţei la o formă asociativă cu 
rol economic (cooperativă, grup sau organizație 
de producători). 
 

15 
La momentul depunerii cererii de finanțare, solicitantul face 

parte dintr-o cooperativă agricolă. 

Total punctaj obţinut 40  

 
IV. OBIECTIVELE ŞI DETALIEREA ACŢIUNILOR PROPUSE PENTRU ATINGEREA ACESTORA 
La acest capitol se vor prezenta detaliat obiectivele care se intenţionează a fi atinse prin realizarea acţiunilor propuse prin planul de afaceri. Se va face 
descrierea detaliată a măsurilor care se vor lua pentru creşterea veniturilor exploataţiei, prin restructurare şi/sau modernizare, alte modalităţi de 
îmbunătăţire a exploataţiei, faţă de situaţia prezentată la momentul depunerii Cererii de Finanţare în anul 0. 
În vederea modernizării/ dezvoltării exploataţiei nu sunt permise acţiuni care să prevadă cheltuieli cu echipamente sau utilaje second-hand. 

Modalitatea de gestionare a planului de afaceri 
A. Se vor descrie: 
 Derularea paşilor implementarii planului de afaceri, inclusiv pentru îndeplinirea obiectivelor; 
 Durata de implementare a planului de afaceri (maximum 3 ani) ); 
 Îndeplinirea condiţiei de a deveni fermier activ în maximum 18 luni după momentul instalării (vezi definiţia instalării din Ghidul Solicitantului); 
 Momentul demarării implementării planului de afaceri (în termen de maximum 6 luni de la data semnării contractului de finanţare) şi descrierea 

modalităţii de demarare a implementării Planului de Afaceri. 
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Conform 01. „Asigurarea unui grad de competivitate ridicat pe piața 

locală prin asigurarea fluxului de numerar necesar achiziționării unui material semincer superior calitativ, a tratamentelor fitosanitare optime și de 

bună calitate și a materialelor consumabile (folie  de mulci, folie de tunel) conform noilor tehnologii”.  

 

Acțiunile întreprinse de solicitant sunt: 

A1: Achiziționarea de material semincer superior calitativ de tip hibrid cu o germinație ridicată. Această măsură va avea ca rezultat obținerea unor 

produse de bună calitate ușor vandabile, fapt ce va genera o creștere a veniturilor. 

A2: Achiziționarea tratamentelor fitosanitare de bună calitate. 

A3: Achiziția de materiale consumabile de tip folie de mulci și folie de tunel. Realizarea culturilor conform noilor tehnologii, tunele de protectie  si 

folie de mulci conduc Ia eficientizarea costurilor de întreținere  a culturilor. 

 

Conform 02. „Reducerea riscului periclitării culturilor sub acțiunea secetei prin realizarea de investiții în vederea asigurării debitului de apă necesar prin 

procesul de irigare.” 

Actiunile întreprinse de solicitant sunt: 

A1: Achizițioanrea unei motopompe, a unei instalații de irgare prin picurare și fitting-urilor pentru întreținere. Asigurarea procesului de irigare este 

foarte important în ceea ce privește întretinerea fermei dată fiind natura solurilor nisipoase cu un conținut scăzut de humus și climatului secetos. 

Administrarea  corespunzatoare a debitului necesar de apă al culturilor are ca rezultat creșterea producției cu impact direct în creșterea veniturilor  și 

implicit în profitabilitatea fermei. 

 

Conform 03. „Creșterea producției prin asigurarea fluxului de numerar necesar administrării de îngrășăminte chimice atât granulate, cât și foliare dat 

fiind natura săracă în substanțe nutritive a solurilor nisipoase."  

Actiunile întreprinse de solicitant sunt: 

A1. Achiziționarea de îngrășăminte chimice granulate de tip NPK 16:16:16, îngrășăminte chimice granulate pe baza de azot, microelemente și 

îngrășăminte foliare. Administrarea de îngrășăminte are un impact semnificativ în creșterea producției, dat fiind natura săracă în substanțe nutritive  a 

solurilor nisipoase. Creșterea producției obținute are un impact pozitiv asupra profitabilității fermei. 

 

Conform 04. „Cresterea gradului de profitabilitate  prin diminuarea cheltuielilor de infintare si intretinere a culturilor generate prin dotarea fermei cu 
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utilaje  si echipamente agricole si executarea lucrarilor mecanizate in 

regie proprie.” 

 

Actiunile întreprinse de solicitant sunt: 

A1. Creșterea gradului  de dotare  cu utilaje și echipamente  prin achiziționarea  unui tractor.  Efectuarea dotării  permite  efectuarea  lucrarilor 

agricole în perioadele  optime fără a fi condiționat de disponibilitatea furnizorilor  de servicii agricole fapt ce conduce Ia reducerea riscului de periclitare  

a plantatiilor si imbunatatirea  conditiilor  de creștere și dezvoltare a plantelor și cu un cost redus cu efecte benefice în creșterea gradului de 

profitabilitate prin reducerea cheltuielilor de înființare și întreținere a culturilor. 

A2. Creșterea gradului de dotare cu utilaje și echipamente prin achiziționarea unei grape cu discuri. Efectuarea dotării permite efectuarea lucrărilor 

agricole în perioadele optime fără a fi condiționat de disponibilitatea furnizorilor de servicii agricole, fapt ce conduce Ia reducerea riscului de periclitare 

a plantațiilor și îmbunătățirea condițiilor de creștere și dezvoltare a plantelor și cu un cost redus cu efecte benefice în creșterea gradului de profitabilitate 

prin reducerea cheltuielilor de înființare și întreținere a culturilor. 

A3. Achiziționarea de combustibil (benzina și motorina) pentru efectuarea lucrărilor agricole. 

 
B. Detalierea îndeplinirii obiectivelor obligatorii solicitate pentru implementarea corectă a Planului de afaceri 
Se vor descrie: 

 UAT-ul în care se vor stabili: domiciliul și sediul social trebuie să fie în aceeaşi UAT în care este înregistrată exploatația; locul de muncă trebuie să 

fie în acelaşi UAT sau zona limitrofă a UAT în care este înregistrată exploataţia (dacă solicitantul deţine un loc de muncă); în cazul în care solicitantul 

nu îndeplineşte aceste condiţii (dacă acestea nu sunt indeplinite la data depunerii cererii de finanțare) se constituie în obiective operaționale.  

 Creşterea performanțelor economice ale exploatației, prin comercializarea producţiei proprii  în procent de cel puţin 20% din valoarea primei tranşe 

de sprijin; 

 

Conform obiectivelor specificate, derularea planului de afaceri se va realiza în 5 pași: 

Pasul 1: Este reprezentat de începerea demersurilor pentru achiziționarea tractorului. Aceste demersuri contribuie Ia atingerea obiectivului specific 

04. Se realizează imediat după primirea sprijinului. 

Pasul 2: Este reprezentat  de  achiziția  materialului  semincer aferent anului 1 de implementare. Acest demers contribuie  Ia atingerea obiectivului 

specific 01. Se realizează în primăvara anului 1 de implementare. 

Pasul 3: Este reprezentat de achiziția motopompei și a instalațiilor și fitting-urilor pentru irigații. Aceste demersuri contribuie Ia atingerea 
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obiectivului specific 02. Se realizează în primăvara anului 1 de 

implementare. 

Pasul 4: Este reprezentat  de  achizitia  tratamentelor   fitosanitare,  materialelor consumabile de tip folie de mulcire si folie  de tunel, 

îngrășămintelor chimice și combustibilului pentru efectuarea lucrărilor agricole aferente anului 1 de implementare. Aceste demersuri contribuie Ia 

atingerea obiectivelor specifice după cum urmează: 

 

-achiziție tratamente firosanitare - contribuie Ia atingerea obiectivului specific 01 

 

-achiziție materiale consumabile de tip folie de mulcire și folie de tunel - contribuie Ia atingerea obiectivului specific 01 

 

-achiziție îngrășăminte chimice - contribuie Ia atingerea obiectivului specific 03 

 

-achiziție combustibil pentru efectuarea lucrărilor agricole - contribuie Ia atingerea obiectivului specific 04 

 

Se demarează în primăvara anului 1 de implementare și se desfășoară pe întreaga  perioadă de vegetație a anului 1 de implementare.  

 

Pasul 5: Este reprezentată continuarea demersurilor de Ia pașii 2-4 pentru urmatorii ani de implementare și monitorizare. Se demarează în anul 

2 și 3 de implementare și contribuie Ia atingerea obiectivelor specifice 01-04. Tot în această etapă se realizează și demersurile pentru achiziția 

grapei cu discuri. 

 

 lmplementarea proiectului se realizează pe o perioadă de 3 ani astfel:  

 Cheltuielile pentru realizarea pasului 1 se efectuează în anul 1 

 Cheltuielile pentru realizarea pasului 2 se efectuează în anul 2 

 Cheltuielile pentru realizarea pasului 3 se efectuează în anul 1 

 Cheltuielile pentru realizarea pasului 4 se efectuează în anul 1 

 Cheltuielile pentru realizarea pasului 5 se efectuează în anul 2/3 
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Beneficiarul va demara implementarea planului de afaceri în 

maximum 6 luni de Ia data contractului de finanțare. Planul de afaceri se va demara prin cheltuielile aferente pasului 1 si 2. Solicitantul a realizat înaintea  

depunerii Cererii de finanțare o bună prospectare de piață și a identificat furnizorii pentru achiziționarea imputurilor. 

 

Procedura de achiziție pentru pasul 1 se estimează a avea o durată între 14 și 30 de zile. 

 

Procedura de achiziție pentru pasul 2 se estimează a avea o durată între 1 și 14 zile. 

 

Detalierea îndeplinirii obiectivelor obligatorii solicitate pentru implementarea corectă a planului de afaceri 

Se vor descrie: 

 Creșterea performanțelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de cel puțin 20% din valoarea primei 

tranșe de sprijin; 

 

Având în vedere acțiunile întreprinse prin implementarea proiectului: 

 

01-A1: „Achiziționarea de material semincer superior calitativ de tip hibrid cu o germinație ridicată.” 

 

01-A2: „Achiziționarea tratamentelor fitosanitare de bună calitate.” 

 

01-A3: „Achiziția de materiale consumabile de tip folie de mulci și folie  de tunel.” 

 

03-A1: „Achizițioanrea de îngrășăminte chimice granulate de tip NPK 16:16:16, îngrășăminte chimice granulate pe  baza de azot, microelemente  și 

îngrășăminte foliare.”  

 

Solicitantul creează toate premisele importante pentru obținerea unor produse de calitate superioară și cu un grad de vandabilitate ridicat.  Acestea 

vor fi valorificate cu ușurință pe piețele de en-gross din Dăbuleni și Călărași, în târgurile de săptămâna din Dăbuleni și Bechet și pe piețele de en-

gross din București, Craiova, Târgu Jiu și Timișoara. Ca atare comercializarea producției în procent de peste 20% din valoarea  primei tranșe de sprijin 
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se va efectua cu ușurință. 

 

Productia obținută este destinată în procent de peste 90% comercializării în vederea obținerii de venituri pentru dezvoltarea fermei. 

 

 În cazul exploataţiilor care vizează creşterea animalelor(6), modul de respectare a condiţiei obligatorii privind gestionarea gunoiului de grajd 

(angajament sau descrierea platformei/amenajării conforme cu cerinţele din Ghidul Solicitantului şi Codul de Bune Practici Agricole); 

 

Solicitantul NU desfășoară activitate zootehnică. 

 

 Durata/ tipul de pregătire profesională în domeniul agricol propus în acord cu cerințele obligatorii din Ghidului solicitantului, dacă este cazul; 

 

Solicitantul a absolvit un curs de formare profesională – 360 ore. 

