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Academia de finanțare 

Salut! 

 

Îți mulțumesc pentru că ai descărcat acest material oferit de către 

Academia de Finanțare, o comunitate a tuturor antreprenorilor 

interesați de identificarea unor soluții practice de finanțare a ideilor 

de afaceri.  

 

Ne propunem, de asemenea, să oferim informații valoroase tuturor 

persoanelor interesate să profeseze în domeniul accesării fondurilor 

nerambursabile, ca viitori consultanți. 

 

Iată ce înseamnă Academia de Finanțare: 

 

 Singurul program intensiv de training și mentorat 

destinat viitorilor consultanți în accesarea fondurilor 

nerambursabile 

 Acceleratorul de afaceri – un program în care oferim 

consultanță gratuită proiectelor ce pot face diferența în 

domeniul lor de activitate. 

 Software și aplicații pentru generarea rapidă a planurilor 

de afaceri în industrii precum agricultură, turism, producție, 

servicii medicale. 

http://www.facebook.com/groups/academiadefinantare


INTRODUCERE 

În acest material sunt prezentate 10 proiecte deja finanțate prin 

intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală – 

submăsura 6.2.  

 

Prin intermediul acestei submăsuri, se acordă ajutor financiar 

nerambursabil pentru acoperirea tuturor cheltuielilor identificate de 

către beneficiar ca fiind necesare, fără o contribuție proprie din 

partea acestuia. 

 

Ajutorul nerambursabil este de 70.000 de euro în cazul 

agropensiunilor, activităților de producție, activităților medicale, sau 

veterinare.  

 

Activitățile de prestări servicii sunt sprijinite prin acordarea a 50.000 

de euro, de asemenea nerambursabili. 

 

Indiferent de valoarea ajutorului nerambursabil, spijinul este achitat 

în două tranșe: 

• Tranșa 1 este de 70% din valoarea totală și se acordă la 

semnarea contractului de finanțare 

• Tranșa 2 este de 30% din valoarea totală și se acordă 

după un interval de cel mult 5 ani de la semnarea 

contractului, însă doar dacă proiectul a fost implementat 

corect, iar beneficiarul a obținut venituri din activitatea 

finanțată în sumă de cel puțin 30% din valoarea primei 

tranșe. 



Fondurile pot avea orice destinație identificată de beneficiar ca fiind 

necesară implementării în bune condiții a proiectului. 

 

Totuși, sunt două restricții importante: 

• Doar 10% din valoarea totală pot fi folosiți pentru achiziția 

de teren 

• Se pot achiziționa doar mijloace de transport specizate, 

identificate în cadrul Ghidului Solicitantului 

 

Prin intermediul unui astfel de proiect, se pot plăti cheltuieli cu 

privire la: 

• Realizarea de construcții, branșamente, împrejmuiri 

• Achiziția de echipamente de producție 

• Plata utilităților 

• Achiziția de materii prime 

• Plata chiriei 

• Plata salariilor și a contribuțiilor sociale 

• Alte cheltuieli, conform planului de afaceri 

 

Singurul obiectiv impus beneficiarului este ca afacerea finanțată să 

genereze, până la momentul solicitării tranșei a 2-a, venituri de 30% 

din valoarea primei tranșe plătite de către finanțator.  

 

Orice alt obiectiv asumat voluntar de către beneficiar devine 

obligatoriu și va fi următit de către finanțator. 

 

Nerespectarea obligațiilor asumate va duce la rezilierea contractului 

și recuperarea integrală a tranșei 1. 



Pensiune agroturistică 
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Pensiune agroturistică 

Ajutor financiar nerambursabil: 70.000 de euro 

Tranșa 1: 49.000 de euro 

Tranșa 2: 21.000 de euro 

 

 

 

Dacă dispui de un teren într-o zonă cu potențial turistic ridicat, 

poți obține 70.000 de euro pentru înființarea unei pensiuni agro-

turistice. Poți construi de la zero, sau poți schimba destinația unei 

clădiri existente, iar cu restul banilor poți acoperi cheltuielile de 

funcționare până la încasarea tranșei finale. 

 

Pensiunea agroturistică trebuie să aibă cel mult 8 camere, să 

ofere o parte din hrana turiștilor din gospodăria proprie, sau de pe 

plan local, iar dacă vrei, poți include și un atelier meșteșugăresc 

în activitățile în care îi vei include pe turiști. 

