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Introducere 

Dragi prieteni ai munţilor, 

Ne bucurăm să vă oferim un nou număr al newsletter-ului Romontana. Vă invităm să îl 
parcurgeţi şi să-l transmiteţi mai departe partenerilor dumneavoastră sau oricui 
consideraţi că este interesat.  

Vă dorim lectură placută! 

Echipa ROMONTANA 

Carta Europeană a Produselor Alimentare Montane de Calitate 

Euromontana a demarat un proces amplu de strângere de semnături pentru Carta 
Europeană a Produselor Montane de Calitate 2016. Recent s-a creat şi o pagină  
Facebook despre Cartă. https://www.facebook.com/The-European-Charter-for-
Mountain-Quality-Food-Products-2016-175305402955478/  

Pagina conţine un link pentru a semna Carta şi este actualizată în mod regulat cu 
informaţii despre: 

 produse montane; 
 evoluţia Cartei; 
 exemple de utilizare a termenului ‘produs montan’, şi 
 acţiuni Euromontana pentru sprijinirea, valorificarea şi promovarea produselor 

montane. 
Vă încurajăm să accesaţi pagina şi să o promovaţi în cadrul reţelei dumneavoastră de 
parteneri şi colaboratori. Pentru mai multe informaţii cu privire la cartă şi produse 
montane vă rugăm să vizitaţi pagina web Euromontana dedicată subiectului: 
http://www.euromontana.org/en/the-european-charter-for-mountain-quality-food-
products-2016/  

Vă mulţumim pentru susţinerea produselor montane! 
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Iniţiativa “Trai cu Rost” 

  
Trai cu Rost s-a născut la iniţiativa unor 
localnici din Roşia Montană şi Corna 
împreună cu tineri din alte oraşe, din 
dorinţa şi nevoia pentru o dezvoltare 
unitară, variată şi inclusivă a zonei Roşia 
Montană - Bucium - Corna. 
 
Aceştia propun trecerea de la turismul 
bazat exclusiv pe unităţi de cazare spre un 
turism inovativ, integrat, prin care să fie 
oferite activităţi cu specific montan şi 
activităţi alternative prin care pot 
cunoaşte şi experimenta mai îndeaproape 
specificul cultural, social şi economic al 
zonei. 
 
Pe website-ul iniţiativei, lansat la 
începutul lunii februarie 2017, veţi găsi 
găsi 8 trasee turistice de ciclism şi 
drumeţii montane – cu hărţi interactive şi 
itinerarii GPS – alături de informaţii 
despre serviciile şi atracţiile turistice din 
zonă: acces, cazare şi patrimoniu. 
 
Se doreşte ca programul de turism inovativ 
să contribuie la procesul de reconstrucţie 
socială şi economică a comunităţii largi; 
un proces clădit în jurul principiilor de 
solidaritate, coeziune socială, încredere şi 
suxţinere reciprocă. De asemenea, prin 
Trai cu Rost, cei ce au pus bazele iniţiativei 
speră ca vizitatorii să se bucure de o 
experienţă călduroasă alături de localnici, 
aproape de natura minunată ce 
caracterizează zona.  
 
“Credem că fiecare dintre noi, localnic sau 
turist, îşi doreşte şi poate contribui la 
construirea unui viitor durabil şi curat în 
Munţii Apuseni.” - Echipa “Trai cu Rost”  
 
Mai multe informaţii pe www.traicurost.ro 
sau pe Facebook  
https://www.facebook.com/TraiCuRost  
 

Agenția Zonei Montane Organizează Cursuri de Formare 
Profesională 

 
Agenţia Zonei Montane organizează, la sediul instituţiei, cursuri de formare 
profesională, gratuit, pentru fermierii care deţin angajamente pe Măsura 11 – 
Agricultură ecologică din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR 
2014-2020). Cursurile au o durată de 24 de ore şi sunt finalizate cu acordarea unui 
atestat de participare. 