 

 în cazul solicitanților din teritoriul ITI, exploatația trebuie să fie amplasată predominant (peste 50%) în teritoriul ITI, calculul făcându-se raportând 

suprafaţa în ha/ efectivul total de animale (capete animale/ familii de albine) din teritoriul ITI la suprafaţa totală de teren/ efectivul total de animale 

din exploataţie, în funcţie de tipul de încadrare a exploataţiei vegetală sau zootehnică.  

Exploatația NU se află în zona ITI. 

 

 prin Planul de afaceri, trebuie să se demonstreze îmbunătățirea performanței generale a exploataţiei agricole, astfel încât să reiasă modul în care 

se va dezvolta/moderniza exploataţia agricolă, creșterea productivității și toate aspectele legate de realizarea obiectivelor obligatorii şi cele 

suplimentare propuse prin proiect, cu menţinerea criteriilor de selecţie şi eligibilitate, îndeplinite la finanțare, pe toată perioada de implementare 

şi monitorizare a proiectului; 

                                                 
6 În planul de afaceri pentru exploataţiile care vizează creşterea animalelor se va detalia modul de asigurare al necesarului de furaje pentru animalele din exploatație, asigurarea 
adăposturilor/grajdurilor corespunzător adaptate(conform normelor legislaţiei aplicabile) şi va viza în mod obligatoriu (dacă nu există deja o amenajare/platformă conformă)  amenajarea 
unei platforme de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu, pentru evitarea infiltrării în pânza freatică a compuşilor pe bază de nitriţi şi nitraţi, acţiune ce presupune 
eliberarea documentelor obligatorii conform legislaţiei în vigoare, în corelare cu capacitatea productivă a exploataţiei. Pentru calcul, se va utiliza Anexa nr. 8 la Ghidul solicitantului – 
Calculatorul capacităţilor de stocare şi de împrăştiere a gunoiului de grajd. Platformele de gestionare a gunoiului de grajd vor respecta prevederile Codului de bune practici agricole pentru 
protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole.  
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 Prin intermediul demersurilor întreprinse în cadrul acțiunilor A1-

01 „Achiziționarea de material semincer superior calitativ de tip hibrid cu o germinație  ridicată",  A2-01 "Achiziționarea tratamentelor fitosanitare 

de bună calitate" solicitantul crează premisa obținerii unor produse superioare calitativ cu un grad ridicat de vandabilitate avand ca rezultat 

creșterea cifrei de afaceri pe unitatea de suprafață. 

 

 Prin intermediul demersurilor întreprinse în cadrul acțiunii A3-01 "Achiziția de materiale consumabile de tip folie de mulci și folie de tunel" culturile 

înființate dobândesc un grad de timpurietate ridicat. Statistic există o interdependență între timpurietate și prețurile de comercializare ale 

produselor legumicole asftel cu cât o cultură legumicolă este mai timpurie, cu atât prețul de comercializare este mai ridicat. Această tehnologie a 

culturii are ca efect creșterea veniturilor exploatației pe unitatea de suprafață. 

 

 Prin intermediul  demersurilor întreprinse în cadrul acțiunii A1-02 „Achiziționarea unei motopompe, a unei instalației de irgare prin picurare și 

fitting-urilor pentru întreținere" crește gradul de dotare cu infrastructură al fermei, se realizează o eficientizare a resursei de apă consumată în 

agricultura și o creștere a productivitatii muncii solicitantului. 

 

 Prin intermediul demersurilor întreprinse în cadrul acțiunii  A1-03  „Achiziționarea  de îngrășăminte chimice granulate de tip NPK 16:16:16, 

îngrășăminte chimice granulate pe baza de azot, microelemente și îngrășăminte foliare" se realizează o creștere a producției pe unitatea de 

suprafață în special datorită naturii sărace a solurilor nisipoase. O producție ridicată conduce automat Ia o creștere a cifrei de afaceri a fermei.  

Totodată administrarea corectă a îngrășămintelor chimice are ca impact creșterea procentului produselor care întrunesc condițiile optime de 

calitate pentru a putea fi comercializate din total producție și implicit creșterea veniturilor.  

 

 Prin intermediul  demersurilor  întreprinse  în  cadrul acțiunii  A1-04  „Creșterea gradului de dotare cu utilaje și echipamente prin achiziționarea 

unui tractor.", A2-04 „Creșterea gradului de dotare cu utilaje și echipamente prin achiziționarea unei grape cu discuri." și A3-04 "Achiziționarea de 

combustibil (motorină și benzină) pentru efectuarea lucrarilor agricole de înființare și întreținere și pentru irigații." se realizează o creștere a 

gradului de dotare cu utilaje a fermei și o creștere a productivității muncii fermierului. 

 

Totodata   efectuarea   lucrarilor   mecanizate   în  regim  propriu   generează o scădere a costurilor  aferente  lucrărilor de înființare și întreținere a 

culturilor cu efecte benefice în creșterea gradului  de profitabilitate a fermei. 
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Deși fermierul nu prevede expres în planul de afaceri o creștere extensivă prin creșterea suprafețelor cultivate sau al numărului de SO prin intermediul  

implementarii proiectului acesta reușeste să producă mai mult pe unitatea de suprafață și Ia o calitate superioară, să valorifice mai ușor pe piața 

națională și Ia costuri mai mici cu un randament al muncii superior. 

 

 UAT-ul în care se vor stabili: domiciliul și sediul social trebuie să fie în aceeaşi UAT în care este înregistrată exploatația; locul de muncă trebuie să 

fie în acelaşi UAT sau zona limitrofă  a UAT în care este înregistrată  exploataţia (dacă solicitantul deţine un loc de muncă); în cazul în care solicitantul 

nu îndeplineşte aceste condiţii (dacă acestea nu sunt indeplinite la data depunerii cererii de finanțare) se constituie în obiective operaționale.  

 

Domiciliul stabil al solicitantului este în Comuna Călărași, Județul Dolj, UAT în care se află exploatația. 

Solicitantul nu este angajat intr-o activitate salarizată în momentul depunerii cererii de finanțare. 

 

 În cazul proiectelor care își propun să realizeze componenta de condiționare -  procesare/ agricultură ecologică, respectiv de a beneficia de top-up-

ul de 20.000, solicitantul trebuie să își propună un obiectiv suplimentar obligatoriu față de celelalte obiecitve obligatorii prin care să demonstreze 

că în cadrul proiectului va dezvolta componenta de condiționare - procesare/ agricultură ecologică. 

TABEL OBIECTIVE OBLIGATORII7  
TABEL IV A 
 
 

Nr.crt Obiective  Valoarea estimată în 

Euro 

Specificaţii/acțiuni (după caz) 

1. Producţie estimată a fi comercializată8 până la 

acordarea tranşei a doua de sprijin (minim 20% 

din valoarea primei tranşe de sprijin) 

 Se estimeaza  ca in  anul  1 solicitantul 

va incasa din comerializarea 

produselor  legumicole cel putin  6500 

                                                 
7 Neîndeplinirea acestor obiective conduce la retragerea integrală a sprijinului; 
8 Care trebuie sa fie în procent de minim 20% din valoarea primei tranşe acordată (se recomandă estimarea unei valori care depăşeşte 20%, fiind asiguratorie pentru îndeplinirea 
obiectivului, deoarece la momentul acordării tranșei a doua de plată, procentul de 20% se va calcula la cursul euro menționat în cadrul contractului de finanțare: art. 3 – „Cursul de schimb 
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euro – 21,5 % din valoarea primei 

tanșe. 

 

2 Amenajare / platformă gunoi gunoi de grajd 

(dacă este cazul) 

 Nu este cazul 

3 Pregătire profesională în domeniu9 (dacă este 

cazul) 

 Îndeplinit la momentul depunerii cererii de 

finanțare. 

4 Acțiuni în agricultură ecologică (dacă este 

cazul)10 

 Nu este cazul 

    

 
 

C. Detalierea îndeplinirii obiectivelor propuse de solicitant pentru implementarea corectă a Planului de afaceri – cu titlu de exemplu: 

 

La această secţiune, descrierea va începe cu detalierea: 

  fluxului tehnologic, activităţii şi tehnologiei aplicate în cadrul proiectului (tehnologia de cultivare a plantelor, tehnologia de crestere a animalelor – 

tabel furajare animale, sistem de creştere şi hrănire, conformarea la standardele naţionale şi europene, etc.) şi vor include specificaţii temporale, 

iar în cadrul vizitei pe teren evaluatorul va verifica respectarea fluxului tehnologic descris în cadrul planului de afaceri.  În cazul constatării 

neconformităţii celor descrise în Planul de Afaceri cu cele constatate la vizita pe teren, nu va putea fi demonstrată viabilitatea Planului de Afaceri. 

În situaţia în care terenul a fost afectat de calamităţi naturale, solicitantul va prezenta un document justificativ în conformitate cu legislaţia în 

vigoare (vom completa cu documentul respectiv – în procedură se va detalia şi se va corela cu obiectivele (adică documentul nu va anula 

obligativitatea îndeplinirii obiectivelor); 

                                                 
utilizat este cursul euro-leu de la data de 1 ianuarie a anului în cursul căruia este luată decizia de acordare a ajutorului financiar nerambursabil (anul încheierii contractului de finanţare) 
stabilit de către Banca Central Europeană, publicat pe pagina web a Băncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html”.  
9 Se completează dacă este cazul - elementul de eligibilitate asupra căruia fermierul şi-a luat angajamentul, prin cererea de finanţare, că îl va îndeplini, în cazul în care nu îl îndeplineşte 
la depunere. Dobândirea competențelor profesionale adecvateşi obligativitatea prezentării dovezii îndeplinirii acestora, până la solicitarea celei de a doua tranşe de plată. Dacă acest 
element este deja îndeplinit se va completa la Specificaţii – „îndeplinit” cu detalierea documentului care atestă îndeplinirea.  
10 Acțiunile în agricultura ecologică trebuie să vizeze întreaga exploatație 
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I. Tehnologia de cultivare a pepenilor verzi pentru obtinerea de productii extratimpurii  si timpurii pe solurile nisipoase 

 

Etapa 1: Producerea răsadurilor de pepeni verzi 

Epoca de semanare a semintelor pentru obtinerea  rasadurilor:  

15-18 Martie- pentru culturile protejate in regim de tunel 

25-28 martie – pentru culturile neprotejate 

 

Cantitatea de seminte: se seamana 350-600g de seminte pentru 1ha de cultura si rezulta 6000-8000 de plante.  

 

Activitatile întreprinse înainte de semănare: 

Semințele se plantează în alveole, ghivece sau ghivece confecționate din folie polietilena. 

Amestecul pentru  umplerea  ghivecelor  se poate realiza din turba  tratata  sau dintr-un amestec care contine:  40% turba, 20% mraniță, 

 

30% pamant de telina și 10% nisip. 

Ghivecele umplute  cu amestec se introduc în spațiile de producere  a răsadurilor  cu 5-7 zile înainte de plantarea semințelor pentru  a permite 

încalzirea amestecului și răsărirea buruienilor care vor fi distruse înainte de plantare. 

Spațiile pentru înființarea răsadurilor sunt: răsadnițe încalzite pentru culturile de pepeni verzi extratimpurii sau solarii cu dubla protejare 

pentru pentru culturile de pepeni verzi timpurii. 

Cu 2-3 zile înainte de semanare pământul din ghivece sau alveole este tratat cu soluție de Previcur 607 SL 0.15% ți To 0.5%pentru prevenirea 

căderii plantelor. 

 

Semănarea semințelor: 

 

Semănarea semințelor în alveole se realizează manual câte o sămânță în fiecare alveolă Ia o adâncime de 2-3 se monitorizează în permanentă iar plantele 

care nu au răsărit se reînsămânțează. 
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Activități întreprinse după semănarea răsadurilor (îngrijirea răsadurilor): 

 

Activitățile  întreprinse  în  această etapă  presupun: reglarea luminii, aerisirea, dirijarea optima a temperaturii, udarea, efectuarea tratamentelor cu 

caracter preventiv si pentru combaterea  bolilor si daunatorilor, fertilizarea suplimentara, plivitul si calirea. 

