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Programul de investiții 
pentru înființarea 

centrelor de colectare 
și/sau prelucrare a 

laptelui în zona 
montană
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Programul de investiții pentru 

înființarea centrelor de 

colectare sau de colectare și 

prelucrare a fructelor de 

pădure, a ciupercilor şi/sau a 

plantelor medicinale şi

aromatice din flora spontană 

şi/sau de cultură în zona 

montană



Implementare

Cele trei programe de investiții sunt

scheme de ajutor de stat și se aplică cu

respectarea legislației Uniunii Europene privind

ajutoarele de stat.

Agenția Națională a Zonei Montane este

responsabilă de implementarea Programului de

investiții pentru înființarea stânelor montane.
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Termen de depunere

Cele trei programe de investiții se

vor derula până la sfârșitul

anului 2022, doar plățile

aferente se pot realiza până la

data de 29 decembrie 2023.
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Obiective

o Valorificarea superioară a produselor 
montane

o Limitarea declinului sectorului de 
producție primară în scopul asigurării 
consumului intern, menținerii și creării 
de noi locuri de muncă, cu accent 
deosebit pe stoparea depopulării zonei 
montană

o Dezvoltarea economico-socială a zonei 
montane în contextul asigurării 
bunăstării populaţiei



Intensitatea sprijinului financiar

Contribuție 
publică totală

Valoare 
maximă/proiect

Ajutor de stat

Stâne montane 34.640.000 lei 300.000 lei 50%

Centre de colectare lapte

92.000.000 lei

500.000 lei 40%-90%

Centre de prelucrare lapte 1.700.000 lei 50%

Centre de colectare și prelucrare 
lapte

1.900.000 lei 50%

Centre de colectare fructe de 
pădure, ciuperci și/sau plante 

medicinale și aromatice

93.000.000 lei

600.000 lei 40%-90%

Centre de colectare și prelucrare 
fructe de pădure, ciuperci și/sau 
plante medicinale și aromatice

800.000 lei 50%
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Selecția
Selecția beneficiarilor se va face
în funcţie de ordinea cronologică
a depunerii dosarelor cererilor de finanțare
eligibile, pe principiul Primul venit, primul
servit, fie până la epuizarea fondurilor alocate
Programului de sprijin, fie până la data
închiderii sesiunii de finanțare.
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Condiții de creștere a 
intensității sprijinului financiar până la 90%

Pentru centre de 

colectare a laptelui

La o valoare totală a investiției de 500.000 lei, intensitatea ajutorului de
stat este de 40% din valoarea proiectului, dar poate fi majorat cu 20%
pentru fiecare din situațiile prevăzute mai jos, cu condiția ca ajutorul de
stat maximum combinat să nu depășească 90% din valoarea cheltuielilor
eligibile ale investiției:

1. Tineri fermieri sau fermierii care s-au instalat în cei 5 ani anteriori datei

de depunere a cererii de ajutor de stat;
2. Investiţii care se realizează în zona montană;
3. Investiții colective realizate de către grupurile de producători sau
cooperative agricole.
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Condiții de creștere a 
intensității sprijinului financiar până la 90%

Pentru centre de 

colectare fructe de 

pădure, ciuperci, 

plante medicinale și 

aromatice

La o valoare totală a investiției de 600.000 lei, intensitatea ajutorului de
stat este de 40% din valoarea proiectului, dar poate fi majorat cu 20%
pentru fiecare din situațiile prevăzute mai jos, cu condiția ca ajutorul de
stat maximum combinat să nu depășească 90% din valoarea
cheltuielilor eligibile ale investiției:

1. Tineri fermieri sau fermieri care s-au instalat în cei 5 ani anteriori datei
de depunere a cererii de ajutor de stat;
2. Investiţii care se realizează în zona montană;
3. Investiții colective realizate de către grupurile de producători sau
cooperative agricole.
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Acordarea ajutorului de stat

.
Acordarea ajutorului de stat se realizează prin rambursarea cheltuielilor efectuate
pentru realizarea investiției care face obiectul contractului de finanțare, pe baza documentelor
justificative prezentate de beneficiar împreună cu Cererea de rambursare.

.

Rambursarea cheltuielilor se va efectua într-un număr de maximum 4 tranșe în perioada 
de implementare a proiectului, cu încadrarea în valoarea maximă a ajutorului de stat, aprobată 
prin Contractul de finanțare.
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Eligibilitate

Beneficiari eligibili

 Crescătorii de animale care își 

desfășoară activitatea în zona 

montană

 Producători de lapte, precum și 

producători agricoli din zona 

montană

 Producători de fructe de 

pădure, ciuperci şi/sau plante 

medicinale şi aromatice din 

zona montană, precum și 

producători agricoli din zona 

montană

Categorii de 
solicitanți eligibili

 Persoane fizice autorizate, 
întreprinderi individuale și
întreprinderi familiale

 Grupuri de producători

 Cooperative agricole
 Societăți agricole

 Persoane juridice care 
desfășoară activități în 
agricultură și/sau industria 
alimentară

Condiții de eligibilitate 
cumulative

 Să fie crescători de animale sau 
producători de lapte sau 
producători de fructe de pădure, 
ciuperci şi/sau plante medicinale, 
precum și producători agricoli

 Să își desfășoare activitatea în 
zona montană 

 Să acceseze o singură dată, pe 
întreaga perioadă de derulare a 
Programului, investițiile prevăzute 
în Legile nr. 296, 332 și 333/2018, 
cu modificările ulterioare

 Să nu fi primit sprijin prin PNDR 
2014 -2020, inclusiv pe perioada 
de, pentru aceleași cheltuieli 
eligibile
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Ce se finanțează?

1.

 Construcția adăpostului pentru animale
 Construcția adăpostului pentru crescătorii de animale
 Construcția adăpostului pentru prelucrarea laptelui
 Construcția centrelor de colectare a laptelui
 Construcția centrelor de prelucrare a laptelui
 Construcția centrelor de colectare și prelucrare a laptelui
 Construcția centrelor de colectare a fructelor de pădure, ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi

aromatice
 Construcția centrelor de colectare și prelucrare a a fructelor de pădure, ciupercilor şi/sau a

plantelor medicinale şi aromatice

2.

 Cheltuieli generate de achiziția de instalații, utilaje, echipamente și mijloace de transport (nu se
acceptă achiziția de utilaje, echipamente și mijloace de transport second-hand)

 Cheltuieli cu achiziționarea de teren (10% din totalul costurilor eligibile aferente construcției
respective)

 Cheltuieli generate de elaborarea proiectului (7% din totalul costurilor eligibile aferente proiectului):
studii de fezabilitate, geotehnice, topografice și de mediu, proiect de construcție, servicii de
consultanță și arhitectură, autorizații, avize, acorduri și certificate, servicii de asistență pe perioada
implementării proiectului
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Zona montană



Vă mulțumim!

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE       

AGENȚIA NAȚIONALĂ A ZONEI MONTANE                        

Str. Runc nr. 23, Vatra Dornei

tel: +40(23) 037 5036, mobil: +40 722 314 593
e-mail: secretariat@azm.gov.ro


