
 

 

 

PNDR 2014-2020  

Sub-măsura 4.2  - ”Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul produselor 

agricole” 

 

Solicitanți eligibili 

 PFA, II, IF, SNC, SCS, SA, SCA, SRL 

 Societățe cooperative agricole  

 Cooperative agricole 

 Grup de producători  

 

Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin 

submăsură; 

 Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole incluse în lista 

cuprinsă 

în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene în scopul obținerii de produse 

Anexa I și non‐Anexa I; 

 Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției; 

 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentatiei 

tehnico‐economice; 

 Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare; 

 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă 

aceasta poate avea efecte negative asupra mediului; 

 Investiția va respecta prevederile legislației în vigoare din domeniul sănătate publică, 

sanitar‐veterinar și siguranță alimentară; 

 Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu 

depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile 

 Cheltuieli eligibile pentru investiţii corporale şi/ sau necorporale: 

1. Cheltuieli aferente investițiilor corporale: 

 Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor unităților de procesare; 

 Achiziţionarea, inclusiv în leasing de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de 

transport specializate în scopul colectării materiei prime și/sau comercializării produselor 

agro‐alimentare în cadrul lanțurilor alimentare integrate; 

 Cheltuieli generate de îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile 

standarde impuse de legislația europeană pentru procesarea și comercializarea produselor 

agro‐alimentare; 

 Cheltuieli aferente marketingului produselor obținute (ex. echipamente pentru etichetarea, 

ambalarea produselor); 

 

2. Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale: 

 Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă 

alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului; 

 Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării 

proiectului; 

 Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico‐economică a 

proiectului. 

 Cheltuieli aferente marketing‐ului produselor obținute, în limita a max. 5% din valoarea 

eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 euro: 

o Înfiintarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor 

produse; 

o Etichetarea (crearea conceptului) 

o Creare marcă înregistrată/brand 

 

Cheltuieli neeligibile: 

 Producția de biocombustibili și peleți; 

 Investiţiile pentru unităţi de ecarisaj. 

 Producţia și comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul naţional de sprijin 

al României în sectorul vitivinicol 2014‐2018 

 Procesarea și comercializarea produselor agricole finanțate în cadrul subprogramului 

pomicol. 

 

 

 

 



 

 

 

Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) 

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru 

IMM‐uri și grupuri de producători/cooperative și 40% pentru alte întreprinderi și nu va 

depăși: 

 1.000.000 Euro/proiect pentru IMM în cazul proiectelor care nu presupun investiţii 

care conduc la un lant alimentar integrat; 

 1.500.000 Euro/proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun 

investiţii care conduc la un lant alimentar integrat; 

 2.500.000 Euro/proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat* 

(indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru forme asociative (cooperative și 

grupuri de producători) în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un 

lanț alimentar integrat. 

 

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, suplimentar, cu 20 %, în cazul 

operaţiunilor sprijinite în cadrul PEI. 

 

  