 

Rasadurile de pepeni verzi au nevoie de o cantitate mare de lumina ca atare Ia construirea rasadnitei se foloseste folie cu grad ridicat de transparenta. 

Periodic rasadnita se descopera, atunci cand temperatura  permite,  pentru un surplus de lumina. Aerisirea se realizeaza ori de cate ori temperatura  este 

peste optim  pentru  a permite  improspatarea  aerului care are un continut  ridicat  de C02 si amoniac precum  si pentru reducerea umiditatii atmosferice. 

Dirijarea temperaturii se realizeaza pentru  a mentine  plantele intr-un  mediu propice.  Astfel temperatura  temperatura  pana Ia rasarire se mentine  intre  

26-28° C. In primele  4-6 zile de Ia rasarire intre  20-22° C in zilele senine si 18-20° C in zilele noroase.  Noaptea  se mentine o temperatura  de 17-19° C. 

 

Udarea se realizeaza cu atentie astfel incat amestecul care umple ghiveciul sa fie umed pe toata adancimea. Procesul trebuie realizat in timp  astfel incat 

frunzele  sa se usuce pana Ia lasarea serii. Cantitatea  de apa trebuie  sa fie otima intrucat  excesul de apa favorizeaza aparitia unor boli iar !ipsa apei duce 

Ia o dezvoltare  slaba a plantei. 

 

Tratamentele care se efectuaeaza cu caracter preventiv sunt dupa cumurmeaza. Se administreaza 2-3 tratamente cu Folpan 0.2% sau 

 

Capedin 0.2% aproximativ  4-5 L/m2  suspensie pentru  prevenirea  caderii  plantelor.  La interval de 7-10 zile se administreaza un tratament  cu Ripost 

M  0.25%, Mikal  M  0.35% sau Dithane M45 0.2% pentru  combaterea agentilor patogeni ce provoaca aparitia manei  sau pastarii.  Se vor efectua 

tratamente cu Afugan, Systhane sau sulf muiabil  daca vor aparea semne de fainare sau cu insecticid daca plantele sunt atacate de paduchi sau alte 

insecte.  

 

 Fertilizarea suplimentara se realizează daca se constată o crestere slaba a plantei. Sunt suficiente 1-2 tratamente cu ingrasaminte pe baza de Azot, 

Fosfor si Potasiu concentratie pana Ia 1% sau ingrasaminte foliare ca Folplant, Cropmax sau Nutrileaf. 

 Plivitul se realizeaza de cate ori este nevoie pentru a elimina buruienile din alveola sau ghiveci. 

 Calirea se realizeaza cu 4-5 zile inaint de plantare pentru a acomoda planta cu conditiile din camp. La inceput folia de 

pe rasaduri se indeparteaza o perioada scurta pe timpul zilei. Cu 2-3 zile inainte de plantare, se poate indeparta si pe 
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timpul noptii in functie de conditiile atmosferice.  

 Cu o zi inainte de plantare rasadul se uda in abundenta. Transportul in camp se poate realiza cu mijloace descoperite 

avand in vedere ca distanta pe care se transporta este mica. 

 

Etapa 2: Pregatirea terenului 

 

Pregatirea terenului se realizeaza in 2 etape: pregatire de toamna și pregatire de primavara. Pregatirea de toamna 

presupune: distrugerea resturilor vegetale, afanarea solului si nivelarea. 

 Distrugearea  resturilor  vegetale se realizeaza in functie  de cultura  care a existat  anterior   manual  sau mecanizat. Afanarea 

solului se realizeaza mecanizat  prin  discuire. 

 Nivelarea solului este optionala in functe de sol si se realizeaza mecanizat cu ajutorul unui nivelator-modelator. 

 Pregatirea de primavara presupune: aratul, discuitul sau frezarea, fertilizarea și erbicidarea. Aratul se realizeaza Ia 

o adancime de 25-30 cm mecanizat, dupa care imediat sau chiar simultan discuirea sau frezarea. 

o Fertilizarea se poate realiza fie prin administrarea de ingrasaminte natural (gunoi de grajd) aproximativ 30 

T/ ha sau ingrasaminte chimice complexe aproximativ  660 kg/ ha daca sunt de tipul 15:15:15 sau 445 kg/ ha  

de tipul 22:22:22. Administrarea ingrasamintelor se face fie manual, fie mecanizat cu ajutorul unui MA sau 

MIG 6. 

o Erbicidarea se realizeaza mecanizat cu 5-6 zile inainte de plantare daca se folosește Stomp 330 EC 4 L de 

substanță dizolvată in 450 L apa pentru suprafata de 1 ha. Daca se administreaza Dual 960 EC erbicidarea se 

realizeaza cu 2-3 zile inainte de plantare 1L de substanta Ia hectar, fara incorporare. 

Etapa 3: Înființarea culturii (Plantarea) 

 

Perioada de plantare:  

10-15 Aprilie in cazul culturilor  protejate  in regim de tunel 

25-30 Aprilie in cazul culturilor neprotejate 

 

 



 

ÎNDRUMAR SUBMĂSURA 6.1 
Plan de afaceri  

 Plantarea in regim de tunel 

 

Plantarea se poate realiza mecanizat  cand masina pe langa procesul propriu-zis de plantare efectueaza si instalarea tunelelor, mulcirea si intinderea  

benzii de picurare sau manual. 

In cadrul procesului  de plantare manual se efectueaza urmatoarele  lucrari: 

o marcarea randurilor echidistant Ia 180 em 

o distribuierea  pe randuri a ghivecelor sau alveolelor  cu plante 

o plantarea rasadului Ia distanta de 80-100 em intre plante Ia o adancime de 1-2 em sub nivelul terenului 

o udarea rasadului prin picurare  sau manual 1.5L/planta 

o instalarea adapostului de tunel Ia 30-35cm de o parte si de alta a randului  de 

plante. Arcadele pentru  sustinerea  foliei  se plaseaza Ia distante de 1-1.5 m 

distanta una de cealalta si pot fi confectionate din fier-beton, plastic sau nuiele. 

Pentru acoperire se foloseste folie polietilena  de 0.017-0.019  mm grosime  si 150 

em latime. Pentru 1 ha de suprafata  se utilizeaza aproximativ  110 kg folie (55 Kg 

de mulcire si  55 Kg de acoperit tunelul)  si 5000 de arcade. 

 

 Plantarea in regim neprotejat  cu folie de mulcire 

 

Plantarea  se realizeaza manual presupunand urmatoarele lucrari: 

o marcarea randurilor  Ia odistanta de 180 em echidistant 

o instalarea mulciului manual sau mecanizat 

o se creaza orificii in folie din 100 in 100 em unde urmeaza a se planta rasadul 

o se distribuie  rasadurile pe rand 

o se planteaza manual  rasadul Ia o dancime  de 1-2 em sub nivelul  terenului 

si aseaza pamant  in jurul  plantei 

o aerisierea  spatiului de sub folie si astfel imburuienarea 

o se uda prin picurare  sau manual -1.5L apa/planta 
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Plantarea se realizeaza manual efectuându-se urmatoarele lucrari: 

 

o deschiderea randurilor sau rigolelor  Ia 180 em echidistant 

o se distribuie rasadurile pe rand 

o se planteaza Ia o distanta de 80-100 em intre plante si Ia o adancime de 1-2 em sub nivelul terenului. 

o se uda prin picurare  sau manuai1-1.5L de apa/planta. 

 

Etapa 4: Efecuarea lucrărilor de îngrijire a culturilor 

 

Lucrarile  de ingrijire  a culturii  de pepeni  verzi sunt  urmatoarele:  impanare  (completare  lipsuri), prasile  manuale  sau mecanice, erbicidare, 

fertilizare,irigare si combaterea  bolilor  si daunatorilor. 

 

lmpanarea sau completarea lipsurilor se realizeaza manua  Ia 2-3 zile dupa plantare cu rasad constituit  ca rezerva pentru  acest scop. Prasila manuala 

se realizeaza pentru  afanarea solului si combaterea buruienilor,  care nu au fast exterinate  prin erbicidare si  doar in cazul culturilor  neprotejate  si 

nemulcit. In cazul culturilor  infintate  cu tuneluri  se realizeaza 3-4 prasile mecanice pe interval  iar buruienile din jurul plantei se plivesc manual. La 

culturile neprotejate  cu folie de mulcire se realizeaza 3-4 prasile mecanice.Prasilele mecanice se efectueaza pe interval  iar cele manual pe randul de 

plante. 

 

Erbicidarea se realizeaza in perioada  de vegetatie manual sau mecanizat pentru  combaterea buruienilor  utilizandu-se substante precum: Fusilade 

Forte (l.SL/ha), Pantera (l.SL/ha),  Gallant S  (l.SL/ha)  sau Targa (2L/ha). Procesul de erbicidare  este eficient  cand 

buruienile  au 5-10 em si sunt turgescente. 

 

Fertilizarea se realizeaza Ia inceputul  formarii  vrejului  prin administrarea  a aproximativ 150 kg/ha azotat de amoniu. 

lrigarea  se realizeaza eel mai eficient  prin  picurare  aproape  zilnic sau prin  aspersie intre  4-6 udari  cu o norma  de apa de 350-400m  /ha 

 

Combaterea bolior si daunatorilor  se realizeaza  situational in functie de situatia intampinata.  
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Astfel: 

 

 pentru  combaterea  fuzariozei se efectueaza 2-3 tratamente cu Topsin M70 sau Topsin SOOEC in concentratie  de pana Ia 1% 

 pentru  combaterea  alternariozei  se efectueaza tratamente cu Rovral, Bravo, Dithane M45,Vondozeb, Folpan sau Score. 

 pentru  combatera  antracnozei  se efectueaza  tratamente cu Topsin( interval  de 14 zile)  sau Dithane  M45,Vondozeb,Bravo  500 (interval de 6-8 

zile). 

 pentru  combaterea  fainarii  se efectueaza tratamente cu Shavit 72,Afugan sau Sulf muiabil 

 pentru  combaterea  bacteriozei  se efectueaza tratamente cu Dithane, Turdacupral sau Champion 

 pentru  combaterea  manei se efectueaza tratamente cu Dithane, Curzate Manox, Aliette, Bravo sau Folpan 

 pentru  combaterea  afidelor  se efectueaza tratamente cu Actelic, Hostaquik, Mospilan  sau Actara 

 pentru combaterea paianjenului rosu se efectueaza tratamente cu Omide 57 EC, Neoron  sau Nisorun. 

 

În cazul culturilor de pepeni verzi realizate in regim de tunel se efectueaza lucrari de dirijare a factorilor de mediu neperforata. Ca atare, temperatura in 

tunel nu trebuie sa depaseasca 30° C pe operioada cat mai lunga din zi. 

 

 Etapa 5: Recoltarea 

 

Perioda de recoltare:  

o 22-25 lunie pentru  culturile  protejate  in regim de tune 

o 1-2 Iulie pentru culturile mulcite 

o 5-6 Iulie pentru  culturile infintate  prin rasad plantat  direct fara tunel sau folie de mulcire.  

 

Recoltarea fructelor se realizeaza manual și selectiv. 

 

II. Tehnologia de cultivare a verzei de toamna pe terenurile nisipoase 
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Etapa I: Producerea răsadurilor 

 

Perioada de semănare a răsadurilor: în intervalul cuprins intre lunile aprilie-iunie 

 

Cantitatea de sămânță: 300-400g sămânță pentru obținerea rasadului necesar pentru plantarea a 1 ha de teren, aproximativ 48.000 de plante 

 

Activități întreprinse pentru realizarea răsadului: 

 

Se executa urmatoarelor  lucrari: distrugerea resturilor  vegetale, arat, afanarea terenului, fertilizarea, semanarea, erbicidarea, aplicarea de 

tratamente, udarea  si plivitul. 

