
ANEXA NR. 3 la Ordinul nr................/...................... 

(Anexa nr. 3 la schemă) 

 

BENEFICIARI ELIGIBILI 

 sM 4.2 sM 4.2a sM 6.4 

Încadrarea 

beneficiarilor 

- microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii înființate conform Legii 

346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și 

mijlocii cu modificările și completările ulterioare; 

- întreprinderi mari1, cu excepția sprijinului excepțional pentru fondul de 

rulment acordat întreprinderilor afectate de criza provocată de pandemia de 

COVID-19; 

- fermieri, conform art. 5(1) lit. ș) din schemă. În cazul sprijinului excepțional 

pentru fondul de rulment acordat întreprinderilor afectate de criza provocată 

de pandemia de COVID-19, fermierii trebuie să se încadreze în categoria de 

IMM. 

- micro-întreprinderi și întreprinderi 

neagricole mici înființate conform Legii 

346/2004 privind stimularea înființării 

și dezvoltării întreprinderilor mici și 

mijlocii cu modificările și completările 

ulterioare, existente și nou-înființate 

(start-up) din spațiul rural;  

- fermieri sau membrii unor gospodării 

agricole (autorizați cu statut minim pe 

PFA) care își diversifică activitatea de 

bază agricolă prin dezvoltarea unei 

activități neagricole în zona rurală în 

cadrul întreprinderii deja existente, 

încadrabile în micro-întreprinderi și 

întreprinderi mici. 

                                                           
1 Întreprinderile care nu pot fi încadrate ca microîntreprinderi, întreprinderi mici sau mijlocii înființate conform Legii 346/2004  



Forma de 

organizare 

juridică 

- persoane fizice autorizate (înființată în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;  

- întreprinderi individuale (înființate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;  

- întreprinderi familiale (înființate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;  

- societăți în nume colectiv – SNC (înființate în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);  

- societăți în comandită simplă – SCS (înființate în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată cu modificările și completările 

ulterioare);  

- societăți pe acțiuni – SA (înființate în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările și completările ulterioare);  

- societăți în comandită pe acțiuni – SCA (înființate în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările 

ulterioare);  

- societăți cu răspundere limitată – SRL (înființate în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările 

ulterioare); 

- cooperative agricole înființate în baza Legii nr. 566/ 2004, cu modificările și 

completările ulterioare, care deservesc interesele membrilor prin investițiile 

prevăzute în proiect și care, în cazul sM 4.2a, operează în sectorul pomicol;  

- societăți cooperative înființate în baza Legii nr. 1/2005 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare) care deservesc interesele membrilor 

prin investițiile prevăzute în proiect și care, în cazul sM 4.2a, operează în 

sectorul pomicol;  

- grupuri de producători2 (Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind 

recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, 

- societăți comerciale cu capital privat 

(înființate în baza Legii nr. 15/ 1990, cu 

modificările și completările ulterioare);  

- societăți agricole (înființate în baza 

Legii nr. 36/1991) cu modificările și 

completările ulterioare;  

- societăți cooperative agricole de 

gradul 1 si societăți cooperative 

meșteșugărești și de consum de gradul 

                                                           
2 În conformitate cu prevederile PNDR 2014-2020 privind asigurarea demarcării între fonduri, grupurile de producători, constituite conform 

OG nr. 37/2005 care activează în sectorul legume-fructe, recunoscute preliminar de către MADR și Organizațiile de producători nu sunt 



pentru comercializarea produselor agricole, cu completările și modificările 

ulterioare) care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în 

proiect și care, în cazul sM 4.2a, operează în sectorul pomicol. 

1 (înființate în baza Legii nr. 1/ 2005), 

care au prevăzut în actul constitutiv ca 

obiectiv desfășurarea de activități 

neagricole;  

- cooperative agricole de grad 1 

(înființate în baza Legii nr. 566/ 2004) 

de exploatare și gestionare a 

terenurilor agricole și a efectivelor de 

animale. 

 

                                                           
eligibile pentru finanțare prin PNDR (Pilonul II), deoarece sunt finanțate din FEGA (Pilonul I). Membrii acestor forme asociative pot fi 

solicitanți eligibili. Lista organizațiilor de producători din sectorul legume-fructe poate fi accesată la următorul link: http://www.madr.ro/pndr-2014-

2020/instrument-financiar-de-creditare/documente.html   

http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/instrument-financiar-de-creditare/documente.html
http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/instrument-financiar-de-creditare/documente.html

