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✓ Obiectiv: înființarea de activități neagricole în mediul rural

✓ Solicitanți eligibili:

 Fermieri sau membrii unei gospodării agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi
neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);

 Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu
le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;

 Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de
maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia.

 Forme juridice acceptate: PFA, II, IF, SA, SRL etc.

❖ Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile.

PNDR 6.2 – Solicitanți eligibili



✓ Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și
carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică,
fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, inclusiv producție de
combustibil din biomasă, (fabricare de peleți) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse
regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.);

✓ Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat,
prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);

✓ Activități turistice (ex: structuri de cazare de tip camping, parcuri de rulote, bungalow-uri, servicii turistice de agrement și
alimentație publică, inclusiv punct gastronomic local);

✓ Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate,
juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate
populației din spațiul rural, etc.).

Proiectele se pot depune pentru minimum 1 și maximum 5 coduri CAEN.

PNDR 6.2 – Domenii eligibile



✓ Realizare construcții (posibil doar anumite coduri CAEN)

✓ Achiziția de echipamente tehnologice

✓ Achiziția de echipamente de agrement (arc, paintball, echipamente gonflabile etc.)

✓ Capital de lucru (salarii, materii prime, chirii, utilități, servicii de contabilitate, etc.)

✓ Achiziția de mijloace de transport specializate (ambulanță umană - veterinară, biciclete, ambarcațiuni, ATV)

✓ Achiziția de active necorporale (website, licențe, brevete)

✓ Achiziția de teren în limita de 10%

✓ Consultanță și proiectare

• Toate cheltuielile trebuie să fie aferente proiectului

❖ Nu sunt eligibile cheltuielile pentru înființare de agropensiuni, pensiuni, hoteluri;

PNDR 6.2 – Cheltuieli eligibile



✓ NU sunt eligibile activităţile complementare activităţilor desfăşurate de solicitant.

✓ Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural iar activitatea va fi desfășurată în spațiul rural

✓ Profit din exploatare 2020 (excepție 2020 anul înființării) 

✓ Capitaluri proprii pozitive în 2020

✓ Nu sunt eligibili solicitanții în cadrul cărora se regăsesc asociați/acționari - persoane fizice rude de gradul I sau care sunt 
soț/soție cu asociați/acționari în cadrul altei întreprinderi care solicită în cadrul aceleiași sesiuni sau au beneficiat de sprijin 
financiar forfetar prin submăsura 6.2 sau PNDR 19.2 – 6.2.

✓ În cadrul unei sesiuni anuale un singur membru al unei gospodării agricole poate solicita sprijin pe sM 6.2.

PNDR 6.2 – Criterii de eligibilitate



✓ Principiul diversificării activității agricole a fermierilor/membrilor gospodăriei agricole 
către activități non agricole

✓ Principiul prioritizării activităților de producție, serviciilor medicale, activităților de 
agrement sau turistice*

✓ Principiul prioritizării planurilor de afaceri care au ca obiectiv utilizarea mijloacelor de 
digitalizare pentru eficientizarea activității

✓ Principiul prioritizării planurilor de afaceri care vizează acțiuni de protecția mediului

✓ Principiul accesului la finanțare, în sensul prioritizării solicitanților care nu au  beneficiat 
de finanțare în perioada de programare 2014 – 2020 prin PNDR (sM 6.2, 6.4 și măsură 
similară din 19.2);

Activitățile de agrement/turistice primesc punctaj în funcție de localitate.

PNDR 6.2 – Criterii de selecție



✓ Ghidul a fost în consultare publică în perioada 20.05-04.06.2021

✓ Lansare estimată septembrie 2021

Implementarea proiectului
✓ Perioada de implementare a proiectului este de maximum 33 de luni de la încheierea 

contractului de finanțare până la data depunerii dosarului celei de-a doua tranșe de plată. 
Ultima plata se va efectua fără a se depăși data 31 decembrie 2025.