 

 Aratul se executa mecanizat cu ajutorul unui tractor de mici dimensiuni sau motocultor sau manual cu ajutorul unei cazmale pentru 

suprafete mici Ia o adancime de 18-20 cm.  

 Udarea se realizeaza in mod constant si cu atentie pentru a nu distruge plantele. 

 Plivitul reprezinta operatiunea de indepartare a buruienilor din rasad. Se executa manual ori de cate ori este necesar. 

 

Etapa 2: Pregătirea terenului 

 

Lucrarile de pregatire a terenului sunt urmatoarele: arat, afanare, fertilizare si erbicidare.  

Aratul se realizeaza mecanizat Ia o adancime  de 18-20 cm. 

 Afanarea se realizeaza mecanizat cu ajutorul unei freze sau disc. 

 Fertilizarea se realizeaza prin administrarea a 300-500 kg de ingrasaminte complexe de tipul 20:20:20 si se incorporeaza in sol prin intermediul 

aratului sau discuitului. 

 Erbicidarea se efectueaza mecanizat cu 5-6 zile inainte de plantare. 

 

Etapa 3: lnfintare culturii (plantarea)  
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Epoca de plantare este: 20 lunie - 5 Iulie 

Plantarea rasdului  de varza se realizeaza manual  sau mecanizat.  

Plantarea se realizeaza Ia o distanta  de 70 em intre  randuri si Ia o distanta  de 35 cm intre plante. Adancimea de plantare este pana Ia prima frunza 

normala. lmediat dupa plantare se executa irigatul de prindere cu o norma de apa de 200 m/ ha. 

 

Etapa 4: Lucrările de îngrijire a culturii 

 

Lucrarile de ingrijire a culturii  consta in: impanatul sau completarea golurilor, prasila, fertilizarea in timpul vegetatiei, irigatul si combaterea 

bolilor si daunatorilor. 

 lmpanatul sau umplerea golurilor se realizeaza manulla  4-7 zile dupa plantat cu rasad de aceiasi varsta si soi. 

 Prasila manuala se realizeaza Ia circa 2 saptamani  dupa plantare.  Dupa care se realizeaza 1-2 prasile mecanice dupa ploile majore sau irigat intens. 

 Fertilizarea din timpul vegetatiei se executa in 2 etape: prima etapa  Ia 10-15 zile dupa completarea  golurilor iar cea de-a doua cu putin timp 

inainte de invelirea capatanilor folosind in fiecare etapa 200 Kg/ha azotat de amoniu. Fertilizarea se realizeaza pe teren reavan si lipsit  de 

buruieni  si se incorporeaza prin prasila mecanizata. 

 Lrigatul se executa pe toata perioada de vegetatie. Se aplica 7-8 udari cu norme  de apa de 300-350 m/ ha. lrigatul  se intensifica incepand cu 

momentul invelirii capatanilor pentru a se asigura o umiditate  de 70-75% din IUA si se stopeaza  cu 2 saptamani inainte de recoltare pentru a evita 

craparea verzei. 

 

Recoltarea 

 

Epoca de recoltare: A treia decadă a lunii septembrie - a treia decada a lunii noiembrie 

 

Recoltarea se realizeaza manual. 

 

Etapa 1: Producerea rasadurilor 

 

Perioada de semanare a semintelor pentru obtinerea rasadurilor: dupa data de 20 Februarie 
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Cantitatea de seminte: densitatea recomandata pentru 1hade cultura 

este  45.000 - 47.000 plante/ ha ca atare sunt necesare 50.000 de seminte pentru infintarea rasadului pentru o cultura de 1 ha pătlăgele vinete 

 

Activitati intreprinse inainte de semanare: 

 

Se construieste rasadnita sau solarul. Semintele se seamana in tavite alveolare sau ladite. Suportul in care se seaman se umple cu turba tratata sau 

mranita  fermata  din: 60% pamant,10%  nisip si 30% gunoi  de grajd fermentat. 

Semanarea semintelor: Semanatul  se realizeaza  pe randuri  distantate Ia 8-10 cm unul de celalat, iar distanta pe rand intre seminte este de 2-3 cm. 

 

Etapa 2: Pregătirea terenului 

 

Pregatirea terenului se realizează în 2 etape: pregatirea de toamnă si pregatirea de primavara. 

 

Pregatirea de toamnă presupune presupune distrugerea resturilor vegetale si se realizeaza mecanizat  prin  discuire  cu grapa cu discuri in agregat cu un 

tractor. 

Pregatirea de primavara presupune: fertilizarea, arat, discuit, erbicidat. 

 

 Fertilizarea se realizeaza prin administrarea de gunoi de grajd bine fermentat 30t/ha incorporat in sol prin aratura adanca 28-30 em si ingrasaminte 

chimice complexe 15-15-15 665kg/ha incorporate in sol prin discuire. 

 Aratul se realzeaza mecanizat Ia o adancime de 28-30 cm. 

 Discuitul sau frezatul se realizeaza mecanizat cu ajutorul unei grape cu discuri sau freza. 

 Erbicidatul se realizeaza cu Stomp 330 EC in doza de 4L/ha aplicat preemergent si neincorporat sau Dual Gold 960 EC in doza de 1.2 L/ ha aplicat 

preemergent. 

 

Etapa 3: Înființarea culturii 

 

Perioada de plantare a rasadurilor in camp este: 10-15 aprilie pentru culturile infintate in regim protejat cu tunele din polietilena, iar cu folie de mulcire 
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dupa 25 aprilie atunci cand temperatura in sol Ia o adancime de 10 cm se 

stabilizeaza Ia 12° C si a trecut pericolul brumelor tarzii in cazul culturilor neprotejate in regim de tunel. 

 

Plantarea in regim de tunel: 

 

Plantarea  se realizeaza manual si presupune realizarea urmatoarelor activitati: 

 

o Marcarea randurilor 

o lntinderea picurarii se realizeaza mecanizat  sau manual 

o lntindrea foliei  de mulcire  se realizeaza manual sau mecanizat; folia pentru mulci poate fi neagra sau transparenta 

o Decuparea locului de plantare Ia distanta de 10 cm de Ia marginea mulciului si 30 cm intre plante. Se planteaza 2 randuri de plante pe folia 

demucli 

o Piantarea rasadurilor se realizeaza manual in decupaturile efectuate anterior 

o Realizarea tunelelor   presupune infigerea arcadelor confectionate din fier beton, tuburi din PVC sau nuiele din rachit inaltimea 

de 160-180 em Ia o distanta de 1-1.5m una fata de cealata si cu o deschidere de 80 em astfel incat sa protej plante si acoperirea 

cu folie. Se foloseste folie cu latimea de 1 m și grosimea de 0.015-0.018 mm 

o lrigarea se realizeaza prin picurare imediat dupa plantare 

 

Plantarea în regim neprotejat: 

 

Plantarea se poate realiza mecanizat cu ajutorul unei masini de plantat rasaduri MPR-6 sau manual. 

 

 Răsadul se planteaza Ia o distanta de 28-30 cm intre plante pe rand si o distanta de 70-80 cm între randuri. Dupa plantare se 

efectueaza o udare prin picurare sau aspersie. 

 

Etapa 4: Efectuarea lucrărilor de îngrijire a culturilor 
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Lucrarile de ingrijire pentru culturile de vinete in regim protejat și 

mulcite: 

 

Actiunile întreprinse sunt urmatoarele: completarea golurilor, combaterea buruienilor  si afanarea solului, fertilizarea faziala, irigarea, dirijarea  

factorilor  de mediu si combaterea bolilor si daunatorilor. 

 

Completarea  golurilor  se realizeaza manual Ia 3-4 zile de Ia plantare cu rasad de aceiasi varsta si acelasi soi. 

Combaterea buruienilor si afanarea solului se realizeaza prin executarea  prasilelor  mecanice si manuale  si aplicarea  de erbicid.  La culturile  

mulcite  pe perioada  de vegetatie se executa 3-4 prasile mecanice numai pe intervalul  neacoperit  de folie. Erbicidarea se realizeaza manual 

sau mecanizat prin administrarea  unuia din erbicidele:  Fusilade 2L/ ha, Pantera 2L/ ha sau Agii1L/ ha. 

 

Etapa 5: Recoltarea 

 

Perioada de recoltare este incepand cu: pana Ia 15 iunie pentru culturile in regim protejat cu folie Agril si cu folie de mulcire: 

 

 16-30 iunie pentru culturile in regim protejat cu folie polietilena 

 

 1-15 iulie pentru culturile in regim neprotejat 

 

Recoltarea se realizeaza manual si esalonat pe masura ce fructele ajung Ia maturitate. 

 

a) Solicitanţii acestei submăsuri care deţin exploataţii zootehnice/ mixte şi care fac parte dintr-o asociaţie/ cooperativă care are concesionate/ închiriate 

suprafeţe agricole reprezentând pajişti, în conformitate cu Ordinul MADR nr. 619/06.04.2015, vor ţine cont în elaborarea planului de afaceri de toate 

angajamentele luate ca urmare a aderării la acea asociaţie/ cooperativă şi vor prezenta în această secţiune toate detaliile privind modalitatea de 

creştere a animalelor atât în perimetrul gospodăriei, cât şi în afara acesteia, având în vedere că o perioadă importantă de timp animalele nu se regăsesc 

în exploataţia solicitantului/adăposturile din gospodărie. Se va detalia raportul între fermier şi asociaţie cu privire la: obţinerea producţiei şi 

comercializarea acesteia. În cadrul planului de afaceri trebuie demonstrată sustenabilitatea şi viabilitatea activităţii pentru care se solicită sprijin 
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(inclusiv obţinerea producţiei de către fermier şi comercializarea 

acesteia şi în perioada de păşunat). Atât în planul de afaceri cât şi în cadrul cererii de finanţare trebuie menţionate codurile ANSVSA (al solicitantului şi 

asociaţiei/cooperativei) în vederea verificării transferului animalelor. 

NU ESTE CAZUL 

 

b) Studenţii care urmează modul de învăţământ „la zi/cu frecvenţă” sunt eligibili indiferent de UAT în care se află sediul facultăţii, numai dacă frecventează 

o facultate cu specializare în domeniul proiectului (conform HG nr. 580/2014 cu modificările şi completările ulterioare, pentru studii universitare, 

ramura de ştiinţe  „Ingineria resurselor vegetale şi animale”).  

NU ESTE CAZUL 

 

De exemplu: beneficiarul care înfiinţează o exploataţie zootehnică, trebuie să urmeze o specializare în domeniul zootehnic şi să facă parte din ramura de 

ştiinţe „Ingineria resurselor vegetale şi animale”. 

 

În această secţiune, este obligatorie prezentarea modului de gestionare a exploataţiei de la distanţă, respectiv studentul trebuie să dovedească, în acord 

cu fluxul tehnologic de cultivare a produselor vegetale/creştere a animalelor, prezenţa sa activă în exploataţie şi modul de gestionare a afacerii în calitate 

de manager de exploataţie. Se va dovedi modul de evitare a riscului gestionării afacerii agricole dintr-o localitate aflată la distanţă faţă de exploataţie din 

fişa tehnică a sM 6.1 din PNDR 2014-2020.  