 
Înscrieri şi informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei din Str. Runc,          
Nr. 23, Vatra Dornei, judeţul Suceava sau la telefon: 0230/375.036. Persoană de 
contact: consilier superior, Ioan COCÂRDAN. Vă invităm să vizitati şi website-ul 
Agenţiei, accesând: www.azm.gov.ro   
 

„Grant ONG”: Aplicaţie pentru Mobil cu Surse de Finanţare pentru 
Sectorul ONG 

 
Asociaţia „Europa Digitală” şi HornetMobile.ro au lansat prima aplicaţie pentru 
smartphone dedicată sectorului ONG, care centralizează sursele de finanţare ale 
organizaţiilor şi le ajută să eficientizeze procesul de atragere de fonduri din grant-uri 
naţionale şi internaţionale. 

 
Aplicaţia Grant ONG a fost elaborată şi dezvoltată în contextul în care aproape 
jumătate dintre ONG-urile româneşti afirmă că obţin informaţii privitoare la granturi din 
mediul online, iar 9 din 10 consideră că o astfel de aplicaţie mobilă, care să ofere 
informaţii recurente despre finanţări ale sectorului non-profit, este imperios necesară. 
Totodată, aplicaţia „Grant ONG” oferă posibilitatea de a filtra după domeniile vizate de 
granturi şi de a notifica utilizatorii, în timp real, printr-un push notification, în momentul 
când s-au lansat noi linii de finanţare pentru sectorul civic. Aplicaţia “Grant ONG” este 
gratuită şi este disponibilă pe Google Play şi App Store. 
 
Sursa: http://www.stiriong.ro/ong/dezvoltare/surse-de-finantare-pentru-ong-uri-
direct  
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Sprijin pentru Prima 
Împădurire și Crearea de 
Suprafețe Împadurite (2017) 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură (APIA) informează pe toţi cei 
interesaţi că până în data de 31 martie 
2017, orele 16.00, se poate accesa 
Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru 
prima împădurire şi crearea de suprafeţe 
împădurite”, aferentă Măsurii 8 „Investiţii 
în dezvoltarea zonelor împădurite şi 
îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, 
SubMăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de 
suprafeţe împădurite” din cadrul 
Programului Naţional de Dezvoltare 
Rurală 2014 – 2020. 

Scopul ajutorului îl reprezintă acordarea 
unui sprijin financiar deţinătorilor publici 
şi privaţi de terenuri agricole şi neagricole 
şi formelor asociative ale acestora pentru 
împădurirea şi crearea de suprafeţe 
împădurite.  

 

Alocarea bugetară este de 50.000.000 
euro. Sprijinul financiar este reprezentat 
de costuri standard pe hectar pentru 
împădurirea terenurilor agricole şi/sau 
neagricole, sub forma a două prime. Prima 
de înfiinţare a plantaţiilor forestiere 
acoperă şi costurile de elaborare a 
proiectului tehnic de împădurire (Prima 1). 
Se acordă, de asemenea, o primă anuală 
(Prima 2), care acoperă lucrările de 
întreţinere a plantaţiilor pe o perioadă de 
maximum 6 ani până la închiderea stării 
de masiv, efectuarea a două lucrări de 
îngrijire a arboretelor după închiderea 
stării de masiv şi pierderile de venit agricol 

pentru o perioadă de 12 ani pentru suprafaţa împădurită. 

Schema vizează înfiinţarea de plantaţii forestiere, respectiv (capitolul 5 din Ghidul 
Solicitantului): 

 Trupuri de pădure pe terenurile agricole şi neagricole; 
 Perdele forestiere de protecţie pe terenurile agricole şi neagricole. 

Beneficiarii măsurii pot fi deţinătorii publici de teren agricol şi neagricol, deţinătorii 
privaţi de teren agricol şi neagricol şi forme asociative ce deţin teren agricol şi 
neagricol. În categoria deţinătorilor publici de teren sunt incluse unităţile administrativ 
teritoriale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi alte persoane juridice de drept 
public, precum şi formele asociative ale acestora. Beneficiarii publici sunt eligibili doar 
pentru Prima 1. Deţinătorii privaţi de teren includ persoanele fizice, persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, societăţile comerciale, 
asociaţiile şi fundaţiile, alte persoane juridice de drept privat, precum şi formele 
asociative ale acestora. 

