
Interacțiunile dintre priorități, domenii de intervenție și măsuri 

 

Definitii: 

1. „operațiune” înseamnă un proiect, un contract, o acțiune sau un grup de proiecte 

selectate de autoritățile de management ale programelor în cauză sau sub responsabilitatea 

acestora, care contribuie la realizarea obiectivelor unei priorități sau unor priorități 

aferente;  

2. „beneficiar” înseamnă un organism public sau privat și, exclusiv în scopul regulamentului 

privind FEADR, o persoană fizică responsabilă pentru inițierea sau care inițiază și 

implementează operațiunile; 

3. „operațiune finalizată” înseamnă o operațiune care a fost încheiată în mod fizic sau 

implementată integral și pentru care toate plățile aferente au fost efectuate de beneficiari, 

iar contribuția publică relevantă a fost plătită beneficiarilor; 

4. „cheltuială publică” înseamnă orice contribuție publică la finanțarea unor operațiuni, 

care provine de la bugetul autorităților naționale, bugetul Uniunii alocat fondului FEADR; 

5. „măsură” înseamnă un set de operațiuni care contribuie la realizarea uneia sau mai 

multora dintre prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. Fiecare măsură de 

dezvoltare rurală este programată astfel încât să contribuie în mod specific la realizarea 

uneia sau mai multor priorități ale Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

 

Conform Reg. (UE) nr. 1303/2013 o strategie de dezvoltare locală plasată sub 

responsabilitatea comunității conține cel puțin următoarele elemente (art. 33): 

 

 definirea zonei și a populației care fac obiectul strategiei; 

 analiza necesităților de dezvoltare și a potențialului zonei, inclusiv o analiză a punctelor 

tari, a punctelor slabe, a oportunităților și a amenințărilor; 

 descriere a strategiei și a obiectivelor acesteia, o descriere a caracterului integrat și 

inovator al strategiei și o ierarhie a obiectivelor, inclusiv ținte măsurabile pentru realizări 

și rezultate. În legătură cu rezultatele, țintele pot fi exprimate în termeni cantitativi sau 

calitativi; 

 descriere a procesului de implicare a comunității în elaborarea strategiei; 

 un plan de acțiune care să demonstreze modul în care obiectivele sunt transpuse în acțiuni; 

 descriere a procedurilor de gestionare și monitorizare a strategiei, prin care se 

demonstrează capacitatea grupului de acțiune locală de implementare a strategiei, 

însoțită de o descriere a procedurilor specifice de evaluare; 

 planul financiar al strategiei. 

 

Conform art. 34 una din sarcinile grupurilor de acțiune locală este monitorizarea 

implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității 

și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în legătură 

cu strategia respectivă. 

 

Beneficiarii sprijinului acordat în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală și grupurile de 

acțiune locală furnizează autorității de management și/sau evaluatorilor desemnați sau 

altor organisme delegate pentru a îndeplini funcții în numele acesteia, toate informațiile 

necesare pentru a permite monitorizarea și evaluarea programului, în special în ceea ce 

privește realizarea obiectivelor și priorităților specificate. 



 

Obiectivele dezvoltării rurale, a căror realizare contribuie la strategia Europa 2020 pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, sunt atinse prin intermediul celor șase 
priorități ale Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 
 
Prioritatea 1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură 
și zonele rurale, cu accent pe următoarele aspecte:  

 (domeniul de intervenție 1A) - Încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze 
de cunoștințe în zonele rurale;  

 (domeniul de intervenție 1B) - Consolidarea legăturilor dintre agricultură, producția 
alimentară și silvicultură, pe de o parte, și cercetare și inovare, pe de altă parte, 
inclusiv în scopul unei gestionări mai bune a mediului și al unei performanțe de mediu 
îmbunătățite;  

 (domeniul de intervenție 1C) - Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării 

profesionale în sectoarele agricol și forestier. 