 

 Fundamentarea necesităţii: se va descrie conformitatea obiectivelor urmărite de către solicitant prin proiect cu obiectivele măsurii (conform Fişei 

măsurii şi a Ghidului solicitantului) şi se va preciza capacitatea propusă a se realiza la finalizarea proiectului. Se va specifica modul în care tipul de 

producţie vegetală/zootehnică este în acord cu potenţialul agricol al zonei (în conformitate cu studiul ICPA), aspect care se va menţine pe parcursul 

implementării şi monitorizării proiectului. Pentru asigurarea viabilităţii planului de afaceri se va justifica modul de desfăşurare a afacerii în ansamblu 

şi se vor descrie inclusiv achiziţiile decontate prin alte programe, sau din surse proprii de finanţare, dacă achiziţiile prin PNDR vin în completarea 

unor achiziţii anterioare (dacă este necesar).  

 

D. Vor fi propuse de către solicitant minim 3 obiective suplimentare care vor urmări dezvoltarea exploataţiei finanţate, de exemplu: 

  

 Comercializarea producţiei proprii în procent de peste 20% din valoarea primei tranşe de sprijin; 
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 Creşterea randamentului exploataţiei şi a productiei estimate; 

 Campanii de promovare a produselor pe piaţă (cu excepţia celor finanţate prin PNS)  

 Adaptarea la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene (descrierea acţiunilor care urmează a fi executate 

şi modul de implementare a acestora la nivelul exploataţiei, în vederea adaptării la standardele de mediu, bunăstarea animalelor, sanitar-veterinare, 

sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului/standardelor la care se adaptează (pentru proiectele care vizează adaptarea 

unităţii la standardele specifice).  

 Se pot elabora alte obiective suplimentare cu condiţia să vizeze dezvoltarea exploataţiei agricole şi să conducă (împreună cu celelalte obiective) la 

viabilitatea planului de afaceri. De asemenea, fiecare obiectiv se va detalia prin acţiunile întreprinse pentru îndeplinirea obiectivului.  

 Îmbunătăţirea managementului exploataţiei agricole (se va face o descriere generală a modului în care se vizează îmbunătăţirea managementului 

exploataţiei prin participarea solicitantului la cursuri de formare profesională/instruire în domeniul vizat pentru sprijin, altele decât cele obligatorii. 

Astfel, se va descrie planul propus pentru formare si consiliere in vederea imbunatatirii aptitudinilor beneficiarului si a eficacitatii exploatatiei. Se 

vor indica, dacă este cazul, tipurile de cursuri pe care solicitantul intenţionează să le urmeze şi aplicabilitatea acestora în managementul exploataţiei 

vizate pentru sprijin, etc. ); 

 

Obiectivul specific 02 „Reducerea riscului periclitarii  culturilor  sub actiunea secetei prin realizarea de investitii in veredea asigurarii debitului de 

apa necesar prin procesul de irigare.”  

Contribuie Ia cresterea competivitatii  prin  reducerea riscurilor  cu care se confrunta exploatatiile agricole (managementul riscului) si cresterea 

gradului de infrastructura  din domeniul irigatiilor  respectiv suprafetele agricole irigate Ia nivel national. 

 

Obiectivul specific 03 „Cresterea productiei prin asigurarea fluxului de numerar necesar administrarii de ingrasaminte chimice atat granulate cat si 

foliare  dat fiind natura saraca in substante nutritive  a solurilor  nisipoase.”  

Contribuie  Ia cresterea competivitatii  sectorului agricol prin cresterea cantitatilor de produse obtinute pe unitatea de suprafata si respectiv   

cresterea  gradului  de profitabilitate al fermei. 

 

Obiectivul specific 04 „Cresterea gradului de profitabilitate  prin diminuarea cheltuielilor de infintare si intretinere a culturilor  generate prin dotarea 

fermei cu utilaje si echipamente agricole si executarea lucrarilor  mecanizate in regie proprie.”  

Contribuie Ia cresterea competivitatii sectorului agricol prin cresterea gradului de profitabilitate  al fermei prin diminuarea cheltuielilor realizate 
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pentru infintarea si intretinerea culturilor. 

 

Dotarile cu echipamente si utilaje  suprinse  in cadrul  02 si 04 contribuie Ia cresterea productivitatii muncii solicitantului. La finalul 

proiectului  tanarul fermierului  va avea o capacitatie anuala de productie de aproximativ 

 

 80 000 kg pepeni verzi 

 

 12 000 kg vinete 

 

 21 000 kg varza 

 

 1500 kg conopida 

 

Potentialul agricol pentru arealul in care se afla exploatatia este mediu in conformitate cu studiul ICPA. Zona este insa recunoscuta  Ia nivel national 

pentru gradul ridicat de timpurietate al produselor legumicole datorita conditiilor pedoclimatice. In cazul pepenilor verzi culturile infintate  manifesta 

o timpurietate de 14-20 de zile fata de restul regiunilor fiind prima zona in care se incepe recoltarea. 

 

Anual beneficiarul capitalizeaza o mare parte din profitul  obtinut  pentru  a satisfice gap-urile de lichiditate  care apar in timpul  desfasurarii activitatii 

si pentru asigurarea fondului de rulment necesar mentinerii afacerii Ia sandarde de competivitate ridicate. 

 

Pentru imbunatatirea calitatii  managementului solicitantul participa pe perioada de implementare a proiectului Ia un curs de formare profesionala in 

domeniul antreprenoriatului (entrepreneurship). 

 

Prin intermediul cursului se urmareste dezvoltarea de aptitudini  precum: managementul afacerii, marketing si organizare de marketing  si competente 

de negociere si luarea  corecta  a deciziilor in mediul de afaceri. 

 

Creșterea randamentului si productivitatii muncii 
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In cadrul proiectului, solicitantul urmareste cresterea gradului de dotare cu utilaje si echipamente agricole a fermei , realizeaza investitii in 

infrastructura  de irigatii prin amenajarea unui sitem de irigare prin picurare si foloseste tehnologii moderne pentru culturile infintate  precum mulcirea. 

Prin intermediul  A3 din cadrul obiectivului  specific 01 fermierul infinteaza culturile prin utilizarea tehnologiei de mulcire si asfel elimina procesul de 

prasila manuala al culturilor  prasitoare realizand o economie de timp si resurse care determina  o crestere a productivitatii muncii prestate pe unitatea 

de suprafata. 

 

Prin intermediul Aldin cadrul obiectivului specific 02 fermierul realizeaza investitii intr-un sistem de irigare prin picurare care conduce Ia o eficientizare  

a consumului resursei de apa, resursei de energie pentru  pomparea apei si reducerea timpului necesar procesului de irigare cu efecte in cresterea 

productivitatii muncii. 

 

Prin intermediul Alsi A2 din cadrul obiectivului specific 04 fermierul urmareste achizitionarea unui tractor, si a unei grape cu discuri pentru realizarea   

mecanizata  a lucrarilor de infintare si intretinere a culturilor. Acest fapt genereaza o economie de timp si resure in procesul de ingrijire a culturilor  

cu efecte pozitive in ceea ce priveste productivitatea muncii prestate pe unitatea de suprafata. 

 

Solictantul desfasoara activitati de promovare a produselor pe piata locala si nationala. 

 

Promovarea produselor pe piata locala se realizeaza prin participarea regulata cu produse Ia pietele de en-gross din Dabuleni, Calarasi, Craiova, 

Bucuresti si Timisoara precum si Ia targurile de saptamana din Dabuleni si Bechet. 

 

Promovarea  produselor  pe piata nationala se realizeaza prin crearea unei pagini de prezentare a fermei pe reteaua de socializare Facebook 
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Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 

 

TABEL DETALIERE OBIECTIVE SUPLIMENTARE11 PROPUSE DE BENEFICIAR PENTRU DEZVOLTAREA EXPLOATAŢIEI AGRICOLE  

TABEL IV B 

Obiective suplimentare şi acţiunile aferente Suprafaţa/Număr/Capacitate/Specificaţii 

OBIECTIV SUPLIMENTAR 

(exemple, se vor descrie cel puțin 3) 

ACŢIUNE (12) 

 

 

1 

Comercializarea producției proprii în 

procent de peste 20% din valoarea 

primei tranșe de sprijin 

 

  

  

  

  

  

  

2 

Creşterea randamentului și a 

productivității muncii 

Utilaje 1 tractor 

1 grapă de discuri 

Echipament Motopompa 

 

Conducta principala de picurare 

 

Banda de picurare 

 

Robineti  si alte fitting-uri 

                                                 
11 Pentru atingerea obiectivului general privind îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol, precum şi conformitatea cu cerinţele de protecţie a mediului, 

igienă şi bunăstarea animalelor și siguranţa la locul de muncă pentru exploataţia vizată pentru sprijin, se detaliază obiectivele suplimentare propuse de către solicitant (nu mai puţin de 
3) detaliate pe acţiuni. 
 
12 În secțiunea dedicată acțiunilor întreprinse, va fi exemplificată modalitatea practică/aplicată prin care se preconizează atingerea obiectivelor: achiziții preconizate, participarea la 
programe de instruire (cursuri, seminarii, ateliere practice etc), managamentul exploatației (din punct de vedere tehnic, economic și de mediu), campanii de promovare și informare, etc.   
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Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 

  

3 

Campanii de promovare 

Participarea Ia targurile de 

 

saptamana  din Dabuleni  si Bechet 

 

Pagină de internet pe Faceook  

4. Îmbunătățire managementului Participarea Ia un curs de formare 

 

I  profesionala in domeniul 

antreprenoriatului. 

 

5. Acțiuni de condiționare-procesare NU ESTE CAZUL  

 

În cazul în care fermierul decide să stabilească un obiectiv suplimentar de depăşire a ţintei obligatorii de 20% (din valoarea primei tranşe de sprijin), acesta 

va prezenta în tabelul IVB procentul total de comercializare a producţiei (incluzând şi procentul de 20% comercializare obligatorie). Astfel, dacă fermierul 

îşi propune comercializarea producţiei cu 40% peste minimum obligatoriu de 20% din valoarea tranşei de sprijin, acesta va stabili ca obiectiv suplimentar: 

„Comercializarea producţiei proprii în procent de 60% din valoarea tranşei de sprijin”.  

 

PONDERE OBIECTIVE OBLIGATORII (inclusiv operaționale, dacă este cazul) ŞI SUPLIMENTARE  

 

Precondiții de îndeplinire a Planului de afaceri 

 

 tânărul fermier (care se instalează) trebuie să îşi stabilească domiciliul13 în UAT-ul în care exploataţia este  înregistrată 

                                                 
13 DOMICILIU – potrivit Codului Civil (art. 86 – 91) se precizează că, dacă prin lege nu se prevede altfel, o persoană fizică nu poate să aibă în acelaşi timp decât un singur  domiciliu şi o 
singură reşedinţă, chiar şi atunci când deţine mai multe locuinţe. Domiciliul persoanei fizice, în vederea exercitării drepturilor şi libertăţilor sale civile, este acolo unde aceasta declară că 
îşi are locuinţa principală. Reşedinţa persoanei fizice este în locul unde îşi are locuinţa secundară. Relaţia locuinţă-domiciliu-reşedinţă poate fi astfel descrisă: orice locuinţă poate fi 
domiciliu sau reşedinţă, după alegerea titularului; locuința desemnată ca reşedinţă nu poate fi, în acelaşi timp, domiciliu şi invers; o persoană poate avea mai multe locuinţe, însă are, la 
un moment dat, un singur domiciliu şi o singură reşedinţă 
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 în cazul în care tânărul fermier care se instalează, este sau va fi încadrat într-o activitate 

salarizată, locul de muncă al acestuia (sediul social/punctul de lucru al angajatorului) trebuie să fie în aceeaşi UAT sau zona limitrofă14 a UAT în 

care este înregistrată  exploataţia; 

 în cazul în care tânărul fermier care se instalează, este sau va fi încadrat într-o activitate salarizată, locul de muncă al acestuia (sediul social/punctul 

de lucru al angajatorului) trebuie să fie în aceeaşi UAT sau zona limitrofă15 a UAT în care este înregistrată  exploataţia 

 

Aceste condiții pot fi realizate la depunerea cererii de finanțare sau urmează să fie îndeplinite în termen de  6 luni de la data semnării  Contractului de 

finanțare cu Autoritatea contractantă, astfel cum solicitantul își va fi asumat prin semnarea Declarației pe proprie răspundere din cadrul Cererii de finanțare.  