 

Nivelul de clasificare solicitat poate fi de la 1 margaretă la 5 

margarete. 

http://www.facebook.com/academiadefinantare
http://www.linkedin.com/in/mdumitrache


Centru de închiriat 

biciclete 
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Centru de închiriat biciclete 

Ajutor financiar nerambursabil: 50.000 de euro 

Tranșa 1: 35.000 de euro 

Tranșa 2: 15.000 de euro 

 

 

 

Daca ești pasionat de natură și sport, îți poți înființa un centru de 

închiriat biciclete. Tranșa 1 este suficientă pentru achiziția unui 

număr suficient de biciclete, dar și pentru a acoperi, pentru o 

perioadă de timp, cheltuielile de funcționare ale centrului, precum  

chiria spațiului folosit, dar și salariul unui mecanic de întreținere și 

ale persoanei care asigură interfața cu clienții.  

 

Dacă prima tranșă este suficientă pentru acoperirea cheltuielilor 

cu achiziția inițială a bicicletelor și acoperirea costurilor de 

funcționare, restul banilor pot fi folosiți pentru crearea unui site de 

prezentare, reclamă și publicitate, etc. 

 

http://www.facebook.com/academiadefinantare
http://www.linkedin.com/in/mdumitrache


Atelier meșteșugăresc 
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Atelier meșteșugăresc 

Ajutor financiar nerambursabil: 70.000 de euro 

Tranșa 1: 49.000 de euro 

Tranșa 2: 21.000 de euro 

 

 

 

Produsele de artă populară sunt realizate de meșterii populari, 

care păstrează caracterul autentic și specificul zonei. Nesprijinite, 

există riscul ca meșteșugul să fie cunoscut din ce în ce mai puține 

persoane. 

 

Proiectelor ce prevad investiții în aceste domenii li se acordă 

finanțări nerambursabile de 70.000 de euro, acești bani putând fi 

folosiți cu precădere pentru salarii și materii prime, investiția în 

echipamente fiind minimă. 

 

În plus, banii acordați în prima tranșă pot fi folosiți și pentru 

promovare, reclamă, publicitate, dar și participare la târguri de 

profil. 

http://www.facebook.com/academiadefinantare
http://www.linkedin.com/in/mdumitrache


Servicii de cadastru și 

intabulare 
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Servicii de cadastru și intabulare 

Ajutor financiar nerambursabil: 50.000 de euro 

Tranșa 1: 35.000 de euro 

Tranșa 2: 15.000 de euro 

 

 

 

Doar 10% din proprietățile rurale au cadastru, iar înființarea unei 

societăți care să ofere astfel de servicii ar avea un potențial de 

dezvoltare extrem de ridicat.  

 

Neînscrierea proprietăților în cartea funciară determină 

imposibilitatea vânzării proprietăților, dar și imposibilitatea 

accesării fondurilor nerambursabile. 

 

O astfel de afacere primește un sprijin nerambursabil de 50.000 

de euro, bani ce pot fi folosiți pentru achiziția de echipamente 

specifice activității, echipamente IT, mobilier, salarii, dar și alte 

cheltuieli considerate necesare de către antreprenor.  

 

http://www.facebook.com/academiadefinantare
http://www.linkedin.com/in/mdumitrache


Fabrică de brichete și 

peleți din resturi vegetale 
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Fabrică de brichete și peleți din 

resturi vegetale 

Ajutor financiar nerambursabil: 70.000 de euro 

Tranșa 1: 49.000 de euro 

Tranșa 2: 21.000 de euro 

 

 

 

Un alt proiect finanțat în sesiunile anterioare este acela pentru 

înființarea unei fabrici (atelier) pentru obținerea de brichete și 

peleți din resturi vegetale.  

 

Un astfel de proiect are un impact benefic asupra mediului 

înconjutător, oferind populației ce folosește încălzirea pe lemne, o 

alternativă eficientă și comodă. 

 

O astfel de afacere folosește resturile vegetale, abundente în 

zonele cu potențial agricol ridicat, în care sunt cultivate cereale 

păioase. Resturile vegetale pot fi achiziționate la un preț modic, 

transportate și prelucrate într-o hală, sau atelier, prevăzute cu 

utilaje performante.  

http://www.facebook.com/academiadefinantare
http://www.linkedin.com/in/mdumitrache


Atelier de tâmplărie 
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Atelier de tâmplărie 

Ajutor financiar nerambursabil: 70.000 de euro 

Tranșa 1: 49.000 de euro 

Tranșa 2: 21.000 de euro 

 

 

 

Îți poți dezvolta un atelier de tâmplărie, sau o fabrică de mobilă, 

cu ajutorul finanțării obținute în cadrul PNDR – sm 6.2.  

 

Utilajele necesare desfășurării unei astfel de afaceri sunt specifice 

nișei de piata identificate. Cu 70.000 de euro îți poți dota un 

atelier mic, sau mediu și poți produce mobilier în serie redusă. 