Eligibilitatea beneficiarilor se va demonstra pe baza documentelor care dovedesc 
categoria de beneficiar, precum şi a celor privind dreptul de proprietate şi/sau de 
deţinere a terenurilor. Terenurile propuse pentru împădurire trebuie să respecte criterii 
de eligibilitate. De exemplu, terenul agricol eligibil destinat împăduririi reprezintă o 
suprafaţă de teren din categoriile de folosinţă teren arabil, culturi permanente şi pajişti 
permanente, care au fost folosite în scopuri agricole pe parcursul ultimilor 2 ani. 
Acesta trebuie să fi fost declarat la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 
(APIA) în urmă cu cel puţin 2 ani iar pentru acest teren trebuie să fi fost respectate în 
această perioadă standardele de eco-condiţionalitate (GAEC/ SMR) relevante. 

Terenul neagricol eligibil destinat împăduririi reprezintă o suprafaţă de teren care nu 
este utilizată în scop agricol (dar inclusă în blocurile fizice identificate în LPIS – Land 
Parcel Identification System) sau care are utilizare agricolă şi are categoriile de 
folosinţă teren arabil, culturi permanente şi pajişti permanente, fiind identificată în 
LPIS, dar pentru care nu a fost asigurat un nivel minim de întreţinere prin respectarea 
standardelor de eco-condiţionalitate relevante pe parcursul ultimilor 2 ani. 

Până la închiderea stării de masiv şi încheierea contractului de finanţare, gestionarea 
tuturor plantaţiilor forestiere se va realiza în bază proiectului tehnic de împădurire. 
După închiderea stării de masiv, modul de gestionare a pădurii, prevăzut şi în proiectul 
tehnic, trebuie să fie compatibil cu prevederile Codului silvic şi a legislaţiei din 
domeniul forestier. 

Până la vârsta exploatabilităţii precizată în proiectul tehnic de împădurire suprafaţa 
respectivă nu va mai beneficia de vreo plată cu excepţia cazului în care beneficiarul 
solicită, înainte de demararea lucrărilor de înfiinţare a plantaţiei, rezilierea 
contractului de finanţare pentru împădurirea suprafeţei care face obiectul proiectului 
tehnic de împădurire sau în situația în care se convine încetarea contractului de 
finanţare în caz de forţă majoră, constatată conform prevederilor legale şi în temeiul  
Ordinului MADR nr. 857/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat: „Sprijin 
pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, art.29 alin. 2, lit. (a) şi 
(b). 
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Criteriile de selecţie se vor stabili având în 
vedere principiile: 

•Amplasarea terenului (se va acorda 
prioritate terenurilor propuse pentru 
împădurire situate în zonele deficitare în 
păduri); 

•Mărimea plantaţiei (se va acorda 
prioritate terenurilor propuse pentru 
împădurire cu suprafaţa mai mare); 

•Funcţia de protecţie (se va acorda 
prioritate realizării de perdele forestiere 
de protecţie); 

•Funcţia de reabilitare a terenurilor (se va 
acorda prioritate împăduririi terenurilor 
situate în UAT afectate de fenomene de 
aridizare, eroziune sau salinizare, în 
funcţie de valorile indicelui de ariditate, 
gradului de eroziune sau gradului de 
salinizare); 

•Diversitatea speciilor (se va acorda 
prioritate lucrărilor de împădurire care 
propun cel puţin 2 specii de bază în 
compoziţie). 

Depunerea Cererii de Finanţare se 
realizează pe suport de hârtie la Centrele 
Judeţene APIA. Cererea trebuie să fie 
însoţită de proiectul tehnic de împădurire. 

 

Sursă şi informaţii suplimentare: 
http://www.apia.org.ro/ro/submasura-
m-8-1  

Descarcaţi Ghidul Solicitantului: 

http://www.apia.org.ro/files/pages_file
s/Ghidul_solicitantului_mic.pdf  

PEI-AGRI în Căutare de Experţi pentru Focus-Grupuri  

Comisia Europeană lansează un apel pentru experţi pentru două noi Focus Grupuri PEI-
AGRI. Focus Grupurile sunt grupuri de experţi, temporare ce au ca temă identificarea 
unor soluţii practice inovatoare pentru problemele sau oportunităţile din domeniu, şi se 
bazează pe experienţa rezultată din proiecte utile conexe. Fiecare Focus Grup se 
reuneşte de două ori şi produce un raport ce conţine recomandări şi rezultate. Focus-
grupurile vor deveni active în iunie 2017 şi sunt aşteptate să prezinte rezultate şi 
recomandări în termen de 12 luni. Termenul limită de aplicare este joi, 23 martie 2017 
23:59 (ora Bruxelles-ului), CET. 

