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Axa Prioritara 2: Acvacultura, pescuitul in apele interioare, procesarea si marketingul produselor
obtinute din pescuit si acvacultura
Masura 2.1 - Investitii productive in acvacultura

Obiectivele:
• Diversificarea productiei cu specii cu prospecte bune de piata;
• Implementarea metodelor cu efecte pozitive asupra mediului;
• Sustinerea activitatilor de acvacultura traditionala;
• Imbunatatirea conditiilor de munca si sigurantei muncitorilor din acvacultura.
Obiective specifice:
- Diversificarea catre noi specii si productia de specii cu perspective comerciale bune;
- Punerea in aplicare a unor metode de acvacultura care sa reduca substantial impactul negativ sau sa
sporeasca efectele pozitive asupra mediului in comparatie cu practica normala;
- Sprijinirea activitatilor traditionale de acvacultura, avand in vedere conservarea si dezvoltarea atat a
cadrului economic si social cat si a mediului;
- Achizitia de echipamente de protectie a fermelor impotriva animalelor de prada;
- Imbunatatirea conditiilor de munca si de securitate ale lucratorilor din acvacultura.

Solicitantii:
- Microintreprinderi si intreprinderi mici
- Intreprinderi mijlocii
- Intreprinderile mari, cu mai putin de 750 de angajati sau o cifra de afaceri mai mica de 200
milioane de EURO.
- Persoane fizice sau juridice care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei si sunt inscrise la
Registrul Comertului din Romania;
- Asociatii (OUG 26/2000);
- Organizatii de producatori (Ordin MADR 772/2007);
- Organisme publice (institutii publice, ONG-uri, etc.), cu implicare efectiva in sectorul de
acvacultura.
Criterii de Eligibilitate
Pentru agentii economici trebuie respectat urmatorul criteriu de eligibilitate:
• Solicitantul trebuie sa aibe mai putin de 750 de angajati sau o cifra de afaceri mai mica de 200
milioane EUR.
Pentru asociatii (OUG 26/2000), organizatii de producatori (Ordin MADR 772/2007) si rganisme
publice trebuiesc respectate urmatoarele criterii de eligibilitate:
• Asociatia/Organizatia de producatori este inscrisa in Registrul organizatiilor de producatori/
asociatiile si fundatiile in Registrul asociatiilor si fundatiilor.
• Din Statut sau din actul de infiintare rezulta ca desfasoara activitate in domeniul acvaculturii.
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Urmatoarele tipuri de activitati vor fi considerate eligibile:
• Cheltuieli cu modernizarea si reabilitarea unitatilor de acvacultura traditionala prin investitii
pentru refacerea digurilor, canalelor si infrastructurii de pescuit, echipamente de pompare, construirea si
modernizarea statiilor de reproducere;
• Cheltuielile aferente construirii de noi ferme si modernizarea celor existente;
• Cheltuieli cu diversificarea produselor obtinute prin acvacultura in concordanta cu cererile de
piata prin construirea de noi ferme specifice noilor specii de cultura cum ar fi: pesti (sturioni, salau,
calcan, somn african), crustacee, moluste, etc.
• achizitionarea de tehnologii noi si know-how;
• cheltuieli aferente construirii de micro-unitati de procesare primara, cu conditia ca cel putin 50%
din materia prima sa provina din productie proprie
• achizitionarea de teren, daca valoarea acestuia nu depaseste 10% din cheltuielile eligibile totale
pentru operatiune in cauza si respecta conditiile stabilite prin HG 442/2009;
• achizitionarea de utilaje second-hand, cu respectarea conditiilor stabilite prin HG 442/2009;
• cheltuieli pentru realizare de capacitati de depozitare a pestelui si a subproduselor din peste;
• Cheltuieli pentru construirea sau amenajarea unui centru de vanzare directa catre consumatorii
finali, in interiorul fermei de acvacultura si numai pentru produsele piscicole obtinute in cadrul fermei ;
• achizitionarea de mijloace de transport specifice pentru transportul pestelui viu, pestelui proaspat,
a produselor rezultate in urma procesarii si aprovizionarea cu materii prime, care sa fie folosite numai in
interes propriu;
• achizitionarea de masini, utilaje si echipamente folosite la intretinerea bazinelor, digurilor,
barajelor, canalelor din cadrul fermei de acvacultura;
• cheltuieli pentru realizarea de drumuri si platforme tehnologice din interiorul fermelor de
acvacultura;
• cheltuieli pentru construirea si/sau modernizarea depozitelor de furaje;
• achizitionarea echipamentelor si instalatiilor de producere a furajelor (Capacitatea acestor
echipamente si instalatii trebuie corelata cu necesarul de furaje pentru acvacultura din cadrul fermei. Nu
este permisa valorificarea furajelor in alt scop sau la terti);
• achizitionarea de plase, garduri si alte tipuri de echipamente pentru protectia impotriva
pradatorilor;
• achizitionarea de echipamente de pescuit, unelte de pescuit, instalatii si ambarcatiuni folosite
pentru furajare, tratamente, distribuire de ingrasaminte, pescuit si transport peste;
• achizitionarea de software si sisteme de monitorizare a activitatii de productie in cadrul unitatilor
de acvacultura;
• achizitionarea de echipamente si imbunatatirea conditiilor de munca si securitate a lucratorilor
din acvacultura.
