MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AGENȚIA NAȚIONALĂ A ZONEI MONTANE
Str. Runc nr. 23, Vatra Dornei
tel: +40(23) 037 5036, fax: +40(23) 037 5036, e-mail: secretariat@azm.gov.ro

Programul de investiții pentru înființarea stânelor montane
Programul de investiții pentru înființarea stânelor montane este o schemă de ajutor de stat și se aplică cu
respectarea legislației Uniunii Europene privind ajutoarele de stat.
Agenția Națională a Zonei Montane este responsabilă de implementarea Programului
de investiții pentru înființarea
secretariat@azm.gov.ro
stânelor montane.
www.azm.gov.ro

Stâne montane
Beneficiari eligibili
• Crescătorii de animale care își desfășoară activitatea în
zona montană
Categorii de solicitanți eligibili:
• Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și
întreprinderi familiale
• Grupuri de producători recunoscute de către MADR
• Cooperative agricole
• Societăți cooperative
• Persoane juridice care desfășoară activități în
agricultură și/sau industria alimentară
Ce se finanțează?

Intensitatea sprijinului financiar
Valoarea sprijinului nerambursabil acordat este de
max. 50 % din valoarea eligibilă a proiectului, fără a depăși
suma de 150.000 lei

BUGET TOTAL ALOCAT
2022
34.640.000 lei
Valoare maximă/proiect

Investiții pentru înființarea stânelor montane:
•
•
•
•

Construcția adăpostului pentru animale
Construcția adăpostului pentru crescătorii de animale
Construcția spațiului pentru prelucrarea laptelui
Cheltuieli generate de achiziția de instalații, utilaje,
echipamente și mijloace de transport (nu se acceptă
achiziția de utilaje, echipamente și mijloace de
transport second hand)
• Cheltuieli cu achiziționarea de teren (10 % din totalul
costurilor eligibile aferente construcției stânei montane)
• Cheltuieli generate de elaborarea proiectului: studii de
fezabilitate, geotehnice, topografice și de mediu,
proiect de construcție, servicii de consultanță și
arhitectură, autorizații, avize, acorduri și certificate,
servicii de asistență pe perioada implementării
proiectului
Condiții de eligibilitate cumulative
• Să fie crescători de animale
• Să își desfășoare activitatea în zona montană
• Să acceseze o singură dată, pe întreaga perioadă de
derulare a Programului, investițiile prevăzute în Legea
nr. 332/2018 cu modificările ulterioare
• Să nu fi primit sprijin prin PNDR 2014 -2020, inclusiv pe
perioada de tranziție,pentru aceleași cheltuieli eligibile

300.000 lei
50 % Ajutor de stat

50 % Contribuție proprie

Ajutorul de stat va fi acordat prin rambursarea
cheltuielilor efectuate, în max. 4 tranșe,
până la data de 29.12.2023

Modalitatea de depunere a
CERERII DE FINANȚARE
Completarea Cererii de finanțare se va realiza în format electronic, în limba română. Formularul Cererii de finanțare este
disponibil, în format editabil pe pagina de internet www.azm.gov.ro în secțiunea Programe de investiții.
Dosarul Cererii de finanțare va cuprinde Cererea de finanțare completată și documentele solicitate conform Listei
Documentelor. Toate documentele vor fi scanate și depuse online.

Puncte cheie în elaborarea
CERERII DE FINANŢARE
•
•
•
•
•
•
•

Necesitatea și oportunitatea investiției
Capacitatea solicitantului de a implementa proiectul
Parcurgerea cu atenție a listei de documente solicitate
în etapa de depunere
Completarea cererii în sistemul online
Elaborarea studiului de fezabilitate
Fundamentarea bugetului
Respectarea pe parcursul derulării proiectului a
angajamentelor asumate şi obligațiilor care decurg din
contractul de finanțare

Dosarul CERERII DE FINANȚARE
• Cererea de finanțare
• Documente atașate Cererii de finanțare

Dosarul CERERII DE RAMBURSARE
• Cererea de rambursare
• Documente justificative

Documente atașate
CERERII DE FINANŢARE, după caz:
1. STUDIUL DE FEZABILITATE
2. Copia BI/CI al/a reprezentantului legal
Împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a
3.
împuternicitului persoană fizică, după caz
Copia certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional
4.
al Registrului Comerţului
Copia Certificatului constatator extins emis de Oficiul
5.
Naţional al Registrului Comerțului
Copia Statutului pentru Societatea cooperativă şi
6.
Cooperativa agricolă
Copia Avizului de recunoaștere emis de Ministerul
7.
Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Documente prin care solicitantul atestă că este
crescător de animale și desfășoară activitatea în zona
montană:
- copia formularului integral al Registrului agricol
- adeverință de la medicul veterinar de liberă practică
8. împuternicit și document emis de către ANSVSA prin
care se certifică înregistrarea exploatației ca fiind
exploatație comercială de tip A.
- document care atestă dreptul de proprietate sau
dreptul de utilizare a terenului folosit pentru
activitatea agricolă, situat în zona montană
Copia situațiilor financiare/Copia Declaraţiei de
9.
inactivitate/Copia Declarației unice, după caz
Extras de carte funciară pentru terenul pe care se va
10. amplasa construcția, nu mai vechi de 7 zile la data
depunerii cererii de finanțare
Document care atestă dreptul de proprietate sau de
11. folosință asupra terenului și care să confere titularului
inclusiv dreptul de execuție a lucrărilor de construcție
Adresă emisă de bancă/trezorerie cu datele de
12.
identificare ale contului

TRASEUL PROIECTULUI

DEPUNERE
Online

1

EVALUARE
20 zile lucrătoare

2
3
4
5
6

APROBARE
CERERE DE FINANȚARE

CONTRACTARE

IMPLEMENTARE
12 luni de implementare
MONITORIZARE
24 luni de la data ultimei plăți