 

Apelul face referire la grupurile: 

Focus Grupul 24 - Practici forestiere noi şi instrumente de adaptare şi de atenuare a 
schimbărilor climatice; Prima întrunire: 20-21 iunie 2017 

Focus Grupul 25 – Problema carbonului; Prima întrunire: 13-14 iunie 2017 

Fiecare Focus Grup este format din până la 20 de experţi: fermieri, consultanţi, oameni 
de ştiinţă, reprezentanţi ai industriei, reprezentanţi ai societăţii civile, precum şi alţi 
actori relevanţi. Experţii vor fi aleşi în funcţie de calificările lor, bazate pe expertiza 
dovedită. Comisia Europeană, Direcţia Generală pentru Agricultură şi Dezvoltare 
Rurală, va informa solicitanţii dacă au fost selectaţi până la 28 aprilie 2017. PEI-AGRI 
oferă transport şi cazare pentru participanţi la întâlnirile Focus Grupurilor, în funcţie de 
termeni şi condiţii. Reţineţi că nu va exista nici o traducere, fiind esenţial ca membrii 
grupului să fie capabili să se exprime în limba engleză. Experţii selectaţi vor trebui să 
fie disponibili pentru a participa la ambele întâlniri.  

Detalii şi informaţii suplimentare, relevante pentru candidaţi, la: 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-
eip/files/20160607calltext_fg24_25.pdf  
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Fonduri Nerambursabile pentru 
Înfiinţarea Pensiunilor Turistice  

Pentru înfiinţarea unei pensiuni turistice în 
anul 2017 există cinci programe care 
acordă finanţare nerambursabilă, 
disponibile atât pentru mediul rural, cât    şi 
pentru mediul urban. Ajutorul 
nerambursabil ajunge la un milion de euro, 
însă sunt şi finanţări pentru care nu se 
solicită o contribuţie proprie. 

Programele de finanţare aflate în derulare 
în prezent, dar şi cele anunţate pentru 
perioada următoare, permit înfiinţarea 
unor pensiuni turistice sau agroturistice, 
indiferent de viitorul amplasament al 
afacerii (rural sau urban). Aceste programe 
de finanţare nu sunt, însă, destinate 
exclusiv investiţiilor în domeniul turistic, 
fiind acceptate solicitări de finanţare 
pentru domenii de activitate dintre cele 
mai diverse. Cu alte cuvinte, 
întreprinzătorii care vor dori să obţină 
finanţare pentru o pensiune (agro)turistică 
vor intra în concurenţă cu cei care doresc 
să înfiinţeze sau să modernizeze fabrici, 
cabinete medicale, activităţi de IT, 
activităţi de prestări servicii, etc. 

Pensiunea turistică este "o structură de 
primire turistică, având o capacitate de 
cazare de până la 15 camere, totalizând 
maximum 40 locuri, funcţionând în 
locuinţele cetăţenilor sau în clădire 
independentă, care asigură în spaţii 
special amenajate cazarea turiştilor şi 
condiţii de pregătire şi de servire a mesei", 
conform Ordinului Autorităţii Naţionale 
pentru Turism (ANT) nr. 65/2013, ce 
stabileşte regulile de clasificare a 
structurilor de primire turistică.  

Conform aceluiaşi Ordin, pensiunea 
agroturistică este "o structură de primire 
turistică, având o capacitate de cazare de  

 

până la 8 camere, funcţionând în locuinţele cetăţenilor sau în clădire independentă, 
care asigură în spaţii special amenajate cazarea turiştilor şi condiţiile de pregătire şi 
servire a mesei, precum şi posibilitatea participării la activităţi gospodăreşti sau 
meşteşugăreşti". 

Ordinul ANT nr. 65/2013 reglementează, printre altele, următoarele aspecte: 

 atât pensiunile turistice, cât şi cele agro-turistice pot avea între una şi cinci 
margarete, în funcţie de suprafeţele şi dotarea camerelor, dar şi alte criterii 
menţionate în ordin; 

 amplasarea pensiunii turistice şi agro-turistice din mediul rural trebuie 
realizată pe un teren de cel puţin 1.000 mp (suprafaţa construită + suprafaţa 
terenului din jurul construcţiei). 