Prioritatea 2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de 
agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionării 
durabile a pădurilor, cu accent pe următoarele aspecte:  

 (domeniul de intervenție 2A) - Îmbunătățirea performanței economice a tuturor 
exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în 
special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și 
a diversificării activităților agricole;  

 (domeniul de intervenție 2B) - Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri 

calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor. 

 (domeniul de intervenție 2C) - Îmbunătățirea performanței economice a pădurilor. 

Prioritatea 3: promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și 

comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în 

agricultură, cu accent pe următoarele aspecte: 

 (domeniul de intervenție 3A) - Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari 

printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul 

schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al 

promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al 

grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale; 

 (domeniul de intervenție 3B) - Sprijinirea gestionării și a prevenirii riscurilor la nivelul 

exploatațiilor. 

Prioritatea 4: Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și 

silvicultură, cu accent pe următoarele aspecte: 

 (domeniul de intervenție 4A) - Refacerea, conservarea și dezvoltarea biodiversității, 
inclusiv în zonele Natura 2000 și în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale 
sau cu alte constrângeri specifice, a activităților agricole de mare valoare naturală, 
precum și a stării peisajelor europene;  

 (domeniul de intervenție 4B) - Ameliorarea gestionării apelor, inclusiv gestionarea 
îngrășămintelor și a pesticidelor;  

 (domeniul de intervenție 4C) - Prevenirea eroziunii solului și ameliorarea gestionării 

solului. 



Prioritatea 5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o 

economie cu emisii reduse de carbon și rezilientă la schimbările climatice în sectoarele 

agricol, alimentar și silvic, cu accent pe următoarele aspecte: 

 (domeniul de intervenție 5A) - Eficientizarea utilizării apei în agricultură; 

 (domeniul de intervenție 5B) - Eficientizarea utilizării energiei în sectorul 

agroalimentar; 

 (domeniul de intervenție 5C) - Facilitarea furnizării și a utilizării surselor 

regenerabile de energie, a subproduselor, a deșeurilor și reziduurilor și a altor materii 

prime nealimentare, în scopul bioeconomiei; 

 (domeniul de intervenție 5D) - Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și de 

amoniac din agricultură; 

 (domeniul de intervenție 5E) - Promovarea sechestrării și a conservării carbonului în 

agricultură și silvicultură; 

Prioritatea 6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice 
în zonele rurale, cu accent pe următoarele aspecte:  

 (domeniul de intervenție 6A) - Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării 

de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă; 

 (domeniul de intervenție 6B) - Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale; 

 (domeniul de intervenție 6C) - Sporirea accesibilității, a utilizării și a calității 

tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în zonele rurale. 

Strategiile de dezvoltare locală abordeaza prioritățile de dezvoltare rurala, justificat pe 

baza punctelor tari, a punctelor slabe, a oportunităților și a amenințărilor („analiza SWOT”).  

Logica de intervenție prezintă interacțiunile dintre priorități, domeniile de intervenție și 

măsuri (a se vedea tabelul - Corelarea măsurilor Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 cu 

Obiectivele, Prioritățile și Domeniile de Intervenție stabilite prin Regulament). 

In strategie sunt selectate combinații relevante de măsuri pe baza logicii de intervenție, 
alocarea resurselor financiare pentru măsurile din cadrul programului este justificată și 
adecvată pentru atingerea obiectivelor stabilite, iar indicatorii prin care se cuantifica 
atingerea obiectivelor se stabilesc pentru fiecare măsură de dezvoltare rurală selectată în 
legătură (în corelare) cu domeniul de intervenție corespunzător. 

 

Exemplu: sprijinul acordat prin submăsura 4.1 poate contribui printre altele la rezolvarea 

nevoilor legate de ”Nivelul adecvat de capital şi tehnologie pentru realizarea de activități 

agricole moderne” si/sau „Nivel redus de emisii GES și amoniac din sectorul agricol și 

tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon”.  

