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Cine poate solicita finanțare? Cine poate solicita finanțare? 

 Fermierii sau membrii unei gospodarii 

agricole din spațiul rural, care își diversifică 

activitatea prin înființarea unei activități 

non-agricole pentru prima dată; 

 Micro-întreprinderi și întreprinderile mici 

din spațiul rural, care își propun activități 

non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat 

până la data aplicării sprijinului 

 Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, 

înființate în anul depunerii Cererii de 

Finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani 

fiscali, care nu au desfășurat activități până 

în momentul depunerii proiectului(start-ups 

 Micro-întreprinderile și 

întreprinderile mici existente, din 

spațiul rural; 

 Micro-întreprinderile și 

întreprinderile mici nou-înființate, din 

spațiul rural, care fac dovada 

cofinanțării; 

 Fermierii sau membrii unor 

gospodării agricole care își diversifică 

activitatea de bază agricolă prin 

dezvoltarea unei activități non-

agricole în cadrul întreprinderii deja 

existente încadrabile în 

microîntreprinderi și întreprinderi mici. 

PNDR Măsura 6.2. 

SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA 

DE ACTIVITĂȚI NON 

AGRICOLE ÎN SPAȚIUL RURAL 

PNDR Măsura 6.4. 

MODERNIZARE ACTIVITĂȚI 

NEAGRICOLE  

- mediul rural -  
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Care este valoarea finanțării? Care este valoarea finanțării? 

Ajutorul nerambursabil va fi în valoare de:  

 70.000 Euro/ proiect în cazul activităților 

de productie, servicii medicale, sanitar-

veterinare și de agroturism 

 50.000 Euro/ proiect în cazul altor 

activități; 

 

Ajutorul nerambursabil va fi acordat sub formă 

de primă în două tranșe astfel:  

 70% din cuantumul sprijinului la primirea 

deciziei de finanțare; 

 30% din cuantumul sprijinului se va acorda 

cu condiția implementării corecte a 

Planului de Afaceri fără a depăsi 5 ani de 

la data semnării Deciziei de Finanțare 

Ajutorul nerambursabil va fi în valoare de pana 

la 200.000 EURO si nu va depasi: 

 90% din valoarea eligibila a proiectului 

pentru activitati din sectoare prioritare ( 

Descarca lista codurilor CAEN eligibile 

pentru masura 6.4) si/sau pentru proiectele 

initiate de catre societati care au activat in 

domeniul agricol. 

 70% pentru alte domenii de activitate 

eligibile. 

Pentru ce tipuri de activități 

economice se acordă ajutorul 

nerambursabil? 

Pentru ce tipuri de activități 

economice se acordă ajutorul 

nerambursabil? 

1. Investiții pentru producerea și 

comercializarea propriilor produse non-

agricole, cum ar fi:  

o Fabricarea produselor textile, 

îmbrăcăminte, articole de 

marochinărie, articole de hârtie și 

carton 

o Fabricarea produselor chimice, 

farmaceutice 

o Activități de exploatare forestieră și 

prelucrare a produselor lemnoase 

o Industrie metalurgică, fabricare 

construcții metalice, mașini, utilaje 

și echipamente 

o Fabricare produse electrice, 

electronice 

2. Investiții pentru activități meșteșugărești, 

cum ar fi:  

o Activități de artizanat și alte 

activități tradiționale non-agricole 

(olărit, brodat, prelucrare manuală a 

fierului, lânii, lemnului, pielii) 

1. Activități de producție, cum ar fi:   

o fabricarea produselor textile, 

îmbrăcăminte, articole de 

marochinărie;  

o articole de hârtie  și carton; 

o fabricarea produselor chimice, 

farmaceutice; 

o activități de prelucrare 

a produselor lemnoase; 

o industrie metalurgică; 

o fabricare construcții metalice, 

mașini, utilaje și echipamente;  

o fabricare produse electrice, 

electronice; 

2. Activități meșteșugărești - activități de 

artizanat  și alte activități tradiționale 

non‐agricole cum ar fi  

o olărit; 

o brodat;  

o prelucrarea manuală a fierului, 

lânii, lemnului, pielii etc.; 
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 CUM PROCEDEZI? 

Varianta 1 Varianta 2 

1. Citești documentele programului cu 

atenție și te autoevaluezi să vezi dacă 

îndeplinești condițiile. 

2. Ne soliciți ajutorul pentru a întocmi și 

depune dosarul cererii de finanțare.  

3. După obținerea finanțării te ajutăm în 

implementarea proiectului. 

1. Ne contactezi  pentru a fi evaluat de către noi 

dacă îndeplinești condițiile programului.   

2. Ne soliciți ajutorul pentru a întocmi dosarul 

cererii de finanțare.  

3. După obținerea finanțării te vom ajuta în 

implementare. 

Notă: Evaluarea îndeplinirii condițiilor de 

eligibilitate se realizează în baza unui tarif de 100 

ron. 

Cine suntem noi? 

SC INFOTRUST-DESIGN SRL 

Tulcea, Punct de lucru: Str. Babadag, nr.139, Parter, bloc 21, sc.C 

Email: contact@infotrustdesign.ro 

Telefon: 0721278421 

Persoană contact: Expert Tamara Sirotencu 

3. Investiții pentru prestarea de servicii și 

agroturism, cum ar fi:  

o Servicii agroturistice de cazare, 

servicii turistice de agrement și 

alimentație publică 

o Servicii medicale, sociale, sanitar-

veterinare 

o Servicii de reparații mașini, unelte, 

obiecte casnice 

o Servicii de consultanță, contabilitate, 

juridice, audit 

o Activități de servicii în tehnologia 

informației și servicii informatice 

o Servicii tehnice, administrative 

3. Activități turistice  

o servicii agroturistice de cazare, 

o servicii turistice de agrement și 

alimentație publică 

4. Furnizarea de servicii cum ar fi:  

o medicale, sociale, 

o sanitar‐veterinare; 

o reparații mașini, unelte, 

obiecte casnice; 

o consultanță, contabilitate, 

juridice, audit; 

o servicii în tehnologia 

informației și servicii 

informatice; 

o  servicii tehnice, administrative 

etc.;  

o inclusiv construcții, 

reconstrucții  și/sau 

modernizarea spațiilor  

și zonelor aferente desfășurării 

activităților; 

5. Fabricarea de peleți și brichete din 

biomasă. 
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De ce să lucrezi cu noi? 

1. Pentru că suntem o echipă cu experiență în accesare și implementare 

fonduri nerambursabile – www.infotrustdesign.ro  

2. Pentru că suntem corecți și nu ne apucăm de întocmit dosarul cererii de 

finanțare dacă nu suntem siguri că îndeplinești toate criteriile programului 

și credem că ai șanse reale, fiind informat inclusiv cu privire la toate 

angajamentele și responsabilitățile pe care trebuie să ți le asumi în 

implementare și în perioada de monitorizare. 

3. Pentru că suntem lângă tine și ne putem întâlni sau contacta rapid să 

discutăm aspectele relevante ale proiectului tău, chiar dacă este zi de week-

end sau trecut de orele zilei. 

De ce nu oferim consultanță gratuită ? 

1. Pentru că ceea ce oferim se bazează pe foarte multe ore de muncă teoretică 

și practică, iar munca se plătește. 

 În plus, cine nu dorește să plătească are la dispoziție documentele 

programelor și poate să le citească și să le interpreteze singur, gratuit. 

2. Pentru că și noi avem familii și trebuie să trăim. 

3. Pentru că nouă chiar ne pasă ca lucrurile să fie perfecte și nu le facem de 

dragul de a fi. 
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