Cum se poate înfiinţa o pensiune agroturistică la ţară 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR) pune la dispoziţia celor 
interesaţi două tipuri de finanţări nerambursabile pentru înfiinţarea unor pensiuni agro-
turistice. Este vorba de SubMăsurile 6.2 şi 6.4.  

Nu au fost anunţate termene pentru lansarea acestor măsuri de finanţare, termenul 
aşteptat fiind prima jumătate a anului în curs.  

Prin intermediul PNDR 6.2, solicitanţii pot solicita o finanţare de 70.000 de euro pentru 
înfiinţarea unei pensiuni agro-turistice, cu respectarea următoarelor condiţii: 

 solicitantul de sprijin financiar trebuie să fie organizat cel puţin ca persoană 
fizică autorizată, fiind acceptate inclusiv întreprinderile înfiinţate în anul 
depunerii cererilor de finanţare; 

 fiind o măsură de finanţare destinată spaţiului rural, agricultorii sunt încurajaţi 
să îşi diversifice activitatea desfăşurată, astfel că ei vor primi un punctaj 
superior; 

 sunt sprijinite investiţiile în acele comune în care există un potenţial turistic 
ridicat, conform unui tabel disponibil pe site-ul finanţatorului; 

 în cadrul acestei măsuri, nu se acordă sprijin nerambursabil acelor solicitanţi 
care deja desfăşoară această activitate. Sunt acceptate la finanţare doar 
activităţile noi, pe care solicitantul nu le-a mai desfăşurat în trecut; 

 orice cheltuială pe care solicitantul o consideră necesară proiectului său este 
eligibilă. Astfel, ajutorul nerambursabil poate fi folosit pentru: realizarea 
clădirii, dotarea cu mobilier şi echipamente, plata salariilor şi a contribuţiilor 
sociale, participarea la târguri de profil, realizarea unui site de prezentare, 
achiziţia de mărfuri şi materii prime, etc; 

 cheltuielile făcute în scop personal nu sunt considerate cheltuieli eligibile; 
 doar 10% din buget poate fi folosit pentru achiziţia de teren, în cazul în care 

este necesară o extindere viitoare a activităţii. 
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Ajutorul financiar nerambursabil poate fi 
primit astfel: 

 antreprenorul îşi stabileşte în 
planul de afaceri între două şi 
cinci obiective specifice a căror 
îndeplinire se va verifica la 
sfârşitul periodei de 
implementare; 

 la semnarea contractului de 
finanţare, beneficiarul primeşte o 
primă tranşă de 70% din ajutorul 
total, respectiv 49.000 de euro; 

 folosind tranşa încasată, 
beneficiarul are la dispoziţie nouă 
luni pentru demararea proiectului 
şi cel mult cinci ani pentru 
finalizarea sa; 

 proiectul trebuie să genereze, 
până la momentul solicitării 
tranşei a doua, venituri de cel 
puţin 30% din valoarea avansului 
încasat, respectiv cel puţin 
14.700 de euro; 

 la momentul solicitării celei de-a 
doua tranşe trebuie să fie 
îndeplinite toate obligaţiile 
asumante de către beneficiar prin 
planul de afaceri şi contractul de 
finanţare. 

 tranşa a doua, în sumă de 21.000 
de euro, se va acorda doar în 
situaţia în care toate obligaţiile 
au fost respectate, iar societatea 
a obţinut venituri în cuantumul 
asumat; 

 neîndeplinirea obiectivelor din 
planul de afaceri va determina 
reducerea ajutorului 
nerambursabil procentual cu 
gradul de neîndeplinire al 
obligaţiilor asumate, sau în 
întregime pentru neîndeplinirea 
cifrei de afaceri. 

În cazul în care valoarea de 70.000 de euro 
este insuficientă pentru înfiinţarea unei 
pensiuni agro-turistice, PNDR oferă 
solicitanţilor interesaţi posibilitatea de a 
aplica pentru o finanţare de până la 

200.000 de euro prin intermediul SubMăsurii 6.4. 