Astfel, submasura contribuie in principal si se poate programa (se aloca sume) pentru 

domeniile de intervenţie 2A Imbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor şi 

facilitarea restructurării şi modernizarii fermelor, în special în vederea creşterii 

participării şi orientarii către piaţă, cât şi a diversificării agricole si/sau 5D Reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac din agricultură. 

a) Sprijinul acordat prin sub-măsura 4.1 poate sa vizeze investiții care să conducă la 

creșterea nivelului de dotare tehnică a exploatațiilor cu potenţial în implementarea 

proiectelor de investiţii viabile, care să asigure modernizarea exploataţiilor agricole prin 



modernizarea construcțiilor fermei, echipamentelor și utilajelor tehnice îmbunătatind astfel 

viabilitatea economică a exploatației agricole.  

La nivel de strategie submasura se programeaza pe DI 2A, iar la nivel de operatiune selectata 

(proiect) se incadreaza in domeniul de interventie principal al submasurii, respectiv, 2A. 

Atat masurile/submasurile, cat si proiectele pot contribui in mod secundar si la alte DI-uri 

(de ex. o investitie in achizitie de utilaje agricole performate contribuie in principal la DI 

2A, iar secundar la DI 5D deoarece utilajele performante folosite în agricultura reduc 

amprenta GES). 

b) Sprijinul acordat prin sub-măsura 4.1 poate sa vizeze investiții în fermele zootehnice 

care sa determine atingerea unui nivel adecvat de dotare și facilități moderne pentru 

depozitarea şi aplicarea gunoiului de grajd şi a nămolului de epurare. 

La nivel de strategie submasura se programeaza pe DI 5D, iar la nivel de operatiune selectata 

(proiect) se incadreaza in domeniul de interventie principal al submasurii, respectiv, 5D. 

O masura (submasura) poate contribui la realizarea uneia sau mai multor arii de 
interventie, iar un proiect se incadreaza in functie de obiectivul principal intr-un singur 
DI (pentru un proiect se pot stabili si potentiale contributii la alte DI-uri, respectiv 
contributii secundare, deoarece practic se finanteaza proiecte care au componente care 
contribuie la unul sau mai multe DI-uri).  
 

Orientativ, pentru o mai buna intelegere a logicii de intervenție specifică măsurilor PNDR 
2014 – 2020, se poate consulta sectiunea Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de 
intervenție a acesteia și a contribuției la ariile de intervenție și la obiectivele transversale, 
din fisele masurilor PNDR 2014-2020. Potențialele Grupuri de Acțiune Locală vor stabili 
domeniile de intervenție specifice măsurilor din Strategia de Dezvoltare Locală pe baza 
concluziilor rezultate din analiza propriului teritoriu (analiza diagnostic și analiza SWOT). 
Acestea nu au obligația de a prelua aceleași domenii de intervenție prevăzute în PNDR pentru 
operațiuni similare. 
 

Conform fisei masurii 19.2, operațiunile asociate următoarelor măsuri nu sunt eligibile 
pentru sprijin prin SDL: 

 Sprijin pentru schimburi pe termen scurt la nivelul conducerii exploatațiilor și 

pădurilor, precum și pentru vizite în exploatații și în păduri; (Art 14/ Reg. 1305/2013) 

 Servicii de consiliere, servicii de gestionare a exploatației și servicii de înlocuire în 

cadrul exploatației; (Art 15/ Reg. 1305/2013) 

 Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor (Art 21 

(a)/ Reg. 1305/2013) 

 Plățile pentru agromediu și climă (Art 28/ Reg. 1305/2013) 

 Agricultură ecologică (Art. 29/Reg. 1305/2013) 

 Plăți Natura 2000 și plăți legate de Directiva-cadru privind apa (Art 30/ Reg. 

1305/2013) 

 Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri 

specifice (Art 31/ Reg. 1305/2013) 

 Plățile pentru bunăstarea animalelor (Art 33/ Reg. 1305/2013) 

 Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor (Art. 34/Reg. 

