
 

Calendar indicativ de lansare sesiuni 2016 

Submăsură Alocare 2016 
-mil euro- 

Lansare submăsuri  
Etapa I 2016 (aprilie-

mai) 
 

Lansare submăsuri  
Etapa II 2016 (mai-iunie) 

 
 

Lansare submăsuri  
Etapa III 2016 (iunie-iulie) 

 
 

Lansare submăsuri  
Etapa IV 2016 (iulie-

august) 

1.1. 
1.2. 30,00  

„Sprijin pentru formarea 
profesională şi dobândirea de 

competenţe” 
Apel nr. 1 Formare profesională 

pentru beneficiarii M10 
Apel nr. 2 Formare profesională 

pentru fermieri, în special 
beneficiarii SM6.1, SM 6.3 

 
 

„Activităţi demonstrative şi acţiuni 
de informare pentru fermieri” 

 

 

2.1. 15,00  

„Servicii de consiliere pentru 
fermieri, tinerii fermieri, 

microîntreprinderi si întreprinderile 
mici” 

Consiliere acordată beneficiarilor 
care au angajamente de agro-

mediu, tineri fermieri, ferme mici şi 
beneficiarii ai SM 6.1 şi SM 6.3. 

„Servicii de consiliere pentru 
fermieri, tinerii fermieri, 

microîntreprinderi si 
întreprinderile mici” 

Consiliere pentru înfiinţarea şi 
dezvoltarea formelor 

asociative ale fermierilor. 

 
„Servicii de consiliere 
pentru fermieri, tinerii 

fermieri, 
microîntreprinderi si 
întreprinderile mici” 

Consiliere elaborare şi 
implementare plan de 

afaceri pentru 
microîntreprinderi şi 
întreprinderi mici din 

mediul rural şi beneficiari 
ai SM 6.2 şi SM 6.4 

4.1 270,00 
LANSAT 
”Sprijin pentru investiții 
în exploatații agricole” 

  

 



 

Submăsură Alocare 2016 
-mil euro- 

Lansare submăsuri  
Etapa I 2016 (aprilie-

mai) 
 

Lansare submăsuri  
Etapa II 2016 (mai-iunie) 

 
 

Lansare submăsuri  
Etapa III 2016 (iunie-iulie) 

 
 

Lansare submăsuri  
Etapa IV 2016 (iulie-

august) 

4.1a 70,6  

”Sprijin pentru investiții în 
exploatații pomicole” 
 
Săptămâna 16-20.05.2016: 
LANSARE  

 

 

4.2 93,5  

“Sprijin  pentru investiţii în 
procesarea 
/marketingul produselor din 
sectorul agricol”  
 
Săptămâna 16-20.05.2016: 
LANSARE  

 

 

4.2a 8,6  

“Sprijin  pentru investiţii în 
procesarea /marketingul produselor 
din sectorul pomicol”  
 
Săptămâna 16-20.05.2016: 
LANSARE  

 

 

4.2/4.2a 
scheme 

ajutor de 
stat GBER 

45,7   

“ Stimularea dezvoltării 
regionale prin realizarea de 
investiţii, pentru procesarea si 
marketingul produselor 
agricole în vederea obţinerii 
de produse neagricole” 

și 
„Stimularea dezvoltării 
regionale prin realizarea de 
investiţii, inclusiv în sectorul 
pomicol pentru procesarea şi 
marketingul produselor 
agricole în vederea obţinerii 
de produse neagricole” 
Săptămâna 20 – 24.06.2016 
LANSARE  

 



 

Submăsură Alocare 2016 
-mil euro- 

Lansare submăsuri  
Etapa I 2016 (aprilie-

mai) 
 

Lansare submăsuri  
Etapa II 2016 (mai-iunie) 

 
 

Lansare submăsuri  
Etapa III 2016 (iunie-iulie) 

 
 

Lansare submăsuri  
Etapa IV 2016 (iulie-

august) 

4.3 – 
schemă 

ajutor de 
stat ABER 
(drumuri 

forestiere) 

50,0   

„Investiţii  pentru 
dezvoltarea, modernizarea 
sau adaptarea infrastructurii 
agricole şi silvice” – 
componenta drumuri acces 
silvic 
 
Săptămâna 20 – 24.06.2016 
LANSARE  

 