Întrucât verificarea precondițiilor se va face la data depunerii dosarului cererii tranșei a doua de plată dar cu referire la termenul de  6luni de la semnarea 

Contractului , beneficiarul are obligația să păstreze toate documentele justificative generate la data îndeplinirii precondițiilor 1-3. 

Îndeplinirea în afara termenului de 6 luni a precondițiilor, privind stabilirea domiciliului, sediului social şi a locului de muncă, dar în cadrul termenului 

maxim permis pentru depunerea dosarului de solicitare a celei de-a doua tranşe de plată, atrage recuperarea parţială a sprijinului financiar, proporțional 

cu obiectivul operațional aferent precondiției nerealizate: 10% pentru fiecare precondiție  

 

TABEL IV C 

Nr.crt Obiective Obligatorii (16) Pondere 

obiectiv 

(%) 

1. Comercializarea producției agricole proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată, 

demonstrată prin documente justificative, în conformitate cu legislația în vigoare. Se va lua în calcul valoarea cumulată 

pe toată perioada dintre semnarea Contractului de finanțare și solicitarea celei de-a doua tranșă de plată; 

17.5% 

2 Amenajare / platformă gunoi gunoi de grajd (după caz) Nu este 

cazul 

                                                 
14 ZONA LIMITROFĂ - reprezintă zona constituită din UAT-urile aflate la o distanţă de maxim 75 km (conform hartă rutieră) față de UAT în care este înregistrată exploataţia agricolă 
15 ZONA LIMITROFĂ - reprezintă zona constituită din UAT-urile aflate la o distanţă de maxim 75 km (conform hartă rutieră) față de UAT în care este înregistrată exploataţia agricolă 
16 În cazul obiectivelor obligatorii însoţite de menţiunea (după caz), se va introduce o pondere doar dacă urmează a fi îndeplinite şi vor fi verificate după semnarea Deciziei de Finanţare. 
Dacă aceste elemente sunt îndeplinite deja la depunere, atunci ele nu mai sunt considerate obiective.  
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3 Pregătire profesională în domeniu (după caz) Nu este 

cazul 

4 …..  

 Obiective operaționale (Derogare de la îndeplinirea la data depunerii cererii de finanțare)  

Pentru cazul în care precondițiile descrise mai sus nu sunt îndeplinite la depunerea cererii de finanțare, acestea devin 

obiective operaționale în cadrul Planului de Afaceri cu pondere de 10% (fiecare), din totalul cumulativ al obiectivelor 

prevăzute de solicitant (după caz). 

 

30%, din 

care: 

1 tânărul fermier (care se instalează) trebuie să îşi stabilească domiciliul17 în UAT-ul în care exploataţia este  înregistrată; 10% 

2 în cazul în care tânărul fermier care se instalează, este sau va fi încadrat într-o activitate salarizată, locul de muncă al 

acestuia (sediul social/punctul de lucru al angajatorului) trebuie să fie în aceeaşi UAT sau zona limitrofă18 a UAT în care 

este înregistrată  exploataţia; 

10% 

3 sediul social al beneficiarului trebuie să fie localizat în aceeaşi UAT în care este înregistrată exploataţia. 10% 

Obiective Suplimentare (minim 3)  

4 Îmbunătățirea managementului exploatației agricole 17.5% 

5 Creșterea randamentului și productivității muncii 17.5% 

6 Campanii de promovare a produselor pe piață 17.5% 

TOTAL 100% 

 

ATENŢIE!  

 Totalitatea obiectivelor reprezintă 100%. Proporţionalitatea se aplică la întreaga sumă de sprijin.  

                                                 
17 DOMICILIU – potrivit Codului Civil (art. 86 – 91) se precizează că, dacă prin lege nu se prevede altfel, o persoană fizică nu poate să aibă în acelaşi timp decât un singur  domiciliu şi o 
singură reşedinţă, chiar şi atunci când deţine mai multe locuinţe. Domiciliul persoanei fizice, în vederea exercitării drepturilor şi libertăţilor sale civile, este acolo unde aceasta declară că 
îşi are locuinţa principală. Reşedinţa persoanei fizice este în locul unde îşi are locuinţa secundară. Relaţia locuinţă-domiciliu-reşedinţă poate fi astfel descrisă: orice locuinţă poate fi 
domiciliu sau reşedinţă, după alegerea titularului; locuința desemnată ca reşedinţă nu poate fi, în acelaşi timp, domiciliu şi invers; o persoană poate avea mai multe locuinţe, însă are, la 
un moment dat, un singur domiciliu şi o singură reşedinţă 
18 ZONA LIMITROFĂ - reprezintă zona constituită din UAT-urile aflate la o distanţă de maxim 75 km (conform hartă rutieră) față de UAT în care este înregistrată exploataţia agricolă 
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  În cazul neîndeplinirii obiectivelor obligatorii, sumele acordate vor fi recuperate integral, iar 

cea de-a doua tranşă nu va mai fi acordată.In cazul nerespectării obiectivelor suplimentare, sumele acordate vor fi recuperate proporțional cu 

ponderea obiectivelor neîndeplinite, iar neîndeplinirea a minimum 3 obiective suplimentare conduce la neacordarea celei de a doua tranșă de 

sprijin sau recuperarea sprijinului acordat în prima transă de plată; 

 Pentru a fi eligibil, tânărul fermier trebuie să stabilească în planul de afaceri minimum 3 obiective suplimentare pe care să le îndeplinească până la 

solicitarea celei de-a doua tranşe de sprijin; 

 Fiecare obiectiv obligatoriu și suplimentar va primi o pondere egală raportată la numărul toatal de obiective propuse. 

 Fiecare preconditie a obiectivului operational va primi o pondere de 10%, atât pentru precondițiile îndeplinite, cât și pentru cele neîndeplinite la 

depunerea cererii de finanțare.  

 Pentru fiecare obiectiv operațional neîndeplinit în termenul de 6 luni, dar realizat în termenul de până la depunere a tranșei 2 de plată, sprijinul se 

va reduce cu câte 10% pentru fiecare procent aplicat la total sprijin 50.000 sau 40.000 Euro, după caz. (Dacă, dintre cele trei precondiții una este 

realizată la depunerea CF și celelalte două nu, în PA se va înscrie precondiția cu ponderea 10%pentru fiecare obiectiv operațional); 

 În cazul neîndeplinirii unuia dintre cele 3 obiective operaționale privind stabilirea domiciliului, a sediului social, și a locului de muncă în termenul 

maxim admis, adică până la depunerea dosarului cererii pentru tranșa a doua de plată, sprijinul financiar aferent celei de-a doua tranşe de plată nu 

se va mai acorda și se va recupera integral sprijinul financiar plătit la prima tranşă.  

 În cazul nerespectării obiectivelor suplimentare, aferente punctului IVB, sumele acordate vor fi recuperate (după caz) proporţional cu ponderea 

obiectivelor neîndeplinite (tranșa a doua acordându-se parțial, de loc sau dacă suma de recuperat depășeste cuantumul tranșei a doua, se 

recuperează diferența din sprijinul acordat la prima tranșă).  

 

 

În cazul proiectelor care își propun să realizeze componenta de condiționare - procesare: 

- se va recupera integral  top-ul de 20.000 € în cazul în care nu sunt îndeplinite operațiunile de condiționare-procecesare, 

- se va recurge la recuperarea integrală a sprijinului în cazul în care, planul de afaceri este axat exlusiv pe componeta de condiționare procesare, iar 

activitățile propuse nu sunt realizate în integralitate. 

 

Exemplu de calcul pentru un Plan de Afaceri cu nouă obiective (trei obligatorii, trei operaţionale și trei suplimentare): 100% = 30% (3*10% pentru fiecare 

obiectiv operațional neîndeplinit) + 70%(3*11,67% pentru fiecare obiectiv obligatoriu + 3*11,67% pentru fiecare obiectiv suplimentar). Fiecare obiectiv 
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(obligatoriu şi suplimentar) va fi considerat ca având o pondere egală pentru calcularea recuperării 

proporţionale a sprijinului și se aplică la întreaga sumă de sprijin (50.000 sau 40.000 Euro/ 60.000 euro sau 70.000 euro), după caz.  

Se reiterează faptul că, pentru fiecare precondiție neîndeplinită în termenul de  șase luni, dar realizată în termenul de depunere a tranșei a doua de plată, 

sprijinul se va reduce cu câte 10% pentru fiecare, procent aplicat la total sprijin 50.000 sau 40.000 Euro / 60.000 euro sau 70.000 euro, după caz. 

In secțiunea dedicată acțiunilor întreprinse, va fi exemplificată modalitatea practică/aplicată prin care se preconizează atigerea obiectivelor: achiziții 

preconizate, participarea la programe de instruire  (cursuri, seminarii, ateliere practice etc), managamentul exploatației (din punct de vedere tehnic, 

economic și de mediu), campanii de promovare si informare, etc.   

 

V. PIAŢA DE APROVIZIONARE/DESFACERE, CONCURENŢA ŞI STRATEGIA DE PIAŢĂ CE VA FI APLICATĂ PENTRU VALORIFICAREA PRODUSELOR/SERVICIILOR 

OBŢINUTE PRIN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI. 

        TABEL V A 

POTENŢIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI 

 

Nr.crt 

 

Denumire furnizor de  

materii 

prime/materiale  

auxiliare 

Produse/servicii 

oferite  

Cantitate 

aproximativă 

Valoare 

aproximativă 

(Euro) 

% din 

total 

achiziţii 

1  Utilaje agricole 

Echipamente 

agricole 

 

1 

1 

24.000 

2.500 

66.25% 

2  Material 

semincier 

lngrasaminte 

chimice 

Tratamente 

fitosanitare 

6000   plante   

pepeni și 

îngrășăminte    

1Motopompa 

Folie de tunel  

si mulci 

Material 

semincer: 3000 

lngrasaminte 

chimice:500 

Motopompa:1000 

lnstalatii de lrigat: 

1500 

17.5% 
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Folie de tunel  si 

mulci 

Instalasție irigat 

Instalasție 

irigat 

Tratamente 

fitosanitare: 500 

Tratamente 

fitosanitare: 500 

TOTAL: 7000 

 

3  Tratamente 

fitosanitare 

lngrasaminte 

chimice 

 Tratamente 

fitosanitare:500 

lngrasaminte 

chimice: 500 

2,5% 

  Combustibil  MOTOINĂ 

BENZINĂ 

1000 

5% 

TOTAL   40.000  

 

Tabel V B                                        

POTENŢIALII CLIENŢI AI SOLICITANTULUI 

Nr.crt Client (Denumire şi 

adresa) 

Valoare aproximativă (Euro) 

 

% din vânzări 

1 DIVERȘI  1500 Euro/An  

2 DIVERȘI   
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VI. TIPUL ŞI CANTITATEA PRODUSELOR OBŢINUTE ÎN TIMPUL IMPLEMENTĂRII, INCLUSIV 

OPORTUNITĂŢILE  DE PIAŢĂ 

 

În cadrul acestei secţiuni se detaliază elementele (pentru o mai bună înţelegere de către persoanele care verifică studiul) care au stat la baza realizării 

previzionării: gradul de utilizare a capacităţii de producţie şi modul cum evoluează acesta în timp; se va preciza producţia fizică existentă şi producţia fizică 

estimată în urma realizării investiţiei. Se va preciza inclusiv modalitatea de utilizare/valorificare pentru restul producției obținute (<=80%) 

 

Pentru a pune în evidenţă tipul şi cantitatea produselor obţinute în cadrul exploataţiei agricole, se vor folosi tabelele următoare: 

 

TABEL VI A 1   Planul de cultură pentru sectorul vegetal, inclusiv pentru suprafeţe cultivate cu furaje   

 

Denumire 

cultura 

 

An O 

 

An 1 

 

An 2 

 

An 3 
 21 

Suprafata 

 

(ha) 

Productie 

22 

(tone) 

S

u

p

r

a

f

a

t

a 

 

(

h

a

) 

Productie 

 

(tone) 

Suprafata 

 

(ha) 

Productie 

 

(tone) 

Suprafata 

 

(ha) 

Productie 

 

(tone) 

         

 

Pepeni verzi 

 

1 

 

60 

 

1 

 

80 

 

1 

 

80 

 

1 

 

80 

 

 

1 
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Vinete 

 

0.50 

 

10 

 

0

.