1305/2013) 

 Sprijin pentru gestionarea riscurilor (Art 36/ Reg. 1305/2013) 



 

 

La momentul selectarii operatiunilor de catre GAL-uri, pentru fiecare proiect, personalul 

GAL responsabil, identifica principalul obiectiv al proiectului utilizand lista de domenii 

de interventie in care este incadrata masura/ submasura (proiectul se incadreaza intr-

un singur domeniu de interventie principal, si anume cel mai relevant). 

Dupa incadrarea in DI-ul principal, pentru a monitoriza contributia proiectelor LEADER 

la domeniile de interventie specifice dezvoltarii rurale, se colecteaza 1 indicator per 

proiect. Indicatorul depinde de Domeniul de interventie principal la care contribuie 

implementarea proiectului. 

Indicatorii de monitorizare specifici domeniilor de intervenție obligatorii de colectat in 

cadrul fiecarei SDL:  

Domenii de intervenție Indicator de monitorizare 

1A Total cheltuiala publica realizata 

1B 
Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul 
măsurii de cooperare [articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 
1305/2013 

1C Numărul total al participanților instruiti 

2A, 2B, 2C+ Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți 

3A, 3B 

Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru 
participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la 
circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații 
de producători 

4A, 4B, 4C Suprafață totală agricolă (ha) 

4A, 4B, 4C Suprafață totală forestieră (ha) 

5A Suprafață totală (ha) 

5B, 5C Investiții Totale (publice + private)  

5D Suprafața totală sau UVM în cauză 

5E Suprafață totală 

6A Numărul de locuri de muncă create  

6B 
Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri 
îmbunătățite 

6C Populație netă care beneficiază de servicii TIC 

Suplimentar, pentru toate proiectele sprijinite prin LEADER, indiferent de DI-ul pe care au 

fost încadrate se mai colecteaza indicatorii: cheltuiala publică totală și numărul de locuri 

de muncă create. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Exemple orientative de încadrare a proiectelor în DI, conform obiectivul principal sprijinit prin proiect: 

 

Prioritatea 1  

Încurajarea transferului de 

cunoștințe și a inovării în 

agricultură, silvicultură și 

zonele rurale 

daca grupul tinta si tematicile 

sunt stabilite si cunoscute, 

prioritatea 1 fiind o tema 

transversala se programeaza 

prin intermediul celorlalte 

prioritati de dezvoltare 

rurala 

domeniul de intervenție 1A 

încurajarea inovării, a 

cooperării și a creării unei 

baze de cunoștințe în zonele 

rurale 

 Sprijin acordat prin acțiunile de informare, precum și acțiunile de 

formare profesională care sa ajute la transferul de cunoștințe, 

promovarea cooperării și aplicarea unor tehnici inovative în cadrul 

lanțurilor alimentare (ex. Sm 1.1/1.2) – P1, DI 1A. 

domeniul de intervenție 1B 

consolidarea legăturilor 

dintre agricultură, producția 

alimentară și silvicultură, pe 

de o parte, și cercetare și 

inovare, pe de altă parte, 

inclusiv în scopul unei 

gestionări mai bune a 

mediului și al unei 

performanțe de mediu 

îmbunătățite 

 Sprijin pentru facilitarea si promovarea formelor de cooperare in 

sensul art 35. Reg. 1305/2013 (ex. M 16) – P1, DI 1B 

domeniul de intervenție 1C 

încurajarea învățării pe tot 

parcursul vieții și a formării 

profesionale în sectoarele 

agricol și forestier. 

 Sprijin pentru formare profesională care contribuie la actualizarea 

competențelor profesionale în sectorul agricol agroalimentar și 

forestier și la dobândirea de abilități orientate către practicarea 

unui management tehnologic și economic eficient (ex. Sm 1.1) – P1, 

DI 1C. 



