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Veronica TONCEA 
DIRECTOR GENERAL 

al Fondului de Garantare al 
Creditului Rural IFN SA  

  „FGCR îi poate ajuta 
pe beneficiarii care 
doresc să realizeze 
proiecte în domeniul 
agriculturii  şi industriei 
alimentare cu fonduri 
europene, dar nu 
dispun de suficiente 
garanţii pentru a 
obţine un credit. 
Garanţia FGCR poate  

acoperi 50% din 
volumul creditelor 
destinate realizării 
producţiei, iar în cazul 
creditelor pe termen 
scurt, mediu şi lung 
acordate pentru 
investiţii, garanţia Fon-
dului reprezintă între 
70% şi 100% din 
volumul creditului.” 

(pagina 2) 

Din septembrie, 5 noi măsuri de finanţare prin PNDR  

Agenţia de Plăţi pentru 
Dezvoltare Rurală şi 
Pescuit (APDRP) va lansa 
sesiuni de primire a pro-
iectelor de investiţii pen-
tru cinci noi măsuri de fi-
nanţare prin PNDR (Pro-
gramul Naţional de Dez-
voltare Rurală), înce-
pând cu luna septembrie, 
anul curent. Astfel, se 
vor acorda fonduri ne-
rambursabile pentru 

proiecte de investiţii care 
se încadrează în aria de 
finanţare a Măsurii 312 
„Sprijin pentru crearea şi 
dezvoltarea de micro-
întreprinderi”, a Măsurii 
313 „Încurajarea activită-
ţilor turistice”, a Măsurii 
112 „Instalarea tinerilor 
fermieri”, a Măsurii 142 
„Înfiinţarea grupurilor de 
producători”, sau a Mă-
surii 141 „Sprijinirea fer- 

melor agricole de semi-
subzistenţă”. Proiectele 
se vor întocmi conform 
specificaţiilor Ghidurilor 
Solicitantului aferente 
fiecărei Măsuri în parte, 
care vor fi publicate pe 
paginile de internet 
www.apdrp.ro şi 
www.madr.ro şi distri-
buite în format tipărit 
prin Centrele regionale şi 
Oficiile judeţene APDRP. 
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„FGCR îi poate ajuta pe aceia care doresc să realizeze proiecte în 
domeniul agriculturii şi industriei alimentare cu fonduri europene”   

Ce înseamnă FGCR? 
Cum poate acesta ajuta 
investitorul român? 
Fondul de Garantare a 
Creditului Rural – FGCR 
este o instituţie financiară 
nebancară. Obiectul nostru 
de activi-tate este exclusiv 
garanta-rea creditelor şi a 
altor instrumente de 
finanţare, care pot fi 
obţinute de producători 
agricoli şi procesatori de 
produse agroalimentare, 
pentru realizarea 
producţiei agri-cole şi 
realizarea obiec-tivelor de 
investiţii în aceste domenii. 
Astfel, FGCR poate garanta 
creditele, precum şi alte 
instrumente financiare pe 
care instituţiile de credit le 
acordă primăriilor comu-
nale şi altor potenţiali 
beneficiari pentru asigura-
rea cofinanţării proiectelor 
eligibile prin Programul Na-
ţional de Dezvoltare Rurală 
(PNDR). Prin garanţiile a-
cordate, Fondul preia o 
parte din riscul de credi-
tare asumat de băncile co-
merciale, conform Legii 
218/2005. Concret, FGCR îi 
poate ajuta pe beneficiarii 
care doresc să realizeze 
proiecte în domeniul agri-
culturii şi industriei alimen-
tare cu fonduri europene, 
dar care nu dispun de 
suficiente garanţii pentru a 
obţine un credit. Garanţia 
FGCR poate acoperi 50% 
din volumul creditelor des-
tinate realizării producţiei, 
iar în cazul creditelor pe 
termen scurt, mediu şi 
lung acordate pentru 
investiţii, garanţia Fondului 
reprezintă între 70% şi 
100% din volumul credi-
tului. Nu i se vor pretinde 
beneficiarului de credit, 
pentru partea garantată de 
acesta, garanţii materiale, 
în afara celor solicitate 

de bancă, iar fermierii 
privaţi persoane fizice 
autorizate şi asociaţiile 
de fermieri nu plătesc 
comision de garantare. 
Consider că este 
convingător pentru toţi 
investitorii faptul că 
pentru obţinerea fond-
urilor SAPARD, 1438 
beneficiari au primit 
credite garantate de 
FGCR, valoarea garan-
ţiilor acordate fiind de 
circa 240 milioane euro, 
pentru o valoare a 
creditelor de 340 
milioane euro. 
 
Care sunt investiţiile 
pentru care se poate 
obţine o garantare a 
creditului? 
Acestea vizează o multi-
tudine de domenii, pre-
cum investiţii în: pro-
ducţia agricolă vegetală 
şi animală; investiţii în 
utilaje şi instalaţii pentru 
transformarea prin diver-
se procedee a produselor 
agricole vegetale şi ani-
maliere, investiţii în do-
meniul  serviciilor, legate 
de producţia agricolă 
vegetală şi animală; rea-
lizarea de obiective noi 
şi/sau finalizarea celor 
existente pentru prelu-
crarea produselor agrico-
le, capacităţi de produc-
ţie; procurarea de ma-
şini, utilaje agricole, ani-
male de reproducere; 
înfiinţarea de plantaţii 
pomicole, viticole şi de 
alte specii; realizarea de 
către consiliile locale a 
lucrărilor de dezvoltare a 
infrastructurii rurale cofi-
nanţate din fonduri euro-
pene; achiziţionarea de 
terenuri agricole; obiec-
tive de investiţii cofinan-
ţate prin Programul 
Naţional de Dezvoltare 

Rurală, Fondul European 
pentru Piscicultură şi 
Fondul European de 
Garantare Agricolă. 
 
Care sunt paşii pe 
care trebuie să îi facă 
cei care doresc ga-
ranţia FGCR? 
Aceştia trebuie să se 
adreseze mai întâi băncii 
finanţatoare. Aceasta va 
analiza documentaţia de 
credit (bonitatea clien-
tului, eficienţa afacerii, 
garanţiile necesare şi 
disponibile), iar în cazul 
aprobării creditului, sub 
rezerva obţinerii garan-
ţiei FGCR, va solicita 
Fondului garanţia şi va 
transmite documentaţia 
către Fond. FGCR va 
analiza solicitarea băncii 
şi, în cazul aprobării ga-
ranţiei, va încheia con-
tractul de garantare cu 
banca comercială. În caz 
contrar, decizia de res-
pingere va fi comunicată 
băncii. 
 