✓ Angajament: realizarea a minimum 30% venituri din prima tranșă de plată

Monitorizarea proiectului
✓ Perioada de monitorizare a proiectului este de 3 ani de la data efectuării ultimei plăți 

efectuate de către Autoritatea Contractantă 

PNDR 6.2 – Viața proiectului



✓ Obiectiv: crearea și dezvoltarea de activităţi neagricole în zone rurale

✓ Valoare sprijin: maxim 200.000 euro

✓ Alocare: 100.000.000 euro

✓ Intensitate: 70%, excepție producția unde este 90%

✓ Se finanțează maxim 5 coduri CAEN - aceste activități se completează, dezvoltă, optimizează 
reciproc

✓ Durată implementare: 3 ani (proiecte cu construcții) 2 ani (fără construcții) 

✓ Lansare estimată: iulie 2021

PNDR 6.4 – Aspecte generale



✓ Categorie întreprindere: Microîntreprindere sau întreprindere mică

✓ Forma de organizare: PFA, II, IF, SRL, SA, SNC, SCS, SCA, SCCP, Societate agricolă, Societate cooperativă de gradul 1,
Cooperativă agricolă

✓ Sediu social: mediul rural

✓ Locația de implementare: mediul rural

✓ Profit din exploatare 2020 (excepție cele înființate în 2020)

✓ Firma nu trebuie să fie în dificultate

✓ Firma trebuie să respecte plafonul de minimis: 200.000 euro

PNDR 6.4 – Criterii de eligibilitate



❖ Exemple domenii eligibile:

✓ Fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinarie, articole de hârtie şi carton;

✓ Fabricarea produselor chimice, farmaceutice;

✓ Activităţi de prelucrare a produselor lemnoase;

✓ Industrie metalurgică, fabricare de construcţii metalice, maşini, utilaje şi echipamente;

✓ Fabricare produse electrice, electronice;

✓ Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;

✓ Servicii de reparaţii maşini, unelte, obiecte casnice;

✓ Înființare unităţi de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, camping, bungalow

✓ Modernizare unităţi de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, camping, bungalow, agropensiuni

✓ Proiecte de activități de agrement

✓ Înființare modernizare structuri de alimentație publică, etc.

PNDR 6.4 – Domenii eligibile



PNDR 6.4 – Cheltuieli eligibile

✓ Extinderea și/sau modernizarea agropensiunilor

✓ Înființare, extindere și/sau modernizarea și dotarea structurilor de cazare de tip camping, 

parc rulote, bungalow-uri

✓ Construcția, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor

✓ Achiziția și instalarea echipamentelor noi 

✓ Active necorporale: softuri, licențe, brevete, drepturi de autor

✓ Consultanță 5% - fără C+M

✓ Consultanță + proiectare – 10% C+M

✓ Mijloace de transport  de agrement: ATV-uri, biciclete, trotinete, etc. 

✓ Mijloace de transport specializate: ambulanță umană, ambulanțe veterinare, autospecială 

pentru salubrizare, autobetonieră, autovidanjă, etc.



1. Principiul diversificării activității agricole a fermelor existente către activități non-Agricole
2. Principiul prioritizării serviciilor medicale (inclusiv stomatologice și sanitar-veterinare)
3. Principiul prioritizării proiectelor care includ acțiuni de digitalizare pentru eficientizarea

activității
4. Principiul prioritizării proiectelor care includ acțiuni de protecția mediului
5. Principiul prioritizării activităților de producție
6. Principiul stimulării activităților turistice și/ sau de agrement și/ sau unități de alimentație

publică desfășurate în zonele cu potențial turistic ridicat
7. Principiul derulării activităților anterioare ca activitate generală de management a firmei, 

pentru o mai bună gestionare a activității economice
8. Principiul accesului la finanțare – în sensul prioritizării solicitanților care nu au beneficiat de 

finanțare în perioada de programare 2014 – 2020 prin PNDR (sM 6.2, 6.4 și măsura similară
din 19.2)

9. Principiul maturității proiectului – în sensul depunerii documentației pentru demararea
procedurii de evaluare a impactului preconizat asupra mediului, la depunerea cererii de 
finanțare

PNDR 6.4 – Criterii de selecție



PNDR 6.2- 6.4 – Recapitaluare

PNDR 6.2 PNDR 6.4

• finanțează doar activități noi necomplementare • finanțează atât activități noi cât și activități 
existente

• sediul + toate punctele de lucru trebuie să fie în 
rural

• doar sediul social și locația de implementare 
trebuie sa fie în rural 

• Intentistatea finanțării 100% • intensitate 70% - 90%

• valoare 50.000 euro / 70.000 euro • valoare maxim 200.000 euro

• decontare în 2 tranțe 70%+30% • decontare în 5 tranșe

• achiziții directe indiferente de valoare • achiziții directe/selecție de ofertă în funcție de 
valoare

• implementare 3 ani • implementare 2 sau 3 ani



Wood Expert în România

Peste 15 ani de experiență în echipamente profesionale destinate prelucarii lemnului