Prioritatea 2 

Creșterea viabilității 

exploatațiilor și a 

competitivității tuturor 

tipurilor de agricultură în 

toate regiunile și promovarea 

tehnologiilor agricole 

inovatoare si a gestionării 

durabile a pădurilor 

domeniul de intervenție 2A 

îmbunătățirea performanței 

economice a tuturor 

exploatațiilor agricole și 

facilitarea restructurării și 

modernizării exploatațiilor, în 

special în vederea creșterii 

participării pe piață și a 

orientării spre piață, precum 

și a diversificării activităților 

agricole 

 Sprijin acordat prin acţiunile de informare şi activităţile 

demonstrative care asigura fermierilor informaţii asupra 

posibilităţilor de îmbunătăţire a eficienţei activităţii și diversificarea 

producţiei prin tehnici și tehnologii inovative pentru asigurarea 

participării şi orientării către piaţă. Acţiuni de formare profesională 

orientate pentru a asigura dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor 

necesare în vederea îmbunătăţirii performanţei şi a viabilităţii 

fermelor pentru o mai bună integrare pe piaţă precum şi pentru 

îmbunătăţirea cunoștințelor de management (ex. Sm 1.1/1.2) – P2, 

DI 2A.  

 

 Proiecte de investiții care conduc la creșterea nivelului de dotare 

tehnică a exploatațiilor, care să asigure modernizarea exploataţiilor 

agricole prin modernizarea construcțiilor fermei, echipamentelor și 

utilajelor tehnice îmbunătatind astfel viabilitatea economică a 

exploatației agricole (ex. Sm 4.1) – P2, DI 2A. 

domeniul de intervenție 2B 

facilitarea intrării în sectorul 

agricol a unor fermieri 

calificați corespunzător și, în 

special, a reînnoirii 

generațiilor 

 Proiectele finantate pentru instalarea tinerilor (ex. sM 6.1) – P2, DI 

2B. 

 

 Sprijin acordat prin acțiunile de formare profesională care sa 

contribuie la instruirea specifică pentru tinerii fermieri în vederea 

îmbunătăţirii nivelului de cunoștințe agricole pentru îmbunătățirea 

performanțelor generale ale fermelor în care sunt instalați (ex. Sm 

1.1) – P2, DI 2B. 

domeniul de intervenție 2C 

imbunătățirea performanței 

economice a pădurilor 

 Proiecte de îmbunătățire a accesibilității exploatațiilor silvice prin 

modernizarea și adaptarea căilor de acces va avea un efect pozitiv 

prin îmbunătățirea condițiilor pentru executarea lucrărilor 

silvoculturale, prevenirea și stingerea incendiilor și pentru 



exploatarea pădurilor în condiții ecologice și de rentabilitate (ex. sM 

4.3) – P2, DI 2C. 

Prioritatea 3 

promovarea organizării 

lanțului alimentar, inclusiv 

procesarea și comercializarea 

produselor agricole, a 

bunăstării animalelor și a 

gestionării riscurilor în 

agricultură 

domeniul de intervenție 3A 

îmbunătățirea 

competitivității 

producătorilor primari printr-

o mai bună integrare a 

acestora în lanțul 

agroalimentar prin 

intermediul schemelor de 

calitate, al creșterii valorii 

adăugate a produselor 

agricole, al promovării pe 

piețele locale și în cadrul 

circuitelor scurte de 

aprovizionare, al grupurilor și 

organizațiilor de producători 

și al organizațiilor 

interprofesionale 

 Proiect pentru sprijinirea unui grup de producatori (ex. M 9) – P3, DI 

3A. 

 

 Proiecte de investiţii individuale şi/sau colective care conduc la 

dezvoltarea şi modernizarea unor capacităţi de procesare şi de 

comercializare a produselor agricole, respectarea standardelor 

comunitare, incluzând tehnologii moderne, inovaţii şi idei noi, 

precum şi facilităţi pentru creşterea eficienţei şi productivităţii 

întreprinderilor şi a valorii adăugate a produselor agricole (ex. sM 

4.2) – P3, DI 3A.  