Ce sfaturi aveţi pen-
tru cei interesaţi în 
obţinerea garanţiei?  
Îi sfătuiesc pe toţi cei 
care doresc să obţină 
fonduri europene pentru 
ideile lor de afaceri să-şi 
pregătească documen-
taţia cerută prin PNDR 
sau FEP, iar în măsura 
în care au nevoie de 
sprijin pentru pregătirea 
documentaţiei necesare, 
atât tehnice, cât şi fi-
nanciar, să apeleze la 
firme de consultanţă 
profesioniste. De ase-
menea, îi sfătuiesc să 
prezinte băncilor comer-
ciale documentaţia ne-
cesară şi să solicite fi-
nanţarea proiectului şi 
garantarea creditelor de 
către FGCR IFN SA. �  

Veronica TONCEA 
Director General – F G C R  

În DIALOG cu 

 
 
 

STUDII: 

 Academia de Studii Economice 

Iaşi, Facultatea  de Finanţe 

Credit; -  Doctor în economie agrară; 

 

ACTIVITATE PROFESIONALĂ: 

 
2 0 0 4

 - Membru al Consiliului 

Consultativ al Femeilor Profe-

sioniste din cadrul Institutului 

Biografic American; 

 
2 0 0 3

 - Expert FAO –  Studiul 

Finanţarea rurală în România; 

 
2 0 0 2

 - Membru al Departa-

mentului de Politici Economice  

al ASAS; 

- Consultant al ANIMMC pentru 

crearea FNGCIMM; 

 
2 0 0 1

  -  Membru al Colegiului 

Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale (MADR); 

 
1 9 9 8

 - Membru al Colegiului 

Consultativ al revistei – Agro 

Terra; 

 
1 9 9 7

 - Preşedinte Director Ge-

neral - Fondul de Garantare a 

Creditului Rural S.A.;     

 
1 9 9 6 – 1 9 9 7

  Secretar de stat  - 

M.A.D.R.; 

 
1 9 9 1 - 1 9 9 6

  Director General – 

M.A.D.R.;  

 
1 9 9 0 – 1 9 9 1

    Şef Serviciu   - 

M.A.D.R. - Departamentul Agri-

culturii de Stat, Bucureşti; 

 
1 9 8 5 – 1 9 9 0

 Director - Comitetul 

de Stat al Planificării, Bucureşti.    
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După vizita în Olanda, 
cursanţii au putut 

stabili direcţii necesare 
pentru procesul de 
modernizare şi de 

dezvoltare a sectorului 
agricol şi horticol din 

România. 

 
Producţia vegetală şi creşterea animalelor – domenii pentru 
care în anul 2007 s-au realizat cursuri gratuite 

Scopul acestui proiect 
organizat de Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale (MADR) a fost 
îmbunătăţirea cunoştinţelor 
şi abilităţilor celor care se 
ocupă de creşterea anima-
lelor, de culturile de câmp 
sau de horticultură. 
Aşadar, în acest program 
au fost incluse două 
module: “Creşterea anima-
lelor şi producţia vegetală” 
şi “Horticultura”. 
Tematicile cursurilor au 
inclus informaţii despre 
tehnologii moderne pentru 
cultivarea plantelor şi 
pentru creşterea anumitor 
specii de animale, stan-
dardele Uniunii Europene 
în acest domeniu, aso-
cierea între fermieri, plani-
ficarea activităţilor din 
fermele horticole, etc. 
Prin acest proiect au 
participat la cursuri 647 de 
persoane, selectate din 
aproximativ 1000 de cereri. 
Participanţii au fost instruiţi 
în decursul a 17 sesiuni cu 
o durată de zece zile 
fiecare. 
Cursurile s-au derulat în 
trei centre de instruire 
amplasate în Universităţi 
Agricole: Facultatea de 
Agronomie a Universităţii 
din Craiova, Universitatea 
de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară din 
Cluj şi Universitatea de 
Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară din Iaşi. 
Participanţilor li s-au asigu- 
rat cazarea şi masa, iar 
sălile au fost dotate cu 
toate echipamentele ne- 

cesare activităţii de 
instruire. 
Pentru activităţile prac-
tice ale cursanţilor s-au 
organizat vizite la: 
Staţiunea de Cercetări 
Agricole Turda, Soci-
etatea Comercială 
Zootehnică Gadalin, am-
bele din judeţul Cluj, 

Staţiunea de Cercetare şi 
Dezvoltare a Bovinelor 
Dâncu şi Societatea Astra 
Trifeşti din judeţul Iaşi, 
serele Isalniţa din judeţul 
Iaşi şi la producătorul şi 
procesatorul de fructe şi 
legume Leader Interna-
tional. 
În perioada 12 – 17 no-
iembrie 2007 s-a orga-
nizat o vizită de studiu în 
regiunea Drenthe din 
Olanda, la care au parti-
cipat fermieri români şi 
lectori din centrele de 
instruire din Cluj, Iaşi şi 
Craiova. Participanţii au 
avut ocazia să vadă o 
serie din cele mai moder-
ne ferme horticole, vege-
tale şi de animale din 
această regiune. 
Participanţii au putut să  
observe şi să analizeze  
diferitele utilaje agricole 
şi variate tehnici agri-  
cole. Astfel, aceste teh-

nologii au fost corelate 
cu cerinţele viitoare ale 
sectorului agricol din 
România.  
S-a constatat faptul că, 
în mod surprinzător şi, 
în acelaşi timp, plăcut, 
participanţii de sex 
feminin, au manifestat 
un interes deosebit în 
detalierea anumitor 
chestiuni referitoare la 
sectorul horticol. 
Această vizită de studiu 
a completat programul, 
oferind participanţilor 
ocazia de a stabili noile 
direcţii necesare pentru 
procesul de modernizare 
şi de dezvoltare a 
sectorului agricol şi 
horticol din România. 
După finalizarea fiecărei 
sesiuni de cursuri, 
participanţii au fost 
evaluaţi pe baza unui 
chestionar cu 20 de 
întrebări. Majoritatea 
cursanţilor au obţinut 9 
puncte sau maximum de 
10 puncte. Pe baza 
rezultatelor obţinute la 
testul final, toţi cursanţii 
au absolvit şi au primit 
certificate de absolvire. 
Dintre cursanţii care au 
absolvit cele 17 sesiuni 
de instruire, 26% au 
fost femei şi 69% au 
avut vârsta de 40 de ani 
sau mai puţin. �   
 

Investiţiile în exploataţiile agricole 
contribuie la „europenizarea” 
sectorului agricol românesc 

 
 
 
 
Ziarul „Anunţuri Agricole” 
are o apariţie bilunară, este în cel 
de-al doilea an de existenţă, cu o 
distribuţie naţională, tirajul fiind 
de 10.000 exemplare, cuprinzând 
20 pagini format A3, color şi 
alb/negru.  
 
