Nr. înreg.:144/11.02.2021
Către: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
În atenția: AM PNDR
Referitor la: Submăsurile 6.2. și 6.4.

Stimate domn/Stimată doamnă,
În urma sedinței de GL Dezvoltare Rurală a PNDR din data de 9 februarie 2021, vă trimitem un
document ce include câteva poziții ale AMCOR, precum și recomandările noastre aferente
submăsurilor 6.2 și 6.4.
Submăsura 6.2
- Sprijinul va viza crearea de noi activități non-agricole, în special, pentru fermierii de mici
dimensiuni sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din mediul
rural acordându-se prioritate activităților de producție, serviciilor de turism și agrement,
precum și serviciilor medicale.
o Este necesară o listă orientativă a sectoarelor de producție/a serviciilor medicale/
tehnologia informației turistice.
o O parte din aceste activități sunt operaționale doar în situația în care există personal
calificat, ca atare trebuie să existe un criteriu echilibrat și din prisma activității
raportate la personal calificat.
o Principiul activităților turistice trebuie completat cu ”și servicii destinate populației”
deorece agrement înseamnă și activități recreative și distractive ce se desfășoară și în
spații speciale, nu neapărat în zone turistice.
Serviciile turistice de agrement sunt:
• Turismul ecvestru-echitaţie;
• Turismul de aventură sau extrem-speoturism, alpinism, mountain-biking, parapantă;
• Turismul pentru practicarea sporturilor de iarnă-schi, schi de tură;
• Turismul pentru sporturi nautice-surfing, scufundări, caiac, canoe, rafting;
-

Dacă la acestea, completăm cu un areal de potențial turistic ridicat, practic eliminăm orice
egalitate de șanse, este o ofertă aproape dedicată unor beneficari.
Investiții legate de furnizarea de servicii agricole secundare: activități legate de însămânțarea
artificială, tunsul oilor, servicii de mutare ale cirezilor, servicii de îngrijire a copitelor –
considerăm că aceste servicii eminamente în sectorul zootehnic trebuie completate cu cele din
alte sectoare, cum ar fi pomicultura, viticultura. Ex. pregătirea terenului, plantare, instalare
sisteme de protecție, irigații etc, cunoscute fiind nevoile de servicii profesionale în acest
sector.

Submăsura 6.4 (fără să repetăm cerințele de la 6.2.)
În cadrul acestei sub-măsuri se acordă sprijin pentru investiții microîntreprinderilor şi
întreprinderilor mici din mediul rural care creează sau dezvoltă activităţi non-agricole în zonele
rurale.
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Considerăm că la beneficiari este suficient micro-întreprinderi și întreprinderi nonagricole mici existente și nou înființate din spațiul rural, precum și fermierii activi.
 Fermierii activi trebuie să dețină o exploatație agricolă de minim 4.000-8.000 SO la data
depunerii de peste 12 luni, sau conformă cu un proiect aflat în derulare pe altă măsură cu
specific agricol/pomicol.
 În acest sens eliminăm lipsa identificării reale a unei exploatații agricole, care are pe această
măsură eligibilitatea privind extinderea și/sau modernizarea și dotarea agropensiunilor.
- Propunem completarea la ”Principiul stimulării activităților turistice și/sau de agrement și/sau
unități de alimentație publică desfășurate în zonele cu potențial turistic ridicat ”cu și/sau în
cazul fermierilor în zonele limitrofe UAT sau pe teritoriul GAL-ului unde se găsește
exploatația agricolă”.
- În acest caz se face legătura cu complementaritatea măsurilor din LEADER, inclusiv măsuri
care duc la schemele de calitate locale.


Vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru eventuale clarificări sau consultări cu privire la
subiectele abordate mai sus
Acest document conține o sinteză a punctelor de vedere primite pe acest subiect din partea
firmelor membre AMCOR.
Cu stimă,
Petre Luigi LUICAN
Președinte AMCOR

Acest document a fost verificat de către Comisia Profesională Agricultură (CPA) din cadrul
AMCOR
Cristian GĂINĂ
Coordonator CPA AMCOR
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