Peste 300 de investiții realizate și sute de utilaje clasice comercializate

Asigurăm montaj, punere în funcțiune, instruire personal, service în garanție și 
postgaranție pentru toate echipamentele comercializate 

Peste 500 de echipamente în portofoliu de la producători de top în industrie

Piese de schimb și consumabile livrate în cel mai scurt timp posibil pentru un flux de 
producție fără întreruperi 



Instalații de brichetat

Instalație hidraulică de brichetat 

• Producție de brichete: diam. 50-70 mm.
• Lungime: 50-300 mm.
• Productivitate: 30 – 350 kg/h.
• Putere motor: 7.5-37 cp.
• Greutate: 680-2200 kg.
• Capacitate ulei: 110-550 l.
• Diametru minisiloz: 1000-1200 mm.

• Producătorul Micucci System este lider de piață în proiectarea și construcția de instalații de 
brichetare de peste 40 ani.

• Recuperează resturile de fabricație (lemn, biomasă, plastic) din diverse sectoare de producție și le 
transformă în brichete 



Linii complete de producție peleți

Linie completă producție peleți

• Materie primă: rumeguș verde (necesită 
uscător), rumeguș uscat, cereale

• Capacitate de producție: 150 – 500 kg (în funcție 
de materia primă folosită)

• Linie complet automatizată – control și 
gestionare prin PLC

• Nova Pellet înseamnă utilaje de înaltă calitate pentru peletizarea materiei prime reciclate
• Toate mașinile de peletizat Nova Pellet folosesc tehnologii brevetate



Linii de producție pentru mobilă

Echipamente pentru ateliere și mici 
fabrici de mobilă

• Gamă completă de echipamente pentru a începe 
producția de mobilă din PAL / MDF sau lemn masiv 

• Flux tehnologic optimizat pentru a obține 
productivitate maximă cu posibilități multiple de 
extendire în viitor

• Echipamente cu performanță și fiabilitate dovedită 
în timp de la producători de renume 



Linii de producție pentru uși și ferestre

Producția de uși și ferestre

• Prelucrarea mecanică a reperelor din lemn (rindeluire, îndreptare, 
frezare, retezare, presare, debitări ungiulare, cepuire,  etc.)

• Finisarea elementelor pentru uși și ferestre (șlefuire finală, vopsire 
/ lacuire în cabină)



Goodwill în România

Experiență

Peste 13 ani

Rezultate

Peste 1700 proiecte de 
succes

Valoare atrasă

Peste 250.000.000 euro

Acoperire națională

8 birouri Goodwill



Goodwill în Europa
Prezență în 4 țări

Zagreb

Budapesta

Nyíregyháza
Oradea

Cluj-Napoca

Iași

Miercurea Ciuc

București

Varna

Stara Zagora

Sofia

Craiova

Odorheiu Secuiesc

Suceava



Grupul Goodwill
Servicii integrate!

Verificare eligibilitate
Punctaj

Elaborarea cererii de 
finanțare

Implementare și 
postimplementare

Generare de idei
Soluții tehnice

Studii de fezabilitate
DTAC

Proiect tehnic
Asistență tehnică

Analiză preliminară
Consultanță, optimizare

Întocmire documentații
Obținere autorizații

Comercializare, montare 
și mentenanță panouri fotovoltaice



Grupul Goodwill
Servicii integrate

Realizăm astăzi 
tehnologia viitorului

Garantăm 
rentabilitatea 
investiției în 

automatizare RPA 
în max 12 luni!



Goodwill Consulting
Servicii extra | Beneficii extra

Credite bancare și non-bancare

Achiziții publice

Fonduri de investiții

Analiză de piață

Analiză financiară

Internaționalizare către Ungaria și Bulgaria

Analize grafice pentru acoperirea consumului 
energetic cu soluții fotovoltaice

Teme de proiectare



Referințe
Servicii extra | Beneficii extra



Referințe
Servicii extra | Beneficii extra



Referințe
Servicii extra | Beneficii extra

Adrenalin Park 
– Feleacu, Cluj

Finanțare 50.000 euro pentru dotarea 
parcului

https://adrenalinpark.ro/ro



Reușim împreună!

Solicită o consultanță gratuită!
0264 484 776 / 0364 100 732

Fax: 0364 100733
office@gwconsulting.ro
www.gwconsulting.ro

http://www.gwconsulting.ro/