Ziarul "Anunţuri Agricole" 
conţine ştiri agricole din 
actualitatea internă şi 
internaţională, agro-legislaţie, 
buletin agro-meteorologic, bursa 
agricolă, oportunităţi de afaceri, 
calendar expoziţional, anunţuri de 
mică  şi mare publicitate din 
domeniul agricol. 
Ziarul se distribuie numai pe bază 
de abonament.  
Pentru mai multe informaţii, 
vizitaţi: 

www.revista-ferma.ro 

Info utile
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Prin Schema XS 
28/2008 se susţin 

financiar 
microîntreprinderile 

din domeniul 
prelucrării primare a 
produselor forestiere 

lemnoase şi 
nelemnoase, fondurile 

nerambursabile 
disponibile fiind de 

110 milioane de euro. 
 

Prin Schema XS 
13/2008 se susţin 
financiar IMM-urile 
care procesează 

produse agricole în 
vederea obţinerii unor 
produse alimentare, 

precum şi a celor care 
desfăşoară activităţi 

de procesare a 
produselor agricole în 
vederea obţinerii şi 
utilizării surselor de 

energie regenerabilă şi 
a biocombustibililor. 

 

Oportunităţi speciale pentru IMM - AJUTORUL DE STAT 
PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARĂ ŞI FORESTIERĂ                      

Începând din luna mai, 
APDRP primeşte pro-
iecte pentru două sche-
me de finanţare. 
Schemele de ajutor de 
stat XS 28/2008 şi XS 
13/2008 reuşesc să 
acopere câteva sectoare 
ale industriei alimentare 
şi de prelucrare a 
lemnului.  
Baza legală a acordării 
ajutorului de stat pentru 
industria alimentară şi 
cea forestieră este 
Hotărârea de Guvern nr. 
224/2008 care stabi-
leşte cadrul general de 
implementare a măsuri-
lor cofinanţate din Fon-
dul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rura-

lă prin Programul Naţio-
nal de Dezvoltare Rurală 
2007 – 2013.  
Sistemul  de implemen-
tare al acestor scheme 
nu este cu nimic diferit 
de cel pentru Măsura 
123 a PNDR „Creşterea 
valorii adăugate a 
produselor agricole şi 
forestiere”, cele câteva 
excepţii fiind date de 
specificitatea ajutorului 
de stat şi de cerinţele 
sectorului pentru care 
se solicită sprijin.  
Pe scurt, prin Schema 
XS 28 sunt finanţate, 

până la 50% din 
valoarea totală eligibilă, 
proiectele care prevăd 
investiţii în exploatarea 
forestieră (producţia de 
buşteni, recoltare, pro-
ducerea de mangal, 
etc.), în colectarea pro-
duselor nelemnoase (ci-
uperci, fructe de pă-
ure), în prelucrarea lem-
nului, cu excepţia mobi-
lei sau în depozitare şi 
activităţi conexe trans-
portului. 
Beneficiarii pot primi 
sprijin financiar neram-
bursabil de până la 2 
milioane de euro, 
această schemă având 
pentru anul 2008 o 
alocare de 110 milioane 
de euro.  
În ceea ce priveşte 
Schema XS 13, 
aceasta finanţează 
câteva sectoare din in- 
dustria alimentară care 
nu au fost finanţate nici 
prin Programul SAPARD. 
Astfel, pentru anul 2008 
sunt disponibile peste 
118 milioane de euro 
pentru cofinanţarea pâ-
nă la 50% a proiectelor 
care prevăd printre alte-
le fabricarea ciocolatei 
şi a dulciurilor, a 
pastelor făinoase, a 
produselor de patiserie 
şi de brutărie, pentru 
producerea de supe şi 
preparate concentrate, 
a laptelui praf şi chiar a 
îngheţatei. Un beneficiar  

poate primi şi prin 
această schemă până la 
2 milioane de euro  

fonduri nerambursabile. 
Aceste scheme nu se 
acordă multianual, de 
aceea APDRP aşteaptă 
cât mai multe proiecte 
în cel mai scurt timp. 
Astfel, în anul 2008 se 
mai depun proiecte de 
investiţii până la 
finalul lunii august 
2008 pentru Schemele 
de finanţare aferente 
acestei măsuri 123, 
respectiv XS 13/2008 
(Stimularea IMM-urilor 
care procesează 
produse agricole) şi XS 
28/2008 (Stimularea 
microîntreprinderilor din 
domeniul prelucrării 
primare a produselor 
forestiere lemnoase şi 
nelemnoase). �  

 
 
Gama de produse alimentare 
inclusă pentru finanţare cu 
fonduri nerambursabile în ca-
drul acestei scheme de ajutor 
este foarte diversă. Astfel, 
finanţare pot primi investiţiile 
care vizează realizarea de pro-
duse zaharoase fără cacao (in-
clusiv ciocolată albă), pasta de 
cacao, untul, grăsimea şi uleiul 
de cacao, pudra de cacao, cio-
colata şi alte preparate alimen-
tare care conţin cacao, precum 
şi extractele de malţ. Se pot 
realiza şi preparate alimentare 
obţinute din făină, crupe, griş, 
amidon, fecule sau extracte de 
malţ. Se primesc bani şi pentru 
paste alimentare chiar fierte 
sau umplute cum ar fi spaghe-
tele, macaroanele, fideaua, 
lasagna, produsele pe bază de 
cereale obţinute prin expan-
dare sau prăjire, cerealele 
(altele decât porumbul) sau 
produsele de brutărie, de pa-
tiserie şi biscuiţi, etc. 
Lista preparatelor alimentare 
care se pot finanţa, este şi ea 
bogată. Aşadar, sunt eligibile 
preparatele pentru supe, 
ciorbe sau supe cremă, plicuri 
sau preparate; preparate ali-
mentare compuse omogeni-
zate (lapte praf pentru sugari; 
lapte şi alte alimente pentru 
copii mici; alimente cu conţinut 
redus de calorii, pentru contro-
lul greutăţii; alimente dietetice, 
alimente cu conţinut redus de 
sodiu, alimente fără gluten; 
alimente recomandate în efor-
tul muscular intens, în special 
pentru sportivi; alimente pen-
tru persoane ce suferă de 
dereglări ale metabolismului 
carbohidraţilor (diabet), etc. 
Se finanţează şi delicioasele 
înghețate și produse similare 
sub formă de înghețată, cu 
sau fără cacao.  
Pentru producerea şi utilizarea 
energiei din surse regenerabile 
(energia electrică, biogazul, 
energia termică şi apă caldă) 
se pot obţine finanţări, dacă se 
folosesc pentru consumul 
propriu al întreprinderii. 
Cei care produc biodiesel şi 
bioetanol primesc fonduri eu-
ropene doar pentru transport. 

