
 
 
 
 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 
 

Măsura 4 - Investiții în active fizice 
 

 

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

 
 
 
 
 

1. Solicitanţi eligibili 
 
 

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin Submăsura 4.2 sunt întreprinderile 

(microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii conform Legii 346/2004 privind stimularea 

înființării și dezvoltării întreprinderilor cu modificările și completările ulterioare, precum și 

întreprinderi mari) cooperativele și grupurile de producători care realizează investiţii corporale 

şi necorporale pentru procesarea şi marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la 

Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene (TFUE), cu excepția produselor pescărești. 

 

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt: 
 Persoana fizică autorizată;



 Întreprinderi individuale;


 Întreprinderi familiale;


 Societate în nume colectiv – SNC;


 Societate în comandită simplă – SCS;


 Societate pe acţiuni – SA;


 Societate în comandită pe acţiuni – SCA;


 Societate cu răspundere limitată – SRL;


 Cooperative agricole înfiinţate în baza Legii nr. 566/ 2004, cu modificările și completările  
ulterioare, care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect



 Societăți cooperative agricole înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005 republicată, cu 
modificările și completările ulterioare) care deservesc interesele membrilor prin investițiile 
prevăzute în proiect;



 Grup de producatori (Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si 
functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor 
agricole, cu completarile si modificarile ulterioare) care deservesc interesele membrilor 
prin investiţiile prevăzute în proiect.
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2. 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;
 
 

*Suma se acordă doar în cazul în care solicitantul vizează prin proiect investiții în unitatea 

proprie pe întreg lanțul alimentar (colectare, condiționare, procesare, depozitare și 

comercializare directă, respectiv, pentru procesare carne (abatorizare, procesare, depozitare 

și comercializare directă) 
 
 

! IMM-urile sunt intreprinderile care au numarul mediu de salariati, mai mic de 250 de 

angajati si realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în 

lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform 

ultimei situaţii financiare aprobate. Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active 

circulante plus cheltuieli în avans, conform legii 346/2004 cu modificările și completările 

ulterioare . Dacă la data întocmirii situaţiilor financiare anuale întreprinderea nu se mai 

încadrează în plafoanele stabilite, aceasta nu îşi va pierde calitatea de întreprindere mică, 

mijlocie sau microîntreprindere decât dacă depăşirea acestor plafoane se produce în două 

exerciţii financiare consecutive. 
 

Celelalte întreprinderi sunt acele întreprinderi care nu îndeplinesc cumulativ condițiile de  
încadrare în IMM-uri. 

 

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, suplimentar, cu 20 de puncte 
 

procentuale, în cazul operaţiunilor sprijinite în cadrul PEI. 
 
 
 

3. Condiții de eligibilitate 

 

 Solicitantul să fie persoană juridică română;
 Solicitantul să acţioneze în nume propriu;


 Solicitantul să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul 

implementării proiectului;
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;


 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile/operațiunile 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.

 

4. Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile 

 

Cheltuielile eligibile se referă la: 
 

4.1. Cheltuieli aferente investițiilor corporale  
 Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor unităților de procesare;

 

o construcții destinate unei etape sau întregului flux tehnologic (colectare -
depozitare (materie primă/produse) – sortare - condiționare – procesare - 
comercializare); 

 

o construcţii destinate protecţiei mediului (aferente investițiilor pentru reducerea 

emisiilor gazelor cu efect de seră (GES), energie regenerabilă, eficiență energetică), 

infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare 
 

proiectelor; 
 

o pentru respectarea condițiilor de igiena, sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic, 
sunt eligibile spațiile destinate personalului de producție: laboratoare, vestiare tip 
filtru pentru muncitori, biroul medicului veterinar, biroul maistrilor, a șefului de 
secție, spațiu pentru servirea mesei etc.; 

 
 
 

 Achiziţionarea, inclusiv în leasing financiar, 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;


o Sunt permise achiziționarea utilajelor, instalațiilor, echipamentelor necesare 

activităţii descrise prin proiect, precum și cele utilizate pentru scăderea 

consumului de energie și a emisiilor GES; 


o Vor fi considerate cheltuieli eligibile mijloacele de transport specializate care 

transportă numai un anumit tip de materii prime/mărfuri adecvate activității 

descrise în proiect, următoarele: 
- Autocisterne, 

 
- Autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat 

frigorific, fiind folosite pentru transportul mărfurilor alimentare), 
 

- Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi 
controlate),  

- Rulote și autorulote alimentare;  
- Remorci și semiremorci specializate; 

 



o Cheltuielile cu orice alt mijloc de transport nu sunt considerate eligibile. 
 

