
 

  
  
  
  
  
  

 

 

 Str Maria Rosetti, Nr 34, Parter, Sector 2, Bucuresti  021 210 4349  0372 870 806  office@romactiv.ro www.romactiv.ro 

J40/2053/2003 / CUI RO15203674 / RO63 INGB 0000 9999 0393 8947 ING Bank 

 

 
 
 
 

Obiective 
Sprijin pentru realizeazarea de investiții corporale și necorporale pentru procesarea 

fructelor şi marketingul produselor din fructe.  

Alocare 

financiara 

Alocare 2021 - 2022: 20.471.752 Euro 

Praguri de calitate: 65 puncte (14.10.2021 – 13.11.2021); 35 de puncte (14.11.2021 – 

13.12.2021) și 10 puncte (14.12.2021 – 14.01.2022). 

Acțiuni / 

operațiuni 

eligibile  

• Investiţii în active corporale din sectorul de procesare a produselor provenite din sectorul 

pomicol pentru:  

o Înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților ce procesează materie primă 

provenită din sectorul pomicol menționată în Anexa I de la TFUE ; 

o Înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, 

depozitare, condiționare, sortare și ambalare; 

o Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, valorificarea 
energetică a biomasei,  geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de 

căldură, în cadrul unității în care se desfășoară o activitate eligibilă prin submăsură, 

exclusiv pentru consumul propriu, doar ca o componentă secundară a proiectului; 

o Îmbunătățirea eficienţei energetice a clădirilor în care se desfășoară o activitate 

eligibilă în cadrul submăsurii, doar ca o componentă secundară a proiectului;  

o Echipamente/utilaje cu un consum redus de energie, precum și alte investiții  care 

contribuie la reducerea emisiilor de GES, necesare pentru desfășurarea activității 

proprii eligibile prin submăsură; 

o Extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, inclusiv investiții 
privind marketingul produselor, precum și investiții pentru comercializarea produselor, 

doar ca o componentă secundară a proiectului.  

• Investiții în active necorporale pentru:   

o organizarea şi implementarea sistemelor de management al calităţii şi de siguranţă 

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

o achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea 

implementării proiectului; 

o achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a 

proiectului. 

Atenționări: 

▪ Categorii de componente ale investițiilor:  

o Investiții principale: procesare / depozitare / rețea de colectare 

o Investiții secundare: 

▪ comercializare, marketingul produselor,  

▪ îmbunătățirea controlului intern al calității, 

▪ producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile,  

▪ îmbunătățirea eficienţei energetice a clădirilor în care se desfășoară o activitate 
eligibilă în cadrul submăsurii 

▪ Investițiile într-o REȚEA LOCALĂ DE COLECTARE vor cuprinde investiții în: colectarea, recepția, 
depozitarea, condiționarea, sortarea și ambalarea produselor agricole.  

o În cazul unui proiect care vizează investiții într-o rețea de colectare, solicitantul trebuie să 
prezinte în studiul de fezabilitate faptul că minim 70% din materia primă trebuie să fie 
procurată de la terți producători agricoli. 

o În cazul formelor asociative procentul de materie primă procurată de la terți producători 
agricoli, trebuie să fie de minim 30%. În contextul menționat, procurarea de materie 
primă de la membrii proprii nu este considerată ca fiind de la terți. 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (Tranziție PNS 2021-2027) 
Sub-măsura 4.2 a Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol 
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Rețea locală de colectare – formă de organizare logistică pentru procurarea, în vederea pregătirii pentru 
vânzare/ procesare, a produselor agricole de pe raza judeţului şi a judeţelor limitrofe față de amplasamentul 
investitiei. O rețea locală poate cuprinde: colectarea, recepția, depozitarea, condiționarea, sortarea și 
ambalarea produselor agricole.  

Ajutor 

financiar 
nerambursabi

l 

Intensitatea sprijinului: 

▪ 50% pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, forme asociative; 

▪ 40% pentru întreprinderi mari 

▪ 70% pentru investiții colective. 