 

Cea mai mare parte din această finanțare va merge către achiziția 

de echipamente, însă poți folosi banii și pentru achiziția de materii 

prime, sau plata salariilor pentru 1, sau 2 tîmplari. 

http://www.facebook.com/academiadefinantare
http://www.linkedin.com/in/mdumitrache


Platformă online de 

promovare turistică 
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Platformă online de promovare 

turistică 

Ajutor financiar nerambursabil: 50.000 de euro 

Tranșa 1: 35.000 de euro 

Tranșa 2: 15.000 de euro 

 

 

Nu trebuie să ai domiciliul într-o zonă turistică, pentru a putea 

oferi turiștilor sfaturi despre sejururi turistice și obiective de vizitat.  

 

Poți dezvolta o platformă online în care să centralizezi toate 

aceste lucruri, facand astfel sejurul mai placut celor ce vor să 

viziteze o anumită zonă. 

 

Un astfel de proiect este finanțat cu 50.000 de euro, iar banii pot fi 

folosiți pentru crearea platformei online, salarii și promovare. 

http://www.facebook.com/academiadefinantare
http://www.linkedin.com/in/mdumitrache


Fabricarea jucăriilor din 

lemn 
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Fabricarea jucăriilor din lemn 

Ajutor financiar nerambursabil: 70.000 de euro 

Tranșa 1: 49.000 de euro 

Tranșa 2: 21.000 de euro 

 

 

 

O altă afacere aflată la granița dintre producție de serie și 

activități meșteșugărești este producția de jucării din lemn. 

 

Finantarea este de 70.000 de euro și poate fi folosită pentru 

achiziția de materii prime, salarii, sau micile echipamente de 

producție. 

 

O astfel de afacere are nevoie de investiții în publicitate și 

promovare, astfel că banii pot fi folosiți și pentru realizarea unui 

magazin virtual, reclamă, publicitate, sau participarea la târguri și 

expoziții. 

http://www.facebook.com/academiadefinantare
http://www.linkedin.com/in/mdumitrache


Activități de IT în spațiul 

rural 
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Activități de IT în spațiul rural 

Ajutor financiar nerambursabil: 50.000 de euro 

Tranșa 1: 35.000 de euro 

Tranșa 2: 15.000 de euro 

 

 

 

Activitățile IT sunt încurajate și sprijinite prin intermediul 

proiectelor de finanțare nerambursabilă, indiferent de locul de 

realizare, prin urmare și în spațiul rural.  

 

Astfel, prin PNDR masura 6.2 se pot accesa 50.000 de euro 

pentru producție software, sau întreținere și reparații. Banii primiți 

pot fi folosiți pentru achiziția de licențe software necesare, 

echipamente IT, sau salarii. 

 

Totuși, deși activitatea este amplasată în spațiul rural, serviciile 

pot fi prestate către clienți, indiferent de locația acestora. 

 

http://www.facebook.com/academiadefinantare
http://www.linkedin.com/in/mdumitrache


Atelier tipografic 
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Atelier tipografic 

Ajutor financiar nerambursabil: 70.000 de euro 

Tranșa 1: 49.000 de euro 

Tranșa 2: 21.000 de euro 

 

 

Deși finanțarea nu este suficientă pentru o tipografie, banii pot fi 

folosiți pentru achiziția unor echipamente și utilaje necesare 

înființării unui mic atelier tipografic.  

 

Serviciile oferite pot merge de la realizarea cărților de vizită și a 

colilor cu antet, până la realizarea de mape, agende, calendare 

promoționale. 

 

Activitatea este susținută și încurajată de către Agenția de 

Finanțare a Investițiilor Rurale prin oferirea unui punctaj 

suplimentar, astfel că șansele de acceptare a proiectului sunt 

ridicate.  

 

Pe lângă achiziția de echipamente, antreprenorul poate folosi 

banii acordați pentru achiziția de materii prime, reclamă și 

publicitate, salarii și contribuții sociale, dar și alte cheltuieli 

necesare desfășurării activității. 

http://www.facebook.com/academiadefinantare
http://www.linkedin.com/in/mdumitrache


AI O ALTĂ IDEE DE AFACERE? 

Testeaz-o gratuit cu ajutorul softului nostru pe 

care ți-l punem la dispoziție. Introdu codul CAEN 

al activității tale și apasă enter! 

 

Identificăm toate fondurile nerambursabile pe 

care le poți accesa pentru afacerea ta. 

TESTEAZĂ GRATUIT 

http://www.marian-dumitrache.ro/consultanta-proiecte
http://www.facebook.com/academiadefinantare
http://www.linkedin.com/in/mdumitrache