Produsele care beneficiază 
de sprijin financiar în cadrul 
Schemei XS13/2008  

Info APDRP
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Modernizarea exploataţiilor agricole prin PNDR  

Prin Măsura 121 „Moder-
nizarea exploataţiilor 
agricole” se acordă 
fonduri pentru: introdu-
cerea de tehnologii şi 
procedee noi, diver-
sificarea producţiei şi 
ajustarea profilului şi cali-
tăţii producţiei la cerinţele 
pieţei, inclusiv a celei eco-
logice. Se urmăreşte şi 
producerea şi utilizarea 
energiei din surse regene-
rabile; adaptarea exploa-
taţiilor la standardele 
comunitare; creşterea ve-
niturilor exploataţiilor a-
gricole sprijinite şi spriji-
nirea membrilor grupu-
rilor de producători sau ai 
altor forme asociative în 
vederea încurajării asocie-
rii.  
 
Beneficiarii eligibili care 
pot primi fonduri neram-
bursabile după întocmirea 
proiectului, pot fi: 
persoană fizică au-
torizată – PFA / asociaţie 
familială autorizată – AF / 
societate în nume colectiv 
– SNC / societate în co-
mandită simplă – SCS / 
societate pe acţiuni – SA 
/societate în comandită 
pe acţiuni – SCA / 
societate cu răspundere 
limitată – SRL / societate 
comercială cu capital 
integral privat / societate 
agricolă / societate 
cooperativă agricolă / 
grup de producători şi 
cooperativă agricolă. 
 
Fondurile nerambursabile 
vor fi acordate benefi-
ciarilor eligibili pentru 
investiţii în: clădiri utili-
zate pentru producţia 
agricolă la nivel de 
fermă, incluzându-le şi pe 
cele pentru protecţia me-
diului; infrastructura ru-
tieră internă sau de 
acces din domeniul 
agricol; ferme de tau-
rine sau sere, utilităţi 
necesare respectării con- 
diţiilor de mediu; achizi- 

ţionarea de utilaje, 
instalaţii şi accesorii şi 
software sau de  noi 
mijloace de transport 
specializate. 
De asemenea, se poate 
investi în: înlocuirea 
plantaţiilor viticole din 
soiuri nobile şi înfiin-
ţarea plantaţiilor pentru 
struguri de masă, a plan-
taţiilor de pomi, arbuşti 
fructiferi şi căpşuni, a 
pepinierelor de viţă de 
vie, pomilor fructiferi şi 
arbuştilor, sau altor 
arbori; producerea şi 
utilizarea durabilă a 
energiei din surse rege-
nerabile în cadrul fermei. 

Prin această măsură, 
beneficiarii mai pot rea-
liza şi: înfiinţarea de 
culturi de specii fores-
tiere cu ciclu de pro-
ducţie scurt şi  regene-
rare pe cale vegetativă, 
în scopul producerii de 
energie regenerabilă; in-
vestiţii în apicultură; 
procesarea produselor 
agricole la nivelul fermei; 
costurile generale ale 
proiectului şi investiţii 
necesare adaptării ex-
ploataţiilor pentru agri-
cultura ecologică şi 
conformităţii cu stan-
dardele comunitare.  
 
Din valoarea eligibilă 
totală a proiectului, se 
acordă fonduri 
nerambursabile între 
50% şi 75% (pentru 
perioada 2007 - 2009),  

respectiv între 40% şi 
65% (pentru perioada 
2010 – 2013) acestea 
reprezentând cofinanţarea 
publică, la care trebuie să 
se adauge contribuţia 
privată a beneficiarului. 
Plafonul minim acceptat 
pentru un proiect este de 
5.000 de Euro – această 
sumă reprezentând valoa-
rea totală eligibilă a pro-
iectului.  
 
Fondurile nerambursabile 
acordate beneficiarilor 
sunt diferenţiate în funcţie 
de anii de finanţare.  
Astfel, pentru perioada 
2007 – 2009 valoarea 
maximă a cofinanţării 
publice este cuprinsă între 
1.000.000, 1.500.000 
sau 2.000.000 euro, în 
funcţie de investiţie, iar 
ponderea sprijinului ne-
rambursabil va fi de 
maxim 50%. Valoarea 
maximă eligibilă a unui 
proiect nu va depăşi 
2.000.000 Euro. 
Procentul sprijinului ne- 
rambursabil de 50% se va 
putea majora cu 5%, 
10% sau 25% pentru 
beneficiari, în anumite 
condiţii menţionate în 
Ghidul Solicitantului. 
 
Pentru anii 2010 – 2013 
valoarea maximă a co-
finanţării publice este de 
800.000, 1.200.000 sau 
1.600.000 euro, în 
funcţie de proiect.  
De asemenea, procentul 
sprijinului nerambursabil 
de 40% se va putea 
majora cu 10% sau 25% 
în anumite condiţii specifi-
cate în Ghidul Solici-
tantului disponibil la 
sediile APDRP din ţară şi 
pe pagina de internet la 
www.apdrp.ro. �  

FEADR

 
Proiectul, prin care se realizează 
o investiţie încadrată la Măsura 
121 trebuie să respecte confor-
mitatea cu obiectivul general al 
Măsurii şi cu cel puţin unul 
dintre obiectivele specifice şi de 
asemenea, trebuie să fie în 
acord cu potenţialul agricol al 
zonei şi să demonstreze îmbu-
nătăţirea performanţei generale 
a exploataţiei agricole la data 
dării în exploatare a investiţiei. 
Beneficiarul sau responsabilul 
legal al proiectului trebuie să 
dovedească o pregătire profe-
sională, în raport cu proiectul 
dorit a fi implementat, prezen-
tând diplome de specialitate sau 
certificate de formare. 
Este necesar, de asemenea, ca 
beneficiarul să realizeze memo-
riul justificativ (pentru proiecte 
care nu prevăd lucrări de 
construcţii-montaj şi pentru 
proiecte care vizează plantaţii de 
viţă-de-vie, pomi şi arbuşti fruc-
tiferi şi/sau pepiniere şi care nu 
prevăd lucrări de construcţii-
montaj) sau studiul de fezabili-
tate (pentru proiecte care pre-
văd lucrări de construcţii-mon-
taj).  
Tot el trebuie să declare că 
asigură cofinanţarea investiţiei 
şi, totodată, trebuie să prezinte 
dovada că a făcut demersurile 
pentru a obţine toate avizele şi 
acordurile conform legislaţiei în 
vigoare din domeniul: sanitar-
veterinar, sanitar, fitosanitar şi 
de mediu, necesare realizării 
investiţiei în cadrul proiectului. 
În cazul produselor agricole cu 
pentru care trebuie realizată o 
cotă de producţie (de exemplu, 
laptele), beneficiarul, la depu-
nerea cererii de finanţare, tre-
buie să facă dovada, că prin 
investiţia respectivă va deţine şi 
va realiza o anumită cotă a 
acelui produs. 