Salariile, cheltuielile privind amortizarea si contributia in natura sunt cheltuieli eligibile, in
urmatoarele conditii:
1. Cheltuielile privind plata salariilor, remuneratiilor si stimulentelor efectuate de beneficiar in
cadrul implementarii proiectului constituie cheltuieli eligibile daca acestea sunt in mod real si definitiv
suportate de catre beneficiar. Ele sunt justificate prin statele de salarii sau Fisa fiscala.
Sunt cuprinse in cheltuielile salariale si cheltuielile legate si prevazute in conventiile colective si in
contractele de munca (cotizatii sociale si salariale).
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Aceste cheltuieli sunt proportionale cu timpul efectiv petrecut de catre salariatii beneficiarului la
realizarea operatiunii cofinantate sau sunt stabilite in raport cu celelalte peratiuni permitand calculul
cheltuielilor reale de salarizare legate de operatiunea cofinantata.
2. Cheltuielile de amortizare sunt eligibile daca sunt indeplinite urmatoarele conditii specifice:
• bunul amortizat nu a fost achizitionat prin intermediul unor finantari comunitare nerambursabile;
• amortizarea este calculata in conformitate cu prevederile legale in vigoare si justificata prin orice
document contabil;
• corespunde perioadei de cofinantare a operatiunii.
3. Contributia in natura, constituie cheltuieli eligibile daca sunt indeplinite urmatoarele conditii
specifice:
• contributia consta in terenuri, cladiri, echipamente, materiale, activitate profesionala sau prestatii
voluntare, daca nu au fost achizitionate prin intermediul unor finantari comunitare nerambursabile;
• in cazul terenurilor, cladirilor si echipamentelor, valoarea este certificata de un evaluator autorizat;
• in cazul cladirilor si echipamentelor, acestea trebuie sa faca parte integranta din rezultatul
operatiunii;
• in cazul terenurilor si cladirilor, acestea trebuie sa fie libere de orice sarcini sau interdictii si sa nu
faca obiectul unor litigii aflate in curs de solutionare la instantele judecatoresti;
• cheltuielile nu au fost realizate prin masuri de inginerie financiara;
• in cazul prestatiei voluntare, valoarea muncii este determinata luandu-se in considerare timpul
destinat si valoarea salariului mediu pe ora sau pe zi pentru munca prestata.
• ele nu sunt realizate in cadrul masurilor de inginerie financiara;
• in planul de finantare al operatiunii, aporturile in natura sunt prezentate in echilibru in ceea ce
privesc cheltuielile si veniturile;
• in cazul aportului de teren sau bun imobil, valoarea este certificata de un expert independent calificat
sau de un organism oficial agreat; in cazul unui serviciu asigurat de o persoana benevola, valoarea
muncii este determinata tinand cont de timpul consacrat si de taxa/ora sau taxa /zi de remuneratie
pentru munca depusa.
Aportul in natura si cheltuielile cu amortizarea sunt eligibile numai pentru beneficiarii privati.
Cheltuielile utilizatorului de leasing sunt eligibile cu respectarea urmatoarelor conditii specifice:
• obiectul contractului de leasing respecta prevederile din contractul de finantare/decizia de finantare;
• Utilizatorul de leasing este beneficiarul operatiunii;
• Ratele de leasing platite de utilizator sunt aferente contractului de leasing si sunt justificate cu
documente contabile;
• Valoarea maxima eligibila nu depaseste valoarea de piata a bunului care face obiectul contractului de
leasing;
• Ratele de leasing sunt eligibile exclusiv pentru perioada de finantare a operatiunii.
Cheltuielile generale ale proiectului reprezentand:
• taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti;
• taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa
cum sunt ele mentionate in legislatia nationala;
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• taxe pentru elaborarea planului de afaceri /studiului de fezabilitate/ memoriu justificativ;
• achizitionarea de patente si licente;
• alte cheltuieli generale legate de implementarea proiectului
sunt eligibile pentru o contributie FEP numai in cazul in care nu depasesc 12% din valoarea totala
eligibila a proiectului (daca proiectul prevede constructii montaj) sau 5% din valoarea totala eligibila
a proiectului (daca proiectul nu prevede constructii montaj sau care nu necesita certificat de urbanism.).
Alocarea financiara
Contributia publica va fi limitata la 60% din investitia totala
Documente necesare:
1. Planul de afaceri
2. Studiul de fezabilitate (proiectele cu constrcutii montaj) sau Memoriul justificativ (proiecte
fara constructii montaj)
3. Bilantul anului precedent depunerii proiectului insotit de contul de profit si pierdere inregistrat la
Administratia Financiara, rezultatul operational (rezultatul de exploatare din bilant) sa fie pozitiv.
