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Rezultatele PNDR și 
perspective de 
dezvoltare prin PNS

Prezentare de senatorul

LUCIAN TRUFIN



Activitate parlamentară dedicată fermierilor

Botoșani este un județ cu potențial agricol uriaș. 
Mi-am asumat misiunea de a susține fermierii, 
procesatorii și oamenii care trudesc pământul, 
aceștia fiind nucleul de dezvoltare a mediului rural. 

PNDR este un loz câștigător pentru județ, dar și 
pentru mine. Am organizat întâlniri cu peste 1000 
de fermieri botoșăneni și am cunoscut profesioniști 
și oameni ghidați de valori autentice. 

Din tribuna Senatului sau din mijlocul sătenilor, am 
fost dintotdeauna și rămân portavocea fermierilor.

Senator LUCIAN TRUFIN



Colaborare interinstituțională

Fermieri și procesatori

Direcția Județeană de 
Agricultură

Agenția pentru 
Finanțarea Investițiilor 

Rurale

Agenția de Plăți și 
Intervenție pentru 

Agricultură

Autorități locale Senatorul Lucian Trufin

✓ Dialog permanent
✓ Adrese și notificări
✓ Activități în teritoriu 
✓ Petiții și soluționări
✓ Solicitări de informații
✓ Consultanță 
✓ Mediere



Întâlniri cu peste 1000 de fermieri
de pe raza întregului județ



Promovare intensă a PNDR în județul 
Botoșani

93 de consultări 
publice organizate în 

mediul rural

Prezentări susținute 
la evenimentele 

dedicate agriculturii 
și traiului la sat 

Ședințe de lucru cu 
autoritățile locale și 

județene

✓ Dezbateri privind 
măsurile de finanțare

✓ Evaluarea și 
îndrumarea 
potențialilor 
beneficiari

✓ Intervenții legislative 
pentru facilitarea 
accesării fondurilor



Absorbție de peste 100 de milioane de euro prin 
PNDR 2014 – 2020 

✓ Peste 1400 de proiecte finanțate

✓ Județul Botoșani se clasează pe locul al 
treilea la nivelul regiunii Moldovei, după 
județele Iași și Suceava

✓ Cei mai mulți bani au fost alocați pentru 
investiții în exploatații agricole, 
modernizarea infrastructurii de procesare și 
comercializare a produselor agricole, 
instalarea tinerilor fermieri, crearea și 
modernizarea infrastructurii de bază la scară 
mica, înființarea de activități neagricole în 
zone rurale și dezvoltarea fermelor mici

PNDR



Locul I la atragerea finanțărilor prin 
submăsura 4.2 în Regiunea Nord-Est

✓ Județul Botoșani este fruntaș la investiții în 
procesarea și marketingul produselor agricole

✓ S-au depus 17 proiecte în valoare de 32 de 
milioane de euro, sumă din care 52% sunt 
fonduri europene nerambursabile obținute 
prin PNDR

✓ Următoarea poziție este ocupată de județul 
Vaslui, cu 9 proiecte în valoare de 29 de 
milioane de euro, din care 43% sunt fonduri 
europene



19 proiecte în valoare de 21 de milioane de euro, din care 15,5 milioane de euro fonduri nerambursabile

Locul III în regiunea Moldovei – INVESTIȚII ÎN EXPLOATAȚII AGRICOLE

221 cereri în valoare de 9,21 milioane de euro, sumă acoperită integral prin PNDR

Locul I în regiunea Moldovei – INSTALAREA TINERILOR FERMIERI

47 de cereri în valoare de 2,67 milioane de euro, sumă acoperită integral prin PNDR 

Locul I în regiunea Moldovei - ÎNFIINȚAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE ÎN ZONE RURALE

326 de cereri în valoare de 4,89 milioane de euro, sumă acoperită integral prin PNDR

Locul II în regiunea Moldovei – DEZVOLTAREA FERMELOR MICI

529 de cereri pentru care s-au alocat fonduri nerambursabile de peste 1 milion de euro

Locul I în regiunea Moldovei – PRIME DE ASIGURARE A CULTURILOR, ANIMALELOR ȘI PLANTELOR

sM4.1

sM6.1

sM6.2

sM17.1

sM6.3





Ministerul Agriculturii 
pregătește noi 
oportunități pentru 
fermieri prin PNS



Programul Național Strategic, noua perspectivă 
de dezvoltare 

15,8 miliarde de 
euro

(2023-2027)

Pilon 1

Plăți directe

(9,78 miliarde de 
euro)

17 intervenții 
sectoriale (151 

milioane de euro)

Pilon 2
5,88 miliarde de 

euro

67,2 milioane de euro pentru tinerii fermieri



Campanie de sprijinire a fermierilor botoșăneni 
în drumul spre succes

„Sunt încântat de rezultatele obținute în județul Botoșani 
privind absorbția de fonduri prin PNDR. Reușita se 
datorează bunei colaborări cu administrațiile locale și 
instituțiile cu responsabilități în domeniu, cărora le 
mulțumesc. Am motive să cred în contribuția mea la acest 
succes. Anul 2023 a venit cu o nouă provocare favorabilă, 
continuând calea dezvoltării prin PNS. Rămân un partener 
de încredere al fermierilor botoșăneni și demarez o 
campanie dedicată lor. Voi străbate județul și voi 
propovădui fiecare oportunitate de finanțare, oferind 
suport, consultanță și mediere la nevoie. Agricultura este 
cartea noastră de vizită, iar între oamenii care trudesc 
pământul mă simt acasă”.

Senator LUCIAN TRUFIN
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