În acest caz, finanțarea nu este 100% nerambursabilă, astfel că solicitantul va fi obligat 
să asigure 10% din valoarea eligibilă a proiectului, dar şi toate cheltuielile neeligibile. 

Spre deosebire de măsura 6.2, beneficiarul nu are libertatea de a include orice 
cheltuială în valoarea eligibilă, ci doar acele cheltuieli indicate în mod expres în ghidul 
solicitantului, precum: 

 realizarea construcţiei; 
 dotarea cu mobilier şi echipamente; 
 achiziţia de echipamente IT şi softuri, etc. 

Nu vor fi eligibile în cadrul acestei măsuri cheltuielile pentru salarii şi contribuţii sociale, 
achiziţia de materii prime şi mărfuri, plata utilităţilor, etc. Aceste cheltuieli vor fi 
suportate de către beneficiar din veniturile generate de societate, după finalizarea 
implementării şi obţinerea clasificării turistice. 

În cadrul măsurii 6.4, beneficiarii nu sunt obligaţi să obţină o anumită cifră de afaceri, 
raportată la valoarea finanţării primite. 

Obţinerea unei finanţări de până la 200.000 de euro prin intermediul PNDR 6.4 
presupune: 

 pregătirea şi depunerea unui studiu de fezabilitate; 
 semnarea contractului de finanţare; 
 demararea investiţiei, folosind fonduri proprii; 
 decontarea cheltuielilor făcute, pe traşe sau la finalul proiectului. 

 

Sursa foto: www.cauta-cazare.ro  
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Cum se pot primi fonduri pentru pensiunile 
turistice de la oraş 

Investiţiile în pensiunile turistice din 
spaţiul urban sunt posibile prin 
intermediul Programului Operaţional 
Regional (POR) măsura 2.1.A destinată 
microîntreprinderilor. 

Sunt eligibili solicitanţii care au cel puţin 
un an fiscal integral de la momentul 
înregistrării la Oficiul Registrului 
Comerţului. Aceştia îşi pot moderniza 
activitatea pe care deja o desfăşoară, sau 
pot alege să înfiinţeze o activitate nouă în 
cadrul firmei. Astfel, această linie de 
finanţare permite atât modernizarea unei 
pensiuni existente, cât şi înfiinţarea unei 
pensiuni sau agro-pensiuni noi. 

Ajutorul financiar nerambursabil ce poate 
fi acordat este cuprins între 25.000 de 
euro şi 200.000 de euro, iar contribuţia 
proprie a solicitantului este de cel puţin 
10% din valoarea eligibilă a proiectului. În 
cazul în care solicitantul îşi asumă o 
contribuţie proprie mai mare, proiectul va 
fi punctat suplimentar, sporindu-şi astfel 
şansele de a primi finanţare. La fel ca în 
cazul investiţiilor rurale realizate prin 
PNDR 6.2, ajutorul financiar 
nerambursabil se acordă sub forma 
decontării investiţiei, după ce ea a fost 
realizată, în întregime sau pe etape, de 
către beneficiar din fonduri proprii. 

 

Sursa foto: www.startupcafe.ro 

 

Apelul de proiect pentru măsura POR 2.1.A – microîntreprinderi este activ în acest 
moment, iar proiectele se pot depune până cel târziu în data de 27 aprilie 2017, 
ora12:00. 

Fonduri nerambusabile de până la un milion de euro 

O altă linie de finanţare din cadrul POR este 2.2 e destinat investiţiilor realizate de către 
microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri). Apelul de proiecte a devenit 
activ în data de 23 februarie la ora 12:00, iar termenul limită este 23 august 2017, ora 
12:00. 

Cine poate depune proiecte?  

 microîntreprinderile din mediul urban; 
 întreprinderile mici şi mijlocii din mediul urban; 
 întreprinderile mijlocii non-agricole din mediul rural. 

Prin intermediul acestei linii de finanţare se va acorda sprijin financiar nerambusabil 
cuprins între 200.000 de euro şi un milion de euro. În cadrul acestei linii de finanţare 
se vor deconta cheltuielile eligibile într-un procent diferenţiat, astfel: 

 în cazul unei întreprinderi mici sau microîntreprinderi, se va deconta un 
procent de 70% din cheltuielile eligibile din planul de afaceri; 

 în cazul unei întreprinderi mijlocii, se va deconta un procent de 60%.   