Condiţii minime obligatorii 
pentru obţinerea fondurilor  
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Suceava –  un bun exemplu pentru absorbţia fondurilor 
europene SAPARD 

Unul din judeţele în care 
Programul SAPARD a 
înregistrat un succes 
deosebit este Suceava. 
 
Motivele principale au 
ţinut atât de poziţio-
narea geografică, favo-
rabilă investiţiilor din 
domeniul turismului dar 
şi de resursele finan-
ciare locale care au 
determinat dezvoltarea 
sectoarelor de procesare 
a produselor agricole. 
 
Dintr-un total de 1264 
proiecte depuse la nivel 
regional, 315 au pro-
venit de la potenţialii 
beneficiari privaţi şi 
publici din judeţul 
Suceava.  
 
Dintre acestea, 137 
cereri de finanţare au 
aparţinut mediului privat 
şi 78 de proiecte ale 
beneficiarilor publici. 
Valoarea totală eligibilă 
ale proiectelor SAPARD 
a fost de 149 milioane 
de euro şi aceasta re-
prezintă peste 24% din 
valoarea solicitată prin 
proiecte la nivel 
regional. 
 
Cele mai accesate do-
menii de investiţii 
SAPARD (114 proiecte), 
au vizat în special 
înfiinţarea sau moderni-
zarea de structuri de 
primire turistice dar şi 
înfiinţarea păstrăvăriilor, 
ciupercăriilor sau ferme- 

lor de creştere a 
melcilor (Măsura 3.4 
“Dezvoltarea şi diversifi-
carea activităţilor econo- 
mice”). Valoarea acestor 
cereri de finanţare 
depăşeşte 19,5 milioa-
ne de euro. 
 
Pentru „Investiţiile în ex-
ploataţiile agricole” 
(Măsura 3.1), cea de-a 
doua aflată în priorităţile 
beneficiarilor SAPARD, 
Centrul Regional de Plăţi 
pentru Dezvoltare Rura-
lă şi Pescuit 1 Iaşi a 
înregistrat în total 82 de 
proiecte de investiţii în 
valoare de 16,4 milioane 
euro. Preponderenţa, de 
această dată, a deţinut-
o însă înfiinţarea de 
ferme de creştere a 
animalelor. 
 
 
 
 
 
 
 
Alte domenii de interes 
ale beneficiarilor au avut 
în vedere “Îmbunătă-
ţirea infrastructurii rura-
le” - Măsura 2.1, cu 66 
de proiecte în valoare 
de 54 milioane de euro  

şi Măsura 1.1 
“Îmbunătăţirea prelu-
crării şi marketingului 
produselor agricole şi 
piscicole”, cu 37 de 
proiecte în valoare de 
46 milioane de euro. Un

alt proiect, în valoare de 
2 milioane de euro a 
fost depus pentru 
modernizarea direcţiilor 
sanitar-veterinare şi de 
siguranţă a alimentelor 
(Măsura 1.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Speculând deopotrivă şi 
potenţialul forestier al 
zonei, judeţul Suceava 
s-a remarcat şi prin 
promovarea a 15 
proiecte în silvicultură – 
Măsura 3.5 - cu o 
valoare de peste 10 
milioane de euro. 
O analiză rapidă a 
implementării Progra-
mului SAPARD poate fi 
realizată raportând va-
loarea estimată a fon-
durilor SAPARD la cei 
705.000 locuitori ai ju-
deţului Suceava, contri-
buţia pentru fiecare per-
soană fiind de 211.34 
Euro.  
De asemenea, com-
parând sumele solicitate 
prin Programul SAPARD 
la suprafaţa totală a 
judeţului, de 855.350 
ha, fiecărui hectar de 
teren, atât din zona 
urbană cât şi din cea 
rurală, îi revine un aport 
de capital de 174,1 
Euro.�  

InfoREGIONAL

Cele 7 judeţe ale Regiunii 3 Sud 
Muntenia – Argeş, Călăraşi, 
Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, 
Prahova şi Teleorman – oferă 
condiţii favorabile implementării 
proiectelor care vizează investiţii 
în modernizarea sau înfiinţarea 
fermelor de animale, horticul-
tură, pomicultură, viţă-de-vie 
dar şi achiziţionării de utilaje 
pentru exploataţiile agricole. 
Aceste investiţii sunt realizabile, 
datorită amplasării regiunii în 
Câmpia Română. De asemenea, 
sunt propice şi investiţiile în 
apicultură şi în utilizarea ener-
giei regenerabile în cadrul 
fermelor. Toate acestea pot fi 
accesate prin Măsura 121 
„Modernizarea exploataţiilor 
agricole”. 
Se mai pot realiza investiţii şi 
prin Schema de ajutor de stat 
pentru produsele forestiere XS 
28/2008, numai judeţul Teleor-
man , acesta dispunând de o 
suprafaţa de 30 mii de hectare 
de foioase.  
Zonele montane din judeţele 
Dâmboviţa, Prahova şi Argeş au 
potenţial natural şi turistic 
deosebit de important, publicul 
având posibilitatea vizitării 
obiectivelor în scopuri recrea-
tive, turistice, educaţionale şi 
ştiinţifice. Frumuseţea peisajului 
face din zona munţilor Bucegi, 
una dintre cele mai pitoreşti 
zone din ţară. Judeţul Dâmbo-
viţa, cu zona turistică montană 
Padina, sunt propice investiţiilor 
Măsurii 313 - „Încurajarea 
activităţilor turistice”  începând 
cu luna septembrie a acestui an. 
Serviciile către populaţie repre-
zintă un sector deficitar, însă 
există finanţări nerambursabile 
prin PNDR pentru dezvoltarea 
serviciilor şi a activităţilor de 
artizanat în întreaga regiune. 
Astfel, nordul judeţului Dâmbo-
viţa este propice dezvoltării 
activităţilor care produc obiecte 
de artizanat şi de mobilier tradi-
ţional. Pentru astfel de activităţi 
sunt recunoscute zonele Pietro-
şiţa, Moroieni, Runcu şi Bran-
Moeciu, aici luând naştere renu-
mitele „Covoare la Furculiţă”. 
Toate aceste activităţi vor putea 
fi finanţate prin Măsura 312 
„Sprijin pentru crearea şi dezvol-
tarea de micro-întreprinderi”, 
după acreditarea acesteia, în 
luna septembrie a acestui an. 