5

0 

 

12 

 

0.50 

 

12 

 

0.50 

 

12 

 

0.50 

 

 

 

  

Varza 

 

0.42 

 

18 

 

0

.

4

2 

 

21 

 

0.42 

 

21 

 

0.42 

 

21 

 

0.42 

 

Conopida 

 

0.12 

 

1 

 

0

.

1

2 

 

1.5 

 

0.12 

 

1.5 

 

0.12 

 

1.5 

 

0.12 

 

TOTAL 

 

2.04 

 

89 

 

2

.

0

4 

 

114.5 

 

2.04 

 

114.5 

 

2.04 

 

114.5 

 

2.04 
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TABEL VI A 2 Planul de producţie şi comercializare pentru sectorul vegetal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumire 
cultură 

An 1 An 2 An 3 

Producţia 
estimată 
destinată 

comercializ
ării 
(kg) 

Valoarea 
estimată a 
producţiei 

comercializat
e 

(Euro) 

Producţia 
estimată 
destinată 

comercializării 
(kg) 

Valoarea estimată 
a producţiei 

comercializate 
(Euro) 

Producţia estimată destinată 
comercializării 

(kg) 

Valoarea estimată a producţiei 
comercializate 

(Euro) 

Pepeni verzi 75000 12200 75000 12200 75000 12200 

Vinete 11500 2340 11500 2340 11500 2340 

Varză 20000 3250 20000 3250 20000 3250 

Conopidă 1000 200 1000 200 1000 200 

TOTAL 107500 17990 107500 17990 107500 17990 

Total comercializare producţie cumulat 
pentru maximum 3 ani. 

kg Euro Total comercializare producţie cumulat pentru 
3ani pentru îndeplinirea condiţiei minime de 
comercializare în valoare de minim 21,5% din 
valoarea primei tranşe de sprijin. 

kg Euro 

322500 53970   

Productie 
destinată  
consumului
propriu  
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TABEL VI B 1 Planul de producţie pentru sectorul zootehnic 

     

 

Nr. 
crt 

SPECIFICARE An  0 An  1 An  2 An  3 

Cap Prod. Cap Prod. Cap Prod. Cap Prod. 

1 Bovine total, din care:         

- juninci         

- vaci de lapte         

- tineret bovin (...etc)         

2 Porcine         

 -          

3 Ovine         

 Caprine         

4 Păsări         

 -          

5 Familii de albine         

6 Alte specii         
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TABEL VI B 2  Planul de producţie şi comercializare pentru sectorul zootehnic 

 

Denumire 

specie/ 

produs 

animalier 

An 1 An 2 An 3  

Producţia 

estimată 

destinată 

comercial

izării 

(kg) 

Valoarea 

estimată a 

producţiei 

comerciali

zate 

(Euro) 

Producţia 

estimată 

destinată 

comerciali

zării 

(kg) 

Valoarea 

estimată a 

producţiei 

comerciali

zate 

(Euro) 

Producţia 

estimată 

destinată 

comerciali

zării 

(kg) 

Valoarea 

estimată a 

producţiei 

comerciali

zate 

(Euro) 

  

Bovine       

lapte/ouă       

....       

TOTAL        

Total comercializare producţie 

cumulat pentru maximum 3 ani. 

kg Euro Comerciali

zare 20% 

kg Euro  

  

 

Productie destinată 

consumului propriu  
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TABEL VI C 1   Planul de condiționare- procesare (dacă exploataţia vizează condiționarea-procesarea 

produselor agricole) 

Denumire 

produs 

obtinut 

An 0 An 1 An 2 An 3 

 

Producţie 

(kg/tone) 

Cantitate 

produs 

obtinut 

Producţie 

(kg/tone) 

 Producţie 

(kg/tone) 

 Producţie 

(kg/tone) 

 

        

         

….         

….         

TOTAL         
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TABEL VI C 2   Planul de condiționare- procesare și comercializare  

(dacă exploataţia vizează condiționarea- procesarea și comercializarea produselor agricole) 

 

Denumire 

cultură 

An 1 An 2 An 3 

Producţia 

estimată 

destinată 

comerciali

zării 

(kg) 

Valoarea 

estimată a 

producţiei 

comerciali

zate 

(Euro) 

Producţia 

estimată 

destinată 

comercial

izării 

(kg) 

Valoarea 

estimată a 

producţiei 

comerciali

zate 

(Euro) 

Producţia 

estimată 

destinată 

comercia

lizării 

(kg) 

Valoarea 

estimată a 

producţiei 

comerciali

zate 

(Euro) 

Producţie 

procesată 

      

....       

TOTAL       

Total comercializare producţie 

cumulat pentru maxim 3 ani. 

kg Euro Total comercializare producţie cumulat pentru 3 

ani pentru îndeplinirea condiţiei minime de 

comercializare în valoare de minim 20% din 

valoarea primei tranşe de sprijin. 

kg Euro 

    

 

La verificarea conformităţii Planului de afaceri, nu mai târziu de 33, de la data semnării contractului de finanţare, solicitantul trebuie să demonstreze că a 

comercializat producţie de minimum de 20% din valoarea primei tranșe de plată, a modernizat exploatația agricolă în conformitate cu cele precizate în 

Planul de afaceri, că a demarat implementarea planului de afaceri în cel mult 6 luni de la data semnării contractului de finanțare, şi a realizat toate 

angajamentele asumate la depunerea cererii de finanțare.  
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În cadrul acestei secţiuni se detaliază prezumţiile (pentru o mai bună înţelegere de către persoanele 

care verifică studiul) care au stat la baza realizării previzionării: gradul de utilizare a capacităţii de producţie şi modul cum evoluează acesta în timp; se va 

preciza producţia fizică existenta şi producţia fizică estimată în urma realizării investiţiei. 
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VII. CALCULUL VALORII PRODUCŢIEI STANDARD (SO) LA FINALIZAREA PLANULUI DE AFACERI 

 

Se va calcula totalul SO-urilor, rezultat din cumularea producţiei vegetale şi/sau zootehnice pentru anul ţintă (max anul 3.  

 

Tabel VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. GRAFICUL DE TIMP PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR ŞI ETAPELOR 

 

Grafic de eşalonare a investiţiei exprimat valoric pe luni şi activităţi ţinând cont de următoarele: pentru sectorul vegetal şi zootehnic perioada de 

implementare şi termenul de depunere a solicitării pentru ce-a de-a doua tranşă de plată nu va depăşi 33  luni de la data semnării contractului de 

finanţareGraficul de timp trebuie să reflecte menţinerea criteriilor de eligibilitate şi selecţie pe tot parcursul implementării planului de afaceri, prin urmare, 

dimensiunea SO a exploataţiei nu poate să scadă sub dimensiunea cu care exploataţia a beneficiat de sprijin, iar în structura culturilor, cultura/grupa de 

animale cu pondere SO majoritară trebuie să rămână majoritară pe tot parcursul implementării planului de afaceri.  

De asemenea, criteriile de selecţie pentru care s-a primit sprijin, trebuie să fie menţinute.  

 

 

 

 

Tipul sectorului Dimensiunea  exploataţiei 

(SO) propusă 

pentru anul ţintă 

Sector vegetal 12.758,4 SO 

-  

Sector animal  

-  

TOTAL  
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Durata de realizare prognozată (detaliat pe luni) şi etape principale  

 

Exemplificare de grafic de eşalonare a investiţiei exprimat valoric pe luni şi activităţi (se colorează casetele aferente perioadei de timp în care se 

implementează acţiunea respectivă) 

 

 
Anii de implementare An I An II An III 

Luna de implementare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Acțiuni atingere obiective  

Achiziție material semincier     1000           1000           1000        

Achiziție tratamente 
fitosanitae 

   500        500        750     

Achiziție folie 
 tunel 

   250           150           100        

Achiziție instalație de 
irigare 

   1000            750            750         

Achiziție îngrășăminte 500       500      750      

Achiziție tractor   3000                                  

Achiziție grapă               2500                      

Achiziție combustibil                500    

Servicii 
 consultanță 

   3000                                 
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După elaborarea graficului de implementare, se va completa tabelul următor: 

 

Tabel VIII 

Obiectivul19 Perioada propusa Observaţii 

I. Obiective obligatorii (se va trece doar denumirea obiectivului) 

Comercializarea producției proprii în procent de 

minimum 20% din valoarea primei tranșe de 

sprijin 

25 lunie-Noiembrie  2022 

 

25 lunie 2022-15 August 2022-Comercializare pepeni veri 

Iuiie 2022-Septembrie 2022-Comercializare vinete 

Septembrie 2022-Noiembrie 2022-Comercializare varza 

Septembrie 2022-Noiembrie 2022-Comercializare conopida 

Amenajări de gestionare a gunoiului de grajd, 

conform normelor de mediu (dacă este cazul) 

Nu este cazul. Nu este cazul. 

   

II. Obiective suplimentare (minim 3 obiective suplimentare şi se va trece doar denumirea obiectivului) 

 Îmbunătăţirea managementului exploataţiei 

agricole 

lanuarie 2022-lulie 2022 Solicitantul va participa Ia un curs de formare profesională 

 in vederea dezvoltarii de abilitati antreprenoria 

Creșterea randamentului; productivitatii muncii Martie  2022-August 2022 Activitatea  fermei  va resimti  o crestere  a randamentului  

si productivitatii muncii incepand cu luna Martie 2022 

odata cu implementarea Aldin cadrul obiectivului 04 

respectiv achizitia tractorului  prin realizarea mecanizata 

a lucrarilor de infintare  si intretinere  a culturilor. 

 

Totodata implemenatarea A3-01si Al-02  vor duce Ia 

cresterea productivitatii muncii. 

A3-01prin  eliminarea procesului de prasila manuala Ia 

culturile prasitoarea iar Al-02  printr-o economie de timp, 

                                                 
19 Se vor urmări obiectivele obligatorii şi cele suplimentare propuse de solicitant 
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energie  si resurse in procesul de irigare. 

 

Campanii de promovare a produselor pe piata 

 

Martie 2022-August 2022 

 

Campaniile de promovare vor incepe in luna Iuiie 2022 

odata cu participarea  Ia targuri  si piete pentru 

comercializarea pepenilor verzi. 

Totodata va fi infintata  si pagina de prezentare pe reteaua 

de socializare Facebook unde fermierul  va pasta 

permanent detalii legate de produsele  obtinute  si va 

interactiona cu clientii. 

 

 

ATENŢIE! 

Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 6 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului. Astfel, începerea 

implementării planului de afaceri reprezintă momentul primei vânzări a producţiei obţinute în urma activităţii desfăşurate în exploataţie sau a primei 

investiţii realizate prin proiect (demonstrate cu documente justificative) după momentul semnării contractului de finanţare. Solicitantul se angajează să 

devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la acordarea celei de a doua tranșe (data încheierii instalării). 