Valoarea ajutorului financiar nerambursabil (AFN) nu poate fi mai mare de: 

Valoare maximă AFN (euro) 

Microîntreprinderi, 

Întreprinderi mici 

Întreprinderi mijlocii 

Forme asociative 

Întreprinderi mari 

Forme asociative 

800.000 1.100.000 1.500.000 
 

Perioada de 

implementare 

▪ Maxim 24 luni pentru proiectele cu achiziție simplă. 

▪ Maxim 36 luni pentru proiectele cu construcții. 

Solicitanți 

eligibili 

▪ Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și mari): PFA, II, IF, SRL, 

SNC, SCS, SA, SCA. 

▪ Cooperative agricole, Grupuri și organizații de producători cu condiţia ca investiţiile 

realizate să deservească interesele propriilor membri. 

Criterii de 

eligibilitate 

▪ Investitia trebuie sa respecte Planul Urbanistic Zonal (PUZ) dacă acest aspect este menționat 

în certificatul de urbanism; 

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

▪ Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțarii investiției; 

▪ Investiția trebuie facută doar în unitățile teritorial administrative prezente în anexa din Cadrul 

Național de Implementare aferentă STP, exceptând procesarea căpșunilor și a speciilor  

cultivate în  sere și solarii; 

▪ Investiția va respecta prevederile legislației naționale și europene privind normele de 
siguranță alimentară, sănătate publică și sanitar veterinare (prezente in sectiunea Trimiteri la 

alte acte legislative); 

▪ Solicitantul va demonstra, la momentul depunerii proiectului, că a demarat procedura de  
evaluare a impactului preconizat asupra mediului prin prezentarea deciziei etapei de încadrare 
inițială; 

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

Anexa I la TFUE în scopul obținerii de produse Anexa I și non-Anexa I. Ȋn ceea ce priveşte IF 

combinat cu grant sunt eligibile exclusiv investiţiile în scopul obținerii de produse Anexa I; 

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

depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat; 

▪ În cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunării, solicitantul va prezenta avizul 

de conformitate cu obiectivele SIDD DD.  

Cheltuieli 

eligibile 

• Înfiinţarea, extinderea şi modernizarea unităţilor ce colectează, condiționează şi/ procesează 

materie primă provenită din sectorul pomicol menționată în Anexa I de la TFUE, inclusiv 

pentru producerea băuturilor alcoolice; ȋn cazul grantului necombinat cu IF, rezultatul 

procesării poate fi și un produs non Anexa I la TFUE: 

o construcții destinate unei etape sau întregului flux tehnologic (colectare2-
depozitare (materie primă/ produse) – sortare – condiționare – procesare - 

comercializare); 
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o infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare 
proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect 

etc; 

o unităţi mobile de procesare; 

o pentru respectarea conditiilor de igienă, sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic, 

sunt eligibile spațiile destinate personalului de producție: laboratoare, vestiare tip 

filtru pentru muncitori, spațiu pentru pregătirea și servirea mesei etc. 

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

transport specializate în scopul colectarii materiei prime: 

o Este permisă achiziționarea utilajelor, instalațiilor, echipamentelor necesare fluxului 
tehnologic descris în proiect, precum și cele utilizate pentru scăderea consumului 

de energie și a emisiilor GES ( ex. panouri solare, turbine eoliene, s.a.) 

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: 

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

frigorific, fiind folosite pentru transportul mărfurilor alimentare); 

▪ Remorci și semiremorci izoterme cu și fără agregate de frig sau de 

control al temperaturii; 

▪ Cisterne pentru transport specializat pentru materia prima/produsul finit 

aferent activitatii din proiect; 

▪ Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi 

controlate). 

• Achizitionarea, inclusiv in leasing, de mijloace de transport specializate in scopul 

comercializării produselor din fructe în cadrul lanțurilor scurte: 

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

frigorific, fiind folosite pentru transportul mărfurilor alimentare) 

o Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi 

controlate) 

o Remorci și semiremorci izoterme cu și fără agregate de frig sau de control al 

temperaturii; 

o Cisterne pentru transport specializat pentru materia prima/produsul finit aferent 

activitatii din proiect; 

o Rulote și autorulote alimentare. 

