
 

 

 

 București, Str Maria Rosetti, Nr 34, Parter  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 – SUCURSALA TINERETULUI 

 

1 / 2 
 

Birou Oradea 
 

Birou Arad 
 

Birou Tirgu Mures 
 

Birou Cluj Napoca 
 

Birou Bacau 
 

Birou Slatina 

Aleea Emanuil Gojdu, Nr 7 Bd Decebal, Nr 2, Et 2 Str Gheorghe Doja, Nr 30 Camera de Comert si Industrie, 
Etaj 3, Camera 310 

Str Prieteniei, Nr 10 Str A.I. Cuza, Nr 9 

Tel: 0733 107 344 
oradea@romactiv.ro  

Tel: 0731 315 365 
arad@romactiv.ro 

Tel: 0748 231 254 
mures@romactiv.ro 

Tel: 0722 325 637 
cluj@romactiv.ro  

Tel: 0720 550 626 
bacau@romactiv.ro 

Tel: 0751 036 227 
slatina@romactiv.ro 

 

 
 
 

Obiective Procesarea şi marketingul* produselor agricole 

Alocare 
financiară 

Alocare 2021 - 2022: 140.000.000 Euro  

Ajutor 
financiar 
nerambursabil 

▪ 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri 

▪ 40% din totalul cheltuielilor eligibile pentru alte întreprinderi  

Solicitantul poate opta pentru diminuarea intensității de bază cu minim 5% iar astfel va putea fi punctat la 
principiul de selecție utilizarea eficientă a fondurilor în sensul creșterii ratei de cofinanțare cu care contribuie 
solicitantul. 

Perioada de 
implementare 

▪ Maxim 24 luni pentru proiectele cu achiziție simplă 

▪ Maxim 36 luni pentru proiectele cu construcții 

 Investiții noi (plante proteice) Modernizări 

Microîntreprinderi  800.000 € 600.000 € 

Întreprinderi mici  800.000 € 600.000 € 

Întreprinderi mijlocii  1.200.000 € 1.000.000 € 

Alte întreprinderi  1.500.000 € 1.200.000 € 
 

Solicitanți 
eligibili 

▪ Întreprinderi definite conform legislației naționale în vigoare (menționată în secțiunea Trimiteri la alte 
acte legislative), cu excepția formelor asociative (cooperative agricole, grupuri de producători etc.). 

Condiții de 
eligibilitate 

▪ Investitia  trebuie să respecte Planul Urbanistic Zonal; 

▪ În cazul investițiilor în procesare, 70% din materia primă procesată sau, în cazul investițiilor în 
rețelele de colectare/depozite, 70% din materia primă colectată/depozitată, trebuie să provină de la 
terți; 

▪ Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică prin utilizarea 
biomasei trebuie să demonstreze utilizarea unui procent minim de energie termică de 10%; 

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

▪ Solicitantul va demonstra, la momentul depunerii proiectului, că a demarat procedura de  evaluare a 
impactului preconizat asupra mediului; 

▪ Investiția va respecta prevederile legislației în vigoare din domeniul  sănătate publică, sanitar-veterinar 
și siguranță alimentară; 

▪ În cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunării, solicitantul va prezenta avizul de 
conformitate cu obiectivele SIDD DD 

Activități 
eligibile 

Investiţii în active corporale din sectorul agro-alimentar pentru: 

▪ Înființarea, extinderea și/sau modernizarea,  dotarea unităților de procesare plante proteice, inclusiv 
investiții privind colectarea materie prime, depozitarea materiei prime/produselor finite, marketingul 
produselor (ex. etichetare, ambalare), precum și investiții pentru comercializarea produselor doar ca o 
componentă secundară a proiectului; 

▪ Extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare pentru alte produse decât plantele 
proteice, inclusiv investiții privind colectarea materie prime, depozitarea materiei prime/produselor 
finite   marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare), precum și investiții pentru comercializarea 
produselor doar ca o componentă secundară a proiectului; 

▪ Extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, 
sortare și capacități de ambalare, comercializare; 

▪ Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de legislația 
europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare; 

▪ 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; 

▪ Îmbunătățirea eficienţei energetice a clădirilor în care se desfășoară o activitate eligibilă în cadrul 
submăsurii, doar ca o componentă secundară a proiectului. 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (Tranziție PNS 2021 – 2027) 

Submăsura 4.2 Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole    
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Investiții în active necorporale pentru: 

▪ 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 
eligibile 

▪ Construcția și dotarea clădirilor unităților de procesare inclusiv pentru componentele de 
colectare, conditionare, depozitare în cazul investițiilor noi și de extindere/modernizare care 
vizează plantele proteice; 

▪ Construcţia și dotarea clădirilor unităților de procesare, inclusiv pentru componentele de colectare, 
conditionare, depozitare în cazul investițiilor de extindere și modernizare care vizează alte 
tipuri de produse decât plantele proteice; 

▪ 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; 

▪ Cheltuieli generate de extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, 
depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare comercializare; 

▪ 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. etichetare, ambalare); 

▪ Cheltuieli aferente comercializării produselor; 

▪ Cheltuieli generate de investițiile în producerea de energie regenerabilă, eficiență energetică, 
precum și alte investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES; 

▪ Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale. 

 

Suplimentar, în cazul sprijinului acordat prin instrument financiar, cheltuielile eligibile pot include: 

• fondul de rulment in conditiile art. 45 (5) din Regulamentul nr. 1305/2013; 

• TVA, în condițiile prevăzute la art. 37 (11) din Reg. (UE) nr. 1303/2013; 

• achiziția de terenuri neconstruite și terenuri construite (atunci cand obiectivul principal il reprezinta 
achizitia terenului) în condițiile art. 4 (1) din Reg. (UE) nr. 480/2014 respectiv in limita a 10% din 
contribuția Programului plătită destinatarului final prin instrumentul financiar, 

• achizitia de constructii legate direct de activitatea agricola desfasurata; 

• achizitia de instalatii al caror scop principal este producerea de energie electrica din biomasa, cu 
respectarea prevederilor art 13 (d) din Regulamentul nr. 807/2014; 

• mijloace de transport marfa necesare pentru desfasurarea activitatii unitatii de procesare; 

•  în contextul măsurilor exceptionale de gestionare a crizei determinate de pandemia COVID-19, sprijinul 
acordat prin instrumentul financiar poate acoperi şi creditele de sine stătătoare pentru finanţarea 
fondului de rulment. 

Cheltuieli 
neeligibile 

▪ Producția de biocombustibili și peleți pentru comercializare; 

▪ Investiţiile pentru unităţi de ecarisaj; 

▪ Producţia și comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul Naţional de Sprijin al României 
în sectorul vitivinicol 2014-2018, cu modificările și completările ulterioare și Programul Național de 
Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2019-2023, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Procesarea produselor pescărești; 

▪ Colectarea, conditionarea, procesarea, comercializarea exclusivă a fructelor și produselor din fructe 
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