Investiţii care pot fi 
finanţate prin PNDR în 
Regiunea 3 Sud Muntenia 
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Consiliul miniştrilor agriculturii şi pescuitului din UE. 
FERMELE MICI AU UN ROL IMPORTANT ÎN AGRICULTURA 
EUROPEANĂ 

În data de 19 mai 2008, 
a avut loc la Bruxelles 
reuniunea Consiliului 
miniştrilor agriculturii şi 
pescuitului. 
 
Printre subiectele de pe 
agenda Consiliului s-au 
aflat: propunerea de re-
gulament privind co-
mercializarea pestici-
delor, solicitarea Româ-
niei privind rolul micilor 
ferme în cadrul agri-
culturii europene, nego-
cierile cu Organizaţia 
Mondială a Comerţului, 
utilizarea decontaminării  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

chimice a carcaselor de 
pasăre. 
 
În ceea ce priveşte 
regulamentul privind 
comercializarea pesti-
cidelor, Preşedinţia a 
înaintat o nouă pro-
punere de compromis 
care a vizat reducerea 
perioadei suplimentare 

de protecţie a datelor la 
2,5 ani, evaluarea 
criteriilor de autorizare 
a substanţelor active, 
sistemul de zonare la 5 
ani după adoptarea 
regulamentului.  
În condiţiile în care 
Comisia Europeană nu 
este de acord cu 
propunerea de com-
promis a Preşedinţiei nu 
s-a putut obţine nici 
susţinerea unanimă ne-
cesară acordului politic. 
Comisia Europeană con-
sideră că propunerea de 
compromis nu permite 
eliminarea unor subs-
tanţe active care pre-
zintă risc pentru sănă-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tatea umană (sub-
stanţe cancerigene toxi- 
ce pentru reproducţie şi 
dereglatoare endocrin). 
Solicitarea României pri- 
vind recunoaşterea ro-
lului fermelor mici în ca-
drul agriculturii euro-
pene s-a bucurat de 
susţinerea Bulgariei, Po-  

loniei, Maltei, Greciei, 
Franţei, Ciprului, Portu-
galiei, Luxemburgului, 
Irlandei şi Austriei.  
Ministrul Cioloş a su-
bliniat avantajele micii 
agriculturi,  apreciind ca 
necesară o evaluare a 
Comisiei asupra rolului 
ei pe piaţa comunitară, 
în vederea susţinerii 
viitoare în cadrul Politicii 
Agricole Comune (PAC).  
 
Comisia a apreciat ini-
ţiativa României şi a 
subliniat importanţa 
unei viziuni extinse asu-
pra politicii agricole.  
Totodată, Comisia a 
evidenţiat rolul fermelor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mici în asigurarea  
producţiei alimentare, a 
coeziunii sociale şi 
protecţiei mediului, cu 
atât mai mult cu cât  
statele membre au 
posibilitatea sprijinirii 
fermelor de mici 
dimensiuni, în special în 
cadrul diferitelor măsuri 
de dezvoltare rurală.�  

Uniunea Europeană
www.infoeuropa.ro

 
 
 
Siguranţa alimentară este o 
prioritate de top în Europa. 
Revendicările Uniunii Europene 
au fost întărite prin reguli 
începând cu anul 2000 pentru a 
se asigura că hrana cetăţenilor 
europeni este extrem de sigură.  
Noua abordare este mult mai 
integrată: alimentele şi hrana 
sunt atent monitorizate în 
drumul lor de la fermă ... până 
la furculiţă. 
Autorităţile Uniunii Europene 
evaluează atent riscul şi întot-
deauna caută cel mai bun sfat 
ştiinţific înainte de a categorisi 
sau a permite orice produs, 
ingredient, aditiv sau organism 
modificat genetic (OMG). 
Acest lucru este aplicat la toate 
alimentele, indiferent dacă vin 
din interiorul sau din exteriorul 
Uniunii Europene. 
Siguranţă nu înseamnă unifor-
mitate. Uniunea Europeană 
promovează diversitatea bazată 
pe calitate.  
Legea europeană protejează 
hrana şi produsele tradiţionale 
din regiuni specifice, 
asigurându-se de faptul că, cei 
care le consumă le pot distinge 
de cele copiate.  
Uniunea Europeană îi încura-
jează din ce în ce mai mult pe 
fermierii săi să se concentreze 
pe calitate – nu doar a hranei ci 
şi a mediului rural.  
Totodată, Uniunea Europeană 
respectă dreptul consumatorului 
la o alegere informată.  
UE încurajează dezbaterea pu-
blică, cere etichetă informativă 
a produsului şi publică sfatul 
ştiinţific pe care îl primeşte, 
astfel încât consumatorii să 
poată avea încredere în 
alimentele pe care le mănâncă. 

„De la fermă la furculiţă. 
Hrană sigură pentru 
consumatorii Europei” 
(„From farm to fork. Safe 
food for Europe’s 
consumers”  
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Prin SAPARD se procesează carne la standarde europene 
în Bucureşti 

Industria alimentară din 
România a progresat în 
ultimii ani din punct de 
vedere al raportării la 
exigenţele pieţei, un rol 
important în această 
evoluţie având-o opor-
tunitatea accesului la 
asistenţa financiară 
nerambursabilă oferită 
prin Programele SA-
PARD şi FEADR prin 
Măsura 1.1, respectiv 
Măsura 123. 
Dintre beneficiarii 
SAPARD pe Măsura 1.1 
din municipiul Bucureşti, 
se remarcă o societate 
comercială din Bucureşti 
care îşi desfăşoară acti-
vitatea în domeniul 
industriei cărnii, do-
meniu supus unei 
competiţii acerbe pe 
piaţa produselor ali-
mentare în contextul 
Europei extinse. 
Calitatea produselor 
este unul dintre factorii 
care garantează supra-
vieţuirea societăţii pe 
piaţă. Producătorii care 
aduc în centrul strate-
giilor proprii de dez-
voltare orientarea spre 
obţinerea produselor de 
calitate şi respectarea 
elementelor de sigu-
ranţă a alimentului sunt 
cei care se vor impune 
în atenţia şi preferinţele 
consumatorului şi care, 
pe termen lung, vor 
supravieţui pe această 
piaţă competitivă. 
Societatea comercială a 
mizat pe acest obiectiv 
şi a dovedit inteligenţă 
şi abilitate managerială, 
accesând 2 proiecte 
SAPARD şi pregătindu- 
se pentru un proiect  