4.3 20,0   

„Investiţii  pentru dezvoltarea, 
modernizarea sau adaptarea 
infrastructurii agricole şi silvice” – 
componenta drumuri acces agricol 
Săptămâna 23-27.05.2016 
LANSARE 

 

 

4.3 142,0     

„Investiţii  pentru 
dezvoltarea, modernizarea 
sau adaptarea infrastructurii 
agricole şi silvice” – 
componenta irigații 
 
LANSARE în funcție de 
aprobarea strategiei 

 

6.1 161,0 

LANSAT 
”Sprijin pentru 
instalarea tinerilor 
fermieri”  

  

 

6.2 73,0   

„Sprijin pentru înființarea de 
activităţi neagricole în zone 
rurale” 
 
Săptămâna 20-24.06.2016: 
LANSARE  

 



 

Submăsură Alocare 2016 
-mil euro- 

Lansare submăsuri  
Etapa I 2016 (aprilie-

mai) 
 

Lansare submăsuri  
Etapa II 2016 (mai-iunie) 

 
 

Lansare submăsuri  
Etapa III 2016 (iunie-iulie) 

 
 

Lansare submăsuri  
Etapa IV 2016 (iulie-

august) 

6.3  100,0 

LANSAT 
„Sprijin pentru 
dezvoltarea fermelor 
mici” 

  

 

6.4 85,0    

„Investiţii în crearea şi 
dezvoltarea de activităţi 
neagricole” 
 
Săptămâna 20-24.06.2016: 
LANSARE 

 

6.5 112,3    

Schema pentru micii 
fermieri  
 
Săptămâna18-22 iulie 
LANSARE 

7.2 360,0  

„Investiţii în crearea și 
modernizarea infrastructurii de 
bază la scară mică” 
 
Săptămâna 23-27.05.2016: 
LANSARE  

 

 

7.6 55,0  

„Investiţii asociate cu protejarea 
patrimoniului cultural” 
 
Săptămâna 23-27.05.2016: 
LANSARE  

 

 

8.1 50,0 

   Împăduriri şi crearea de 
suprafeţe împădurite 
 
Săptămâna18-22 iulie 
LANSARE 



 

Submăsură Alocare 2016 
-mil euro- 

Lansare submăsuri  
Etapa I 2016 (aprilie-

mai) 
 

Lansare submăsuri  
Etapa II 2016 (mai-iunie) 

 
 

Lansare submăsuri  
Etapa III 2016 (iunie-iulie) 

 
 

Lansare submăsuri  
Etapa IV 2016 (iulie-

august) 

9.1 4,9   
 

“Înfiinţarea grupurilor de 
producători în sectorul 
agricol” 
Săptămâna 30.05-
03.06.2016 LANSARE  

 

9.1a 2,2   

“Înfiinţarea grupurilor de 
producători în sectorul 
pomicol”  
Săptămâna 30.05-
03.06.2016 LANSARE 

 

16.1 2,0   

 “Sprijin pentru înființarea 
si funcționarea grupurilor 
operaționale (GO), pentru 
dezvoltarea de proiecte 
pilot, noi produse” 
În cursul lunii iulie se 
lansează I etapă de 
selectare GO. 

16.1a 3,0   

 “Sprijin pentru înființarea 
si funcționarea grupurilor 
operaționale, dezvoltarea 
de proiecte pilot, produse 
si procese in sectorul 
pomicol”  
În cursul lunii iulie se 
lansează I etapă de 
selectare GO. 



 

Submăsură Alocare 2016 
-mil euro- 

Lansare submăsuri  
Etapa I 2016 (aprilie-

mai) 
 

Lansare submăsuri  
Etapa II 2016 (mai-iunie) 

 
 

Lansare submăsuri  
Etapa III 2016 (iunie-iulie) 

 
 

Lansare submăsuri  
Etapa IV 2016 (iulie-

august) 

16.4 7,0 

LANSAT  
„Sprijin pentru 
cooperarea orizontală și 
verticală între actorii 
din lanțul de 
aprovizionare în sectorul 
agricol” 

  

 

16.4a 3,5 

LANSAT  
„Sprijin pentru 
cooperarea orizontală și 
verticală între actorii 
din lanțul de 
aprovizionare în sectorul 
pomicol” 

  

 

 