Condiţiile de selecţie şi eligibilitate îndeplinite în vederea obţinerii sprijinului, vor fi menţinute în mod obligatoriu pe întreaga perioadă de implementare a 

planului de afaceri precum şi în perioada de monitorizare. Planul de afaceri nu poate fi încheiat mai devreme de parcurgerea unui an agricol de la momentul 

semnării Deciziei de Finanţare.  

 

IX. EVALUAREA PRINCIPALELOR RISCURI 

 

Se va face o scurtă prezentare a principalelor riscuri care se pot ivi pe parcursul implementării proiectului, cauzele şi efectele acestora asupra producţiei 

totale obţinute şi după caz, modalităţi de combatere a acestora. Se vor menţiona următoarele tipuri de riscuri (listă neexhaustivă):  

 Riscul neîndeplinirii criteriilor legate de începerea implementării planului de afaceri în termen de  șase luni de la momentul contactării; 
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 Riscul gestionării afacerii agricole dintr-o localitate aflată la distanţă faţă de exploataţie, ceea ce 

afectează capacitatea fermierului de a o gestiona adecvat;  

 Riscul de a nu îndeplini obiectivele suplimentare propuse de solicitant prin acţiunile stabilite în prezentul plan de afaceri; 

 Riscul înlocuirii persoanei responsabile cu gestionarea, beneficiile și deciziile de risc financiar în cazul în care un solicitant care are statut de persoană 

juridică cu mai mulți acționari și unde un tânăr fermier, așa cum este definit în articolul 2 din R(UE) nr. 1305/2013, trebuie să aibă un control efectiv pe 

întreaga durată a angajamentului (pe perioada de implementare şi monitorizare a proiectului) în ceea ce privește deciziile referitoate la gestionare, la 

beneficii și la riscurile financiare. 

 Riscul depăşirii termenului de implementare a planului de afaceri (30 septembrie 2025) 

Dacă la verificarea tranșei a doua de plată și dacă pe perioada de 3 ani  de monitorizare a proiectului se constată că nu au fost îndeplinite şi menţinute 

condiţiile de eligibilitate şi de selecţie prevăzute în Planul de afaceri, se va proceda la recuperarea integrală a sprijinului acordat. 

 

X. PROGNOZA VENITURILOR, CHELTUIELILOR, REZULTATELOR FINANCIARE LA NIVEL DE EXPLOATAŢIE – EXCLUZÂND SUMELE DE SPRIJIN ACORDATE 

PRIN SM 6.120  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Sumele vor fi exprimate în Euro, iar veniturile şi cheltuielile NU vor include suma de sprijin prin intermediul acestei submăsuri. Pentru anul 0, datele se preiau din evidentele 
contabile ale solicitantului. Pentru ceilalți ani, indicatorii se vor estima. 
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TABEL XI 

 

 

lndicatori 

 

- 

 

An 1 

 

An2 

 

An3 

- 

Venituri   

 

Sectorul vegetal 

 

17990 

 

17990 

 

17990 
 

Sectorul zootehnic 
-  

- 

 

- 
 

TOTAL VENITURI 

 

17990 

 

17990 

 

17990 
 

Cheltuieli 

   

 

I Sectorul vegetal 

 

2650 

 

2650 

 

2650 
 

Sectorul zootehnic 

 

- 

 

- 
- 

 

TOTAL CHELTUIELI 

 

2650 

 

2650 

 

2650 
 

REZULTAT BRUT 

 

15340 

 

15340 

 

15340 
 

In cadrul previziunii cheltuielilor realizate in anul 0 s-au considerat urmatoarele: 

 Lucrari agricole mecanizate pentru infintarea culturii 620 Euro 

 Lucrari agricole mecanizate pentru intretinerea culturilor 810 Euro 

 Munca manuala platita 1000 Euro 

 lnputuri  irigare 700 Euro 
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 Material semincer 1250 Euro 

 lngrasaminte 1500 Euro 

 Tratamente 750 Euro 

 

TOTAL = 6.630 EURO 

 

In cadrul previziunii cheltuielilor realizate in anul 1,2,3 s-au considerat urmatoarele: 

 

 Munca manuala platita 800 Euro 

 Material semincer 250 Euro 

 lngrasaminte 1.200 Euro 

 Tratamente 400 Euro 

 

TOTAL = 2.650 EURO 

 

Preturile de referinta pentru lucrarile agricole au fost estimate conform listei de preturi practicate de furnizorul de servicii agricole  

Evaluarile pentru celelalte imputuri in agricultura precum (ingrasaminte, tratamente, folie de mulci si tunel etc.) cheltuielile au fost estimate prin 

consultarea preturilor practicate de furnizorii locali. 

 

ATENŢIE! 

Stabilirea domiciliului și sediului social al beneficiarului în UAT în care exploataţia este înregistrată, precum si locul de muncă al tânărului fermier (in cazul 

in care detine unul) trebuie să fie în acelaşi UAT sau zona limitrofă, conditii care vor fi îndeplinite în termen de maxim  6 luni de la data semnării contractului 

de finanțare. În caz contrar, va fi recuperat întregul sprijin acordat (prima tranşă de plată), procedându-se identic în cazul nerealizării obiectivelor obligatorii.  

În cazul investiţiilor care presupun înfiinţare şi/sau reconversia plantaţiilor pomicole şi viticole, materialul săditor fructifer utilizat trebuie să fie din categoria 

biologică certificată (acest document va fi prezentat obligatoriu la solicitarea celei de-a doua cereri de plată, iar planul de afaceri va specifica furnizorul 

care va fi utilizat pentru materialul săditor însoţit de certificatul aferent), în caz contrar recuperându-se întregul sprijin acordat, fiind luate în considerare 

pentru sprijin doar speciile eligibile şi suprafeţele incluse în Anexa II din STP, exceptând cultura de căpşuni în sere şi solarii.  
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În cazul investiţiilor în exploataţii pentru struguri de vin, vor fi eligibile doar arealele desemnate prin 

OMADR 397/2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi încadrării localităţilor pe regiuni viticole, podgorii şi centre viticole. Planul de afaceri 

poate prevede doar cheltuielie eligibile, conform Ghidului Solicitantului, iar operatiunile sprijinite vor viza activitatea din cadrul exploataţiei vizate pentru 

sprijin în vederea dezvoltării. În cazul în care condiţiile de eligibilitate nu sunt respectate şi menţinute în implementare, proiectul devine neeligibil, nu va 

mai fi plătită a doua tranşă și se recuperează integral sumele aferente primei tranşe de plată acordate.  

 

În cazul neîndeplinirii obiectivelor suplimentare propuse de solicitant, va fi recuperată suma aferentă obiectivelor neîndeplinite, proporţional cu valoarea 

procentuală aferentă fiecarui obiectiv  raportată la total sprijin.  

 

În vederea evitării dublei finanţări, nu pot fi finanţate prin PNDR acţiunile eligibile prin PNS. Aşadar, NU pot fi propuse ca cheltuieli în Planul de Afaceri, 

acele cheltuieli eligibile prin PNS. Pentru a demonstra viabilitatea planului de afaceri, vor fi incluse alte cheltuieli decât cele specifice PNS. În acest caz, 

evaluatorii vor ţine cont de aria limitată de cheltuieli a solicitanţilor aflaţi în această situaţie pentru evaluarea viabilităţii planului de afaceri.   

 

În cazul în care solicitantul decide să beneficieze de consultanţă gratuită finanțată prin Măsura (M) 02 - Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei 

și servicii de înlocuire în cadrul fermei, acesta va specifica atât în cererea de finanțare cât și prin intermediul planului de afaceri, în secțiunea dedicată 

acestei mențiuni, dacă întocmirea planului de afaceri  și/sau implementare acestuia (după caz) se finanţează prin intermediul M02.  În acest caz, în tabelele 

aferente cheltuielilor se va urmări ca sprijinul acordat să nu vizeze  decontarea ulterioară a  serviciilor de consultanţă si consiliere. 

 

Este obligatorie menţinerea criteriilor de selecţie şi de eligibilitate pe parcursul monitorizării planului de afaceri (3 ani)! 
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ANEXA I la Planul de Afaceri 

 

Acțiuni care au fost/ sunt finanţate prin PNA  

 

Această anexă va fi completată doar de către apicultori (solicitanţii care deţin familii de albine) 

 

Lista acţiunilor prezentate în această secţiune,  alături de acţiunile prevăzute în prezentul plan de afaceri vor asigura complementaritatea dintre acţiunile 

finanţate din FEGA şi FEADR, aceste elemente asigurând verificarea viabilităţii planului de afaceri în cazul exploataţiilor apicole şi viti-vinicole.  

 

A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT 

 

 Denumirea/ Forma juridică a solicitantului  

 

 Date de identificare ale acestuia (CNP) 

 

 Apartenenţa la o formă de asociere, date de identificare (se completează doar dacă solicitantul face parte dintr-o asociaţie/cooperativă sau orice altă 

formă asociativă şi a accesat/va accesa PNA prin aceasta) 

 

 Număr familii de albine 

 

 Activitate dominantă (grupa de cultură/animalele din care se constituie S.O. dominant din total S.O. exploataţie)  
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- Declar pe proprie răspundere că nu voi accesa PNA 2020-2022 între momentul depunerii 

Cererii de Finanţare la PNDR 2014-2020 şi momentul acordării celei de-a doua tranşe de plată din PNDR 2014-2020 

- Declar pe propria răspunde am accesat PNA 2017-2019 şi am beneficiat de finanţare pentru următoarele achiziţii (pentru care nu voi solicita 

finanţare din PNDR 2014-2020) 

- Declar pe propria răspundere că am accesat PNA 2014-2016 şi am beneficiat de finanţare pentru următoarele achiziţii (pentru care nu voi solicita 

finanţare din PNDR 2014-2020 ): 

 

Anul accesării PNA:            Produs achiziţionat: 

 .................                   .....................             

.................                    ..................... 

 .................                   ..................... 

 

 Declar pe propria răspundere că nu voi solicita finanţare din PNDR 2014-2020 pentru următoarele achiziţii pe care intenţionez să le decontez prin 

accesarea PNA 2020-2022: 

.................. 

................. 

................. 

 

Descrierea asigurării complementarităţii şi demarcării între cele două Programe. 

Exemplu: din PNA am accesat/voi accesa stupi, familii de albine... Din PNDR voi accesa centrifugă, topitor de ceară.... 

Descrierea fluxului tehnologic utilizat şi modalitatea prin care achiziţiile vor conduce la dezvoltarea exploataţiei apicole.  

Bifele din casete sunt pentru exemplificare. 
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Achiziţii pentru apicultori care pot face obiectul dublei 

finanţări 

PNA 2014-2016 

(dată achiziţie, 

cantitate) 

PNA 2017-2019 

Cantitate 

PNA 2020-

2022 

Cantitate 

PNDR 2014-

2020 

Cantitate 

Maturator      

Centrifugă      

Topitor de ceară cu abur din inox       

Medicamente pentru tratarea varoozei și nosemozei      

Funduri de stupi pentru control      

Funduri de stupi antivarooa       

Colectoare de polen, colectoare de propolis     

Uscător de polen     

Încălzitor miere     

Mătci     

Familii de albine     

Stupi în vederea reformării stupilor uzaţi în urma deplasării 

acestora în pastoral 

    

 

Nu este permisă achiziţionarea aceloraşi produse din PNA şi PNDR. În cazul în care în tabel se completează pentru acelaşi produs atât în coloana PNDR, cât 

şi într-una dintre coloanele PNA, solicitantul va fi neeligibil.  

 

Cele declarate în prezentul document vor fi menţinute de la momentul depunerii Cererii de Finanţare până la acordarea celei de-a doua tranşe de sprijin 

din PNDR 2014-2020.  În caz contrar, solicitantul va deveni neeligibil. 