 Cheltuieli generate de îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu 

noile standarde* impuse de legislația europeană pentru procesarea și comercializarea 

produselor agro-alimentare;
 

*cheltuielile vor fi eligibile începând cu momentul apariției de noi standarde în domeniul 
agroalimentar, înainte să devină obligatorii pentru unitatea de procesare. 
 

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

 

4.2. 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  înființarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor produse; 
o etichetarea (crearea conceptului); 

 

o creare marcă înregistrată/brand. 

 

4.3. Cheltuieli privind costurile generale ale proiectului: 
 

 cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv 

onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru 

eliberarea certificatelor, potrivit art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, precum şi 

cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, 

prevăzute în legislaţia naţională.

 

5. Tipuri de investiţii şi cheltuieli neeligibile 
 
 
Finalizarea proiectului FEADR, presupune ca beneficiarul să finalizeze atât partea de investiţie 
suportată prin cheltuielile eligibile, cât și partea de investiţie realizată din cheltuielile 
neeligibile. 

 

5.1. Investiții 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, măsura –Investiții, capitolul (A) 

 Producția sau comercializarea produselor vinicole:


i. Producţia produselor vinicole (de la struguri la îmbutelierea şi etichetarea vinului 
în cramă) 


(a) Renovarea /modernizarea imobilelor destinate vinificaţiei, inclusiv prin achiziția, 
după caz, a instalațiilor /echipamentelor aferente 

 
o Controlul temperaturii  



o Infrastructura cramei 
 

(b) îmbunătăţirea procesului tehnologic prin achiziţia de echipamente, inclusiv 
programe de calculator 

 
o echipamente pentru procesarea strugurilor (transport, recepţie, cântărire, 

zdrobire, presare, etc.)  
o  echipamente pentru fermentaţie /vinificaţie 

 
o echipament pentru procesarea vinului: tratamentul vinului şi al mustului 

(filtrare, sedimentare, limpezire, etc.)  
o  controlul temperaturii  
o  echipament pentru mişcarea şi tratarea vinului în cramă 
o echipamente pentru depozitare, omogenizare, condiţionare şi maturarea 

/învechirea vinului 
 

o echipamente pentru tehnologii aplicate vinurilor spumante (producţie, 
depozitare, îmbuteliere şi condiţionare) 

 

o echipament pentru condiţionare (îmbuteliere, etichetare, ambalare 
 

o software pentru managementul cramei 
 

o echipament pentru managementul apelor uzate 
 

o echipament pentru infrastructura cramei 
 

 ii. Controlul calităţii  

(a) Renovarea /modernizarea laboratoarelor pentru controlul calităţii 
 

o echipament de laborator pentru controlul calităţii produselor din vin, inclusiv 
pentru vinul organic  

(b) achiziţia de echipamente noi, inclusiv de programe de calculator  
o echipament pentru controlul calităţii produselor şi procesării 

 

o echipament pentru sisteme de calitate, trasabilitate 
 

iii. Comercializarea produselor vinicole 
 

(a) Renovarea /modernizarea imobilelor de vânzare şi de prezentare, amplasate în 
perimetrul unităţii de vinificaţie  

o unităţi de prezentare şi vânzare 
 

o echipamente pentru prezentare şi unităţi de vânzare 
 

o echipamente pentru distribuţia şi comercializarea vinului 
 

o hardware, software, platforme web (de reţea) pentru comerţul electronic. 
 

 
Costuri  generale  legate  de  cheltuielile  privind  onorariile/tarifele  pentru  specialişti 

 

(arhitecţi /sau ingineri, consultanți de orice fel), pentru consultanţă, studii de fezabilitate, 

achiziţie de patente şi licente, înregistrarea mărcilor și desenelor industriale, cheltuieli de 

autorizare și alte costuri generate de cele de mai sus 
 

 Procesarea și comercializarea produselor agricole finanțate în cadrul subprogramului 
pomicol

 

 

 

 

 

 



 

5.2. Cheltuieli neeligibile: 
 

 cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;


 cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu 

excepţia costurilor generale, care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de 

finanțare;


 cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport 
persoane;

 cheltuieli cu achiziția de cap tractor;
 

 construcția sau modernizarea locuinței și sediilor sociale;


 spațiile ce deservesc activitatea generală a unității: birouri administrative, săli de 
ședințe, săli de protocol, spații de cazare etc.


 cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri 
eligibile;


 cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: 

o  dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub 

forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele 

degarantare și pentru fondurile mutuale în condițiile menționate în M17; 
o achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite; 


o taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate 

recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor specifice 

pentru instrumente financiare; 


 în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar 

fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și 

cheltuielile de asigurare;
 costuri operaționale, inclusiv costuri de întreținere și chirie;
 achiziționarea de clădiri.