 

 Sprijin acordat prin acțiunile de informare pentru a facilita accesul 

fermierilor (inclusiv grupurile şi organizaţiile de producători) şi 

micilor procesatori la informații actualizate, atât prin prezentarea 

unor materiale informative, cât și prin efectuarea de activitati 

demonstrative în cadrul unor investiții de succes, prin prezentarea 

modelelor practice ale modului în care pot îmbunătăți calitatea 

produselor, adăuga valoare produselor, dezvolta lanțurile scurte de 

aprovizionare și grupurile de producători (ex. Sm 1.2) – P3, DI 3A. 

domeniul de intervenție 3B 

sprijinirea gestionării și a 

prevenirii riscurilor la nivelul 

exploatațiilor 

 Sprijinul acordat prin acțiuni de informare care sa contribuie la 

accesul fermierilor la informații cu privire la managementul riscului 

precum metode de producție pentru minimizarea sau gestionarea 

riscurilor asociate cu fenomenele climatice nefavorabile, bolile 

plantelor sau animalelor tehnologii si practici agricole adaptate 

conditiilor climatice, acțiuni preventive pentru evitarea aparitiei 



unor focare de boli, în vederea minimizării acestuia la nivel de fermă 

(ex. Sm 1.2) – P3, DI 3B.  

Prioritatea 4 

Refacerea, conservarea și 

consolidarea ecosistemelor 

legate de agricultură și 

silvicultură 

domeniul de intervenție 

4ABC 

masurile/operatiunile care 

vizeaza mediul se adreseaza 

in general atat biodiversitatii 

cat si ameliorarii gestionarii 

apelor sau solului domeniile 

de interventie 4A, 4B, 4C se 

trateaza cumulat 4ABC. 

4A) refacerea, conservarea și 

dezvoltarea biodiversității, 

inclusiv în zonele Natura 2000 

și în zonele care se confruntă 

cu constrângeri naturale sau 

cu alte constrângeri specifice, 

a activităților agricole de 

mare valoare naturală, 

precum și a stării peisajelor 

europene 

4B) ameliorarea gestionării 

apelor, inclusiv gestionarea 

îngrășămintelor și a 

pesticidelor 

 Proiecte care vizeaza elaborarea și actualizarea planurilor de 

protecție și de gestionare legate de zonele Natura 2000 și de alte 

zone cu înaltă valoare naturală (ex. Sm 7.1) – P4, DI 4ABC 

 

 Proiecte care vizeaza acţiuni de informare și activităţi 

demonstrative precum și acțiuni de formare profesională care sa 

contribuie la îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor în vederea 

aplicării în mod adecvat a practicilor specifice agriculturii ecologice, 

pentru ameliorarea gestionării apelor, inclusiv gestionarea 

îngrășămintelor și a pesticidelor pe terenurile agricole (ex. Sm 

1.1/1.2) – P4, DI 4ABC. 

 

 Proiecte care vizeaza acţiuni de informare sau acțiuni de formare 

profesională care sa contribuie la îmbunătățirea cunoștințelor 

fermierilor privind aplicarea bunelor practici în agricultură care 

conduc la combaterea fenomenelor de degradare a solului 

(eroziunea cauzată de ape şi de vânt, salinizare/alcalinizare, 

compactarea solului, scăderea biodiversităţii solului şi scăderea 

materiei organice, etc.) (ex. Sm 1.1/1.2) – P4, DI 4ABC. 



4C) prevenirea eroziunii 

solului și ameliorarea 

gestionării solului 

Prioritatea 5 

Promovarea utilizării 

eficiente a resurselor și 

sprijinirea tranziției către o 

economie cu emisii reduse de 

carbon și rezilientă la 

schimbările climatice în 

sectoarele agricol, alimentar 

și silvic 

domeniul de intervenție 5A 

eficientizarea utilizării apei în 

agricultură 

 Investiții de modernizare a unei exploatatii care isi achizitioneaza 

un sistem de irigatii performant pentru a il inlocui pe cel vechi (ex. 