FEADR. Aportul de 
capital propriu com-
pletat cu fondurile 
europene nerambur-
sabile (circa 2.850.000 
Euro pentru cele 2 
proiecte) au permis ca 
beneficiarul să 
modernizeze şi să 
doteze construcţia res-
pectivă conform exigen-
ţelor impuse de stan-
dardele şi legislaţia în 
vigoare. 
Astfel, prin cel de-al doi- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lea proiect, cu o valoare 
totală de peste 
4.100.000 Euro, peisajul 
industrial de la periferia 
oraşului Bucureşti s-a 
îmbogăţit cu o hală 
modernă cu o suprafaţă 
construită de peste 
3.600 mp, care 
adăposteşte fluxuri teh-
nologice performante 
formate din echi-
pamente şi utilaje 
complexe, cum ar fi: 
celule de afumat carne, 
instalaţii şi centrale de 
frig, linie aeriană, staţie 
de pre-epurare a apelor 

reziduale, etc.  
Investiţia atinge şi un 
obiectiv social, socie-
tatea oferind locuri de 
muncă pentru un total 
de 165 angajaţi, cu 
perspectiva de creare a 
încă 50 de locuri de 
muncă. 
Hala construită com-
pletează patrimoniul 
deja existent al 
beneficiarului şi permite 
atingerea de către 
acesta a unei capacităţi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de producţie de 25 
tone/zi.  
Calitatea şi performanţa 
au asigurat încadrarea 
beneficiarului în lista 
unităţilor de categoria A 
(aliniate la normele 
europene), care pot să 
exporte produsele pe 
piaţa intercomunitară.  
Investiţia a fost ter-
minată la sfârşitul lunii 
mai 2008 şi încă înainte 
de finalizare a fost 
prezentată ca proiect-
model, în perioada de 
preaderare, diferitelor 
delegaţii europene.�  

Investiţii europene

Prin Programul SAPARD s-au 
realizat o serie de proiecte care 
au fost implementate nu numai 
cu fonduri europene nerambur-
sabile ci şi cu ajutorul imaginaţiei 
beneficiarilor. Astfel, unul dintre 
aceste proiecte a fost realizat în 
comuna Brăduleţ, judeţul Argeş. 
Proiectul vizează transformarea 
unei vechi case argeşene, 
actualmente casă de locuit, 
asigurându-se funcţiunile unei 
pensiuni agroturistice intime, cu 
spaţii de cazare, servire a mesei, 
bibliotecă şi zonă de relaxare. 
Conform declaraţiilor beneficia-
rului fondurilor SAPARD, dotările 
şi utilităţile sunt de bună calitate, 
iar confortul termic este asigurat 
printr-o centrală geo-termală de 
climatizare şi apă caldă, o 
noutate în acest domeniu. 
Construcţia existentă a fost 
recompartimentată, conform 
criteriilor de clasificare ale 
Ministerului pentru Întreprinderi 
Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi 
Profesii Liberale pentru struc-
turile de primire cu 3 margarete, 
asigurându-se astfel toate utili-
tăţile necesare. 
 
Centrala geotermică este formată 
dintr-un schimbător de căldură 
asistat electric. Acesta extrage 
căldura din sol şi o transferă în 
spaţiul de locuit.  
Utilajul prezintă fiabilitate mare, 
nu necesită întreţinere şi are 
posibilitatea de asigurare a 
aclimatizării atât pe timpul iernii 
cât şi pe timpul verii. 
Pentru cei interesaţi din punct de 
vedere tehnic, amplasarea 
agregatului a fost făcută la 
nivelul solului în spaţiul de sub 
prispa principală de 3,6 mp, care 
va fi menţinut uscat şi izolat 
termic. 
Acest proiect revitalizează 
valorile tradiţionale, realizând un 
cadru în care personalitatea 
fiecărui oaspete să se regă-
sească, respectându-se totodată 
nevoile de spaţiu, confortabilitate 
şi atmosferă de familie. 

Pensiune SAPARD 
încălzită cu ajutorul 
pământului 
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Întrebări frecvente pentru accesarea FEADR 

Ce condiţii trebuie să 
îndeplinească un be-
neficiar pentru a putea 
obţine punctaj pentru 
respectarea criteriului 
de selecţie ,,beneficia-
rul este membrul 
unei forme asocia-
tive, recunoscute 
conform legislaţiei în 
vigoare”, menţionat în 
Ghidul Solicitantului? 
 
APDRP: Pentru a primi 
punctaj la acest criteriu 
de selecţie, beneficiarul 
trebuie să îndeplinească 
următoarele criterii: 
 
a) să fie  constituit 
potrivit următoarelor 
reglementări: 

• Grup de pro-
ducători, constituit 
conform OG nr. 
37/2005, aprobată cu 
modificări şi completări 
de Legea 338/2005; 

• Societate coope-
rativă agricolă, 
constituită conform 
Legii nr. 1/2005; 

• Cooperativă agricolă 
constituită conform 
Legii nr. 566/2004 cu 
modificările şi 
completările ulte-rioare; 

• Societate agricolă 
constituită conform 
Legii nr. 36/1991, cu 
modificările şi comple-
tările  ulte-rioare, care 
aplică în nume propriu 
prin  reprezentant; 

• Asociaţie familială 
autorizată şi înre-
gistrată conform Legii 
nr. 300/2004 cu modifi-
cările şi completările 
ulterioare. 

b) sau să fie membru 
al uneia dintre 
formele asociative 
cons-tituite conform 
următoarelor re-
glementări: 

• Grup de pro-
ducători, constituit 
conform O.G., nr. 
37/2055, aprobată cu 
modificări şi com-pletări 
de Legea 338/2005; 

• Societate coo-
perativă agricolă, 
constituită conform Legii 
nr.1/2005; 

• Cooperativă agri-
colă constituită conform 
Legii nr. 566/2004 cu 
mo-dificările şi com-
pletările ulterioare; 

• Asociaţie profe-
sională cu profil agricol, 
constituită conform OG 
nr. 26/2000, aprobată 
cu completări şi mo-
dificări de Legea nr. 
246/2005.  

Menţionăm că scopul 
acordării acestui punc-
taj pentru respectarea 
acestui criteriu este de 
a încuraja  iniţiativele de 
liberă asociere.  
 
 
Pot firmele din oraşe, 
care produc mezeluri şi 
carne  congelată, să 
beneficieze de un sprijin 
financiar prin PNDR? 
 
APDRP: În cadrul 
acestei Măsurii 123 
,,Creşterea valorii adău-
gate a produselor 
agricole şi forestiere” 
sunt sprijinite investiţiile 
la nivelul întregului 
teritoriu al  României,  

atât în mediul rural, cât 
şi în urban. Conform 
definiţiei din PNDR, 
teritoriul României este 
organizat, la nivel NUTS 
5, în 319 localităţi (din-
tre care 103 municipii – 
cele mai importante 
oraşe), care formează 
zona urbană, şi 2.851 
comune, care constituie 
zona rurală, conform 
Legii 350/2001 şi Legii 
351/2001. 
 
 
Cine poate fi repre-
zentantul legal al unui 
proiect depus de către o 
autoritate publică locală 
(comună)? 
 