- copie.
sau
Procese verbale de calamitate (sa fie eliberate de organismele abilitate, ex. Comitetul local pentru
situatii de urgenta) in cazul in care Solicitantul a suferit din cauza calamitatilor in anul precedent
depunerii Cererii de Finantare si are rezultatul operational negativ care sunt insotite de bilantul si contul
de profit si pierderi ale anului anterior celui in care s-a rodus calamitatea, copie.
Pentru persoane fizice autorizate (PFA)/ intreprinderi individuale / intreprinderi familiale:
Declaratie speciala privind veniturile realizate in anul anterior depunerii cererii, inregistrata la
Administratia Financiara, conform legislatiei in vigoare, copie
4. Certificate care sa ateste lipsa datoriilor restante fiscale si sociale emise de primariile pe raza
carora isi au sediul social sau puncte de lucru, original.
5. Cazierul fiscal al agentului economic, eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice care sa
nu cuprinda inscrisuri privind sanctiuni economice, original
6. Certificat de atestare fiscala eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice – original
7. Certificat constatator complet emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte ca are
ca obiect de activitate, activitatea pentru care solicita sprijin financiari ca nu se afla in proces
de lichidare, fuziune, reorganizare etc., copie
8. Certificatul de inmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comertului, copie
9. Statutul sau actul de infiintare,– copie
10. Actul de identitate pentru responsabilul de proiect – copie,
11. Actul de imputernicire autentificat, pentru responsabilul de proiect – original,
12. Act de proprietate asupra cladirilor si terenului pe care se fac investitii / Contract din care sa
rezulte dreptul de administrare asupra cladirilor sau terenului, valabil cel putin 5 ani de la data
estimata pentru finalizarea implementarii proiectului
13. Expertiza tehnica de specialitate asupra constructiei existente si/sau raportul privind stadiul fizic
al lucrarilor, pentru proiectele care prevad modernizarea/finalizarea constructiilor
existente/achizitii de utilaje cu montaj si care schimba regimul de exploatare al constructiei
existente – (pentru o cladire existenta asupra careia nu a inceput un proces de extindere,
renovare, modernizare este nevoie doar de expertiza tehnica. Raportul privind stadiul fizic al
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lucrarilor se face numai daca la data depunerii Cererii de Finantare exista incepute lucrari asupra
constructiilor existente) - copie.
14. Notificare de la DSVSA, dupa caz, original.
15. Pentru unitatile noi, supuse avizarii sanitare, conform legislatiei in vigoare:
Avizul sanitar prin care se certifica faptul ca proiectul propus pentru finantare este in concordanta cu
legislatia nationala privind normele de igiena si sanatate publica si prin realizarea investitiei unitatea
va fi in concordanta cu legislatia nationala privind normele de igiena si sanatate publica - copie
sau
Adresa emisa de Autoritatea de sanatate publica judeteana care sa mentioneze ca proiectul propus
pentru finantare nu face obiectul avizarii/ autorizarii sau intocmirii unui proces verbal de
conformitate, copie
16. Certificat de urbanism/autorizatie de constructie pentru proiecte care prevad constructii, copie.
17. Aviz/Acord de mediu insotit de studiu de impact sau dovada ca a initiat procedura pentru
obtinerea acordului de mediu, eliberat de Autoritatea competenta pentru protectia mediului.In
cazul in care la depunerea cererii de finantare solicitantul prezinta numai dovada ca a initiat
procedura de obtinere a acordului de mediu, dupa verificarea eligibilitatii si selectarea proiectului
acesta nu se contracteaza pana la depunerea acordului de mediu. Durata maxima pana la
depunerea documentului este de 3 luni de la data primirii notificarii privind selectarea sau de 6
luni in cazul in care proiectul necesita studiu de impact, copie
18. Licenta de acvacultura pentru unitatile care se extind sau se modernizeaza, copie
19. In cazul investitiilor pentru diversificarea productiei spre „specii noi” in acvacultura olicitantul
trebuie sa faca dovada ca :
• tehnologia de crestere propusa este bine stabilita si testata, dovedita prin documente sau
prin contract de asistenta tehnica incheiat cu unitati de cercetare recunoscute, a caror
expertiza poate fi folosita pentru aplicarea tehnologiilor.
• ca exista perspective comerciale bune pentru „specia noua” ce va fi introdusa in
acvacultura - rezultata din Planul de afaceri.
20. In cazul „speciilor straine nou introduse” in acvacultura, aprobarea ANPA si MM si/sau
respectarea Regulamentului (EC) No 708/2007
Avizul/Acordul de mediu nu este necesar atunci cand exista documentele mentionate la punctele 15
si/sau17.
Solicitantul infiintat in anul in care depune Cererea de Finantare nu trebuie sa prezinte documentele
mentionate la pct. 3.
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