Sm 4.1) – P5, DI 5A. 

In secundar un astfel de proiect va conduce la cresterea 

competitivitatii exploatatiei si va contribui la DI 2A. 

 Sprijin acordat pentru acţiuni de informare, precum și în cadrul 

acțiunilor de formare profesională care contribuie la informarea și 

instruirea fermierilor în vederea identificării unor soluţii tehnologice 

şi adaptarea unor practici agricole (de ex. utilizarea de soiuri 

rezistente la secetă), care să asigure alternative la combaterea 

secetei prin metodele de irigaţii pentru a creste eficiența utilizării 

apei (ex. Sm 1.1/1.2) – P5, DI 5A. 

domeniul de intervenție 5B 

 

eficientizarea utilizării 

energiei în sectorul 

agroalimentar 

 Investiții pentru anveloparea cladirii unei ferme, intreprindere  de 
procesare (ex. Sm 4.2) – P5, DI 5B. 

domeniul de intervenție 5C 

 

facilitarea furnizării și a 

utilizării surselor regenerabile 

de energie, a subproduselor, a 

deșeurilor și reziduurilor și a 

altor materii prime 

 Investiții pentru producția de combustibil din biomasă (ex.: fabricare 
de peleți și brichete) în vederea comercializării (ex. Sm 6.4) – P5, DI 
5C. 



nealimentare, în scopul 

bioeconomiei 

domeniul de intervenție 5D 

reducerea emisiilor de gaze 

cu efect de seră și de amoniac 

din agricultură 

 Proiecte de investitii în fermele zootehnice pentru depozitarea şi 
aplicarea gunoiului de grajd (ex. Sm 4.1) – P5, DI 5D. 

 
 Proiecte de finantare a unor acțiuni de informare sau acțiuni de 

formare profesională şi dobândire de competenţe care va completa 
sprijinul pentru investiții care promovează utilizarea redusă a 
inputurilor și a lucrărilor mecanizate, practici care protejează solul, 
precum și tehnici adecvate de management al gunoiului de grajd (ex. 
Sm 1.1/1.2) – P5, DI 5D. 

domeniul de intervenție 5E 

promovarea sechestrării și a 

conservării carbonului în 

agricultură și silvicultură 

 Proiecte prin care se sprijina elaborarea de planuri de gestionare a 
pădurilor sau a unor instrumente echivalente (ex. Sm 16.8) – P5, DI 
5E. 

Prioritatea 6 

Promovarea incluziunii 

sociale, a reducerii sărăciei și 

a dezvoltării economice în 

zonele rurale 

domeniul de intervenție 6A 

facilitarea diversificării, a 

înființării și a dezvoltării de 

întreprinderi mici, precum și 

crearea de locuri de muncă 

 Proiecte de investiții ale microîntreprinderilor şi întreprinderilor 
mici din mediul rural care creează sau dezvoltă activităţi non-
agricole în zonele rurale (ex. Sm 6.2 si 6.4) - P6, DI 6A.  

domeniul de intervenție 6B 

încurajarea dezvoltării locale 

în zonele rurale 

 Proiecte de investiții pentru înființarea, extinderea și îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere locale din zonele rurale, investiții de 
înființare, extindere, îmbunătățire a infrastructurii de apă/apă 
uzată în localitățile rurale, investiții în infrastructura educațională 
și socială (ex. sM7.2) - P6, DI 6B 

 



domeniul de intervenție 6C 

sporirea accesibilității, a 

utilizării și a calității 

tehnologiilor informației și 

comunicațiilor (TIC) în zonele 

rurale 

 Proiecte pentru infrastructura de bandă largă (sM7.3) - P6, DI 6C  