APDRP: Reprezen-
tantul legal al comunei 
este primarul. De 
asemenea, poate fi şi 
Administratorul public 
pentru Comune şi 
Asociaţii de Dezvoltare 
Intercomunitare (ADI), 
în conformitate cu legea 
nr. 215/2001 a admi-
nistraţiei publice locale 
cu modificările şi com-
pletările ulterioare. 
 
 
Înfiinţarea unei pepi-
niere/sere pentru 
flori constituie o 
activitate eligibilă prin 
PNDR?   
 
În cadrul Măsurii 121 
,,Modernizarea exploa-
taţiilor agricole”  se pot 
realiza şi investiţii 
pentru construirea şi / 
sau modernizarea sere-
lor (inclusiv pentru 
flori), a centralelor 
termice şi instalatiilor de 
irigat, asigurarea utilită-
ţilor în vederea res-
pectării condiţiilor de 
mediu.   

Întrebări frecvente
FAQ

Centrul Regional de Plăţi pentru 
Dezvoltare Rurală şi Pescuit – 
CRPDRP 3 Sud Muntenia 
Târgovişte, str. I. C. Brătianu, nr. 
55C, jud. Dâmboviţa 
Tel: 0245/220763; Fax: 0245/210551 
sapard3targoviste@sapard.ro  
 
Oficiul Judeţean de Plăţi pentru 
Dezvoltare Rurală şi Pescuit – 
OJPDRP Dâmboviţa 
Târgovişte,  Str. I.C. Brătianu, nr. 
170-171, jud. Dâmboviţa 
Tel: 0245/216727; Fax: 0245/216482 
ojpdrp.dambovita@apdrp.ro 
 
Primăria municipiului Târgovişte 
Târgovişte, Str. Revoluţiei nr. 1-3, 
jud. Dâmboviţa 
Tel: 0245/611222; Fax: 0245/217951 
www.pmtgv.ro  primar@pmtgv.ro  
 
Prefectura Judeţului Dâmboviţa 
Târgovişte, Str. Tricolorului, nr.1, jud. 
Dâmboviţa 
Tel: 0245/611289; Fax: 0245/21795 
www.pmtgv.ro 
prefdb@prefecturadambovita.ro  
 
Consiliul Judeţean Dâmboviţa 
Târgovişte, Piaţa Tricolorului, nr.1, 
jud. Dâmboviţa 
Tel: 0245/207600; Fax: 0245/212230 
www.cjd.ro  consjdb@cjd.ro  
 
Agenţia pentru Protecţia 
Mediului  
Târgovişte, str. I.C. Brătianu, nr.171-
173, jud. Dâmboviţa 
Tel: 0245/213959; Fax: 0245/213944 
www.apmdb.ro   office@apmdb.ro  
 
Direcţia pentru Agricultură şi 
Dezvoltare Rurală – DADR 
Târgovişte, str. I.C. Brătianu, nr. 27, 
jud. Dâmboviţa 
Tel: 0245/216482; Fax: 0245/216836 
www.dadrdambovita.ro  
relatii@dadrdambovita.ro 
 
Oficiul Judeţean de Consultanţă 
Agricolă – OJCA  
Târgovişte, Str. I.C. Brătianu, Nr. 
171, jud. Dâmboviţa 
Tel: 0245/614045; Fax: 0245/634130 
www.ojcadambovita.ro  
relatii@ojcadambovita.ro 
 
Direcţia de Sănătate Publică-DSP 
Târgovişte, Str. Tudor Vladimirescu 
nr.15-19, jud. Dâmboviţa 
Tel: 0245/613604; Fax: 0245/611067 
www.dspdambovita.ro  
dspdambovita@dsp.romwest.ro 
 
Inspectoratul Judeţean în 
Construcţii – IJC 
Târgovişte, B-dul Libertăţii nr. 7A, 
jud. Dâmboviţa 
Tel: 0245 214886; Fax: 0245214504 
www.isc-web.ro  
ijc.dambovita@isc-web.ro 

Date de contact utile 
din judeţul Dâmboviţa 
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APDRP 
Centrele Regionale de Plaţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 

CRPDRP 
Şi 

OJPDRP 
Oficiile Judeţene de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 

 
 

CRPDRP 1 Iaşi 

0232 - 262.697; 262.696 

crpdrp1iasi@apdrp.ro 

Bacău 0234/512.620 

Botoşani 0231/511.009 

Iaşi 0232/216.467 

Neamţ 0233/215.403 

Suceava  

0230/511.162 

Vaslui 0235/311.413 

CRPDRP 2 Constanţa 

0241 - 617.122; 617.066 

crpdrp2constanta@apdrp.ro 

Brăila 0239/629.825 

Buzău 0238/ 725.595 

Constanţa 0241/614.097 

Galaţi 0236/460.036 

Tulcea 0240/511.527 

Vrancea 0237/221.032 

CRPDRP 3 Târgovişte 

0245 - 620.241; 210.778 

crpdrp3targoviste@apdrp.ro 

Argeş 0248/211.145 

Călăraşi 0242/331.773 

Dâmboviţa 0245/631.240 

Giurgiu 0246/216.078 

Ialomiţa 0243/212.040 

Prahova 0244/521.541 

Teleorman 0247/312.062 

 

CRPDRP 4 Craiova 

0251 - 406.402; 406.401 

crpdrp4craiova@apdrp.ro 

Dolj 0251/599.424 

Gorj 0253/213.400 

Mehedinţi  

0252/330.169 

Olt 0249/431.437 

Vâlcea 0250/717.115 

 CRPDRP 5 Timişoara 

0256 - 432.223; 432.265 

crpdrp5timisoara@apdrp.ro 

Arad 0257/255.479 

Caraş Severin 

0255/213.970 

Hunedoara 

0254/215.570/int.111 

Timiş 0256/430.039 

 

CRPDRP 6 Satu Mare 

0261 - 768.707; 806.023 

crpdrp6satumare@apdrp.ro 

Bihor 0259/416.725 

Bistriţa Năsăud 

0263/213.380 

Cluj 0264/590.017 

Maramureş 0262/215.017 

Sălaj 0260/614.684 

Satu Mare 0261/716.928 

 

 

 

 

CRPDRP 8 Bucureşti 

021 - 311.06.16; 311.06.13 

crpdrp8ilfov@apdrp.ro 

Bucureşti 021/311.01.75 

Ilfov 021/311.82.32 

 

CRPDRP 7 Alba Iulia 

0258 - 810.433; 810.335 

crpdrp7albaiulia@apdrp.ro 

Alba 0258/835.862 

Braşov  

0268/416.140 

Covasna 0267/352.003 

Harghita 0266/312.522 

Mureş 0265/261.688 

Sibiu 0269/232.631 


