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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 Marasti, Nr 16, Et 3 Str Cosașilor, Nr 3-7, Et 2 Str G. Bacovia, Nr 43 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: 0731 315 354 
cluj@romactiv.ro  

Tel: 0733 103 619 
bacau@romactiv.ro 

 

Tel: 0751 036 227 
slatina@romactiv.ro 

 

 

 
 
 
 
 

Obiective 
Sprijin pentru realizeazarea de investiţii corporale şi necorporale în cadrul întreprinderilor 

de prelucrare și comercializare a fructelor și a produselor din fructe. 

Alocare financiară 2 mld. euro (alocare la nivelul întregii măsuri) 

Ajutor financiar 

nerambursabil 

Intensitatea finanțării: 

 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și 

mijlocii; 

 40% pentru întreprinderi mari. 

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

Tip proiect 

Valoare maximă AFN (euro) 

Microîntreprinderi, 

 Întreprinderi mici 

Întreprinderi 

mijlocii 

Întreprinderi 

mari 

Proiecte care nu presupun investiții ce 
acoperă tot lanțul alimentar 

600.000 800.000 1.000.000 

Proiecte pentru investiții ce acoperă tot 
lantul alimentar (colectare, sortare, 
depozitare, ambalare, procesare) 

900.000 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); 

 Cooperative, Grupuri de producători care deservesc interesele membrilor. 

Activități eligibile 

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

provenită din sectorul pomicol;  
 Înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețelele locale de colectare, recepție, 

depozitare, condiționare, sortare și ambalare; 

 Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile în unitatea proprie; 
 Eficienţă energetică/ Acţiuni de marketing. 

Criterii de selecție  

 Lanțurile alimentare integrate (integrarea sistemelor de colectare, sortare, 

depozitare, ambalare, procesare și comercializare); 

 Producția de produse cu înaltă valoare adăugată (produsele ecologice, tradiționale, 

produse care participă la scheme de calitate recunoscute la nivel european); 

 Solicitanții sunt cooperative sau grupuri de producători. 

Cheltuieli eligibile 

 Construirea, extinderea şi modernizarea unităţilor ce colectează, condiționează 

şi/sau procesează materie primă provenită din sectorul pomicol; 

 Achiziţionarea de utilaje noi, instalaţii şi echipamente şi mijloace de transport 

specializate în scopul comercializării produselor din fructe în cadrul lanțurilor scurte; 

 Investiții în energie regenerabilă pentru uz propriu (energie solară, geotermală, etc.) 

 Investiții în eficiență energetică (sisteme de economisire a apei) și în tehnologii 

de eliminare a deșeurilor în unitatea proprie; 

 Cheltuieli generate de îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea 

cu noile standarde pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare; 

 Cheltuieli cu activități de marketing (site-uri de promovare). 

Cheltuieli 

neeligibile 

 Cheltuielile generate de producția de biocombustibili și peleți; 

 Cheltuieli cu achiziționarea de clădiri și cheltuieli pentru obținerea de băuturi alcoolice.  

 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 
Sub-măsura 4.2 a Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol 
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