Finanţarea prin intermediul măsurii 2.2. este permisă atât pentru activităţi deja 
desfăşurate, cât şi pentru înfiinţarea unor activităţi noi în cadrul întreprinderilor. La fel 
ca în cazul POR 2.1.A, solicitanţii trebuie să aibă cel puţin un an fiscal integral pentru a 
putea depune proiecte. 

 

Ce documente trebuie să pregătească întreprinzătorii interesaţi de demararea unei 
afaceri în domeniul turistic 

 actul de înfiinţare al întreprinderii, dacă este cazul; 
 codul unic de înregistrare al societăţii; 
 certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului; 
 ultimele situaţii financiare încheiate, dacă întreprinderea are istoric; 
 studiu de fezabilitate; 
 documente privind dreptul de proprietate sau utilizare asupra infrastructurii 

(teren şi eventualele clădiri); 
 certificat de urbanism. 

Sursa: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_44862  
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CONTACT 

Asociaţia Naţională pentru 
Dezvoltare Rurală Montană 
“ROMONTANA” 
 
Mihail Sadoveanu 6, Vatra Dornei – 
725700 (jud. Suceava), România 
+40 230 373 198 
office@romontana.org 
www.romontana.org 

Asociaţia Naţională pentru Dezvoltare Rurală Montană „Romontana” a 
fost înfiinţată în anul 2000 ca  organizaţie non-guvernamentală, multi-
sectorială, având scopul de a sprijini dezvoltarea generală a zonelor 
montane din România. 

Consultări Publice pentru Noua 
Politică Agricolă Comună, post 
2020 

Phil Hogan, comisarul european pentru 
agricultură şi dezvoltare rurală, a anunţat 
în data de 3 februarie 2017 deschiderea 
consultărilor publice menite să contribuie 
la modernizarea şi îmbunătăţirea Politicii 
Agricole Comune, post 2020. 

UE - Comisia Europeană a iniţiat un sondaj 
on-line şi a invitat toţi cetăţenii UE să-şi 
exprime opinia cu privire la viitorul Politicii 
Agricole Comune (PAC). Această 
consultare publică este deschisă până la 2 
mai 2017, iar Comisia va utiliza 
contribuţiile pentru a stabili priorităţile 
pentru viitoarea PAC.                      
 
Sondajul este deschis pentru o perioadă 
de douăsprezece săptămâni şi solicită 
contribuţii din partea fermierilor, 
organizaţiilor, sau simplilor cetăţeni care 
se simt afectaţi/influenţaţi de PAC. 
Rezultatele vor fi publicate online şi 
comunicate de Phil Hogan, comisarul 
european pentru agricultură şi dezvoltare 
rurală, într-o conferinţă publică la 
Bruxelles, în iulie 2017. Comisia va pregăti 
în plus, o declaraţie până la sfârşitul anului 
2017, integrând rezultatele consultărilor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PAC a suferit mai multe valuri de reforme, ultima demarată în anul 2013 şi pusă în 
aplicare în 2015. De atunci, contextul s-a schimbat în mod semnificativ:   

 Preţurile produselor agricole au scăzut în mod substantial şi incertitudinea de 
piaţă a crescut; 

 Accentul negocierilor comerciale a migrat vizibil de la “multilateral” la 
acorduri bilaterale, fapt care necesită o echilibrare atentă a intereselor, 
acordând atenţia cuvenită anumitor sectoare sensibile; 

 UE a semnat noi angajamente internaţionale, în special cele referitoare la 
schimbările climatice (prin intermediul Conferinţei 21 părţilor COP 21) şi este, 
de asemenea, expusă la alte evoluţii geopolitice, cum ar fi noua migraţie pe 
scară largă. 

 

Consultările sunt un prilej de a împărtăşi opiniile noastre cu privire la agricultură şi 
dezvoltare rurală, explicând contribuţia zonelor montane. Astfel, dacă sunteţi interesaţi 
de a fi implicaţi în procesul consultării, vă rugăm să ne contactaţi cât mai curând la 
adresa de e-mail: office@romontana.org  

Informaţii suplimentare şi oficiale la adresa web: 

 http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_ro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