• Cheltuieli generate de investițiile în producerea de energie regenerabilă pentru uz propriu* 

şi/sau eficiență energetică, sisteme de economisire a apei și în tehnologii de eliminare a 
deșeurilor în unitatea proprie, precum și alte investiții care contribuie la reducerea 

emisiilor de GES; 

o Sunt eligibile doar investițiile în producerea de energie regenerabilă solară, 

eoliană, geotermală și cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, destinată 

consumului propriu; 

• Cheltuieli generate de îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile 
standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor 

agro-alimentare (înainte ca acestea să devină obligatorii); 

• Cheltuieli cu activități de marketing; 

• Cheltuieli aferente comercializării produselor: magazin la poarta unității (investiții noi și 
modernizare), magazine proprii în locație diferită de locația unității de procesare (doar 

investiții de modernizare), magazin on-line, rulote / autorulote alimentare, automate 

alimentare. 

• Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale: 
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o Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă 

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

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

implementării proiectului; 

o Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-

economică a proiectului. 

o Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obținute (în limita a 5% din valoarea 

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

▪ înființarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor 
produse, atât cele în stare proaspată cât și cele condiționate și/ sau 

procesate);  

▪ crearea conceptului de etichetă pentru produsele comercializate inclusiv 

costurile cu crearea/ achiziționarea și/ sau înregistrarea mărcii 
beneficiarului; 

▪ crearea brandului/ brandurilor produsului/ produselor condiționate și/ sau 

procesate care vor face obiectul comercializării. Sunt eligibile și costurile 
cu achiziționarea și/ sau înregistrarea brandului/ brandurilor acestor 

produse. 

Cheltuieli 

neeligibile 

▪ Cheltuielile generate de producția de biocombustibili și peleți pentru comercializare; 

▪ Cheltuieli cu achiziționarea de clădiri, cu excepția cazului în care sprijinul este acordat 

exclusiv prin instrument financiar.   

Alte precizări  

▪ Nu este permis ca materia primă colectată în vederea procesării să provină din flora 

spontană.  

De exemplu: afinele, murele, coacăzele, nucile, alunele, etc., recoltate din păduri de 

amestec (ce nu pot fi încadrate în categoria produselor agricole propriu-zise) nu pot 

constitui materie primă destinată procesării în cadrul submăsurii 4.2a - Investiţii în 

procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol. 

▪ Uleiurile utilizate în alimentație care se pot obține din speciile eligibile prin această submăsură 

fac parte din Anexa I la TFUE și sunt sprijinite prin sM 4.2a. 

▪ Băuturi alcoolice eligibile, conform Anexei I la TFUE: 

▪ Cidru de mere, cidru de pere, vinuri din fructe cu o concentrație alcoolică mai mare de 

0.5% vol (de exemplu vin de pere, vin de coacăze etc.), amestecuri de băuturi fermentate 

cu o concentrație alcoolică mai mare de 0.5% vol. 

o Toate aceste băuturi pot fi natural spumoase sau încărcate în mod artificial cu 

dioxid de carbon.  

o Băuturile fermentate de mai sus cărora le-au fost adăugate un anumit procent de 

alcool distilat, apă, sirop de zahăr, arome, coloranți și, pentru unele dintre 

acestea, o bază de smântână, care le-au făcut să își piardă gustul, mirosul și/sau 
aparența unei băuturi obținute dintr-un anumit fruct sau dintr-un anumit produs 

natural, cu alte cuvinte caracteristicile unei băuturi fermentate, nu sunt eligibile. 

▪ Alcool etilic nedenaturat de orice tărie, obținut din fructe și destinat consumului uman. 

Chiar dacă este propriu consumului uman, se distinge de alte produse alcoolice prin faptul 

că este lipsit de orice substanţă aromatică.  

o Alcoolul etilic şi alte distilate denaturate sunt produse la care s-au adăugat în mod 

intenţionat mai multe substanţe pentru a le face improprii consumului uman, dar 
care nu le împiedică să fie folosite în scopuri industriale. Aceste produse nu sunt 

eligibile. 
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