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* Variantă supusă consultării publice, nu reprezintă varianta final aprobată. 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 
Sub-măsura 4.2 a - Investiții în procesarea/marketingul produselor 

din sectorul pomicol 
 

Obiective 
Sprijin pentru realizarea de investiții corporale şi necorporale în cadrul întreprinderilor de prelucrare şi 
comercializare a fructelor şi a produselor din fructe. 

Alocare financiară 
2 mld. euro (alocare la nivelul întregii măsuri)  
Administratorul Schemei de minimis : Agenția pentru Finanțarea Investiţiilor Rurale (AFIR) 

Ajutor financiar 
nerambursabil 

Intensitatea finanţării: 

• 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru microintreprinderi, întreprinderi mici şi 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  
(0-49 de angajaţi) 

Întreprinderi mijlocii 
(50-249 de angajaţi) 

Întreprinderi mari 
(peste 250 de angajaţi) 

Proiecte care nu presupun 
investiții ce acoperă tot 
lanțul alimentar 

600.000 800.000 1.000.000 

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

900.000 1.100.000 1.500.00 

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, suplimentar, cu 20 de puncte procentuale, în 
următoarele cazuri: 

• Operațiuni sprijinite în cadrul PEI; 

• Investiții colective (proiecte aplicate de cooperative sau grupuri de producători). 

Perioada de 
implementare 

Maxim 24 luni pentru proiectele cu achiziție simplă. 

Maxim 36 luni pentru proiectele cu construcții. 

Solicitanți eligibili 

• Microîntreprindere; 

• Întreprindere Mare; 

• IMM; 

• Persoană fizică autorizată; 

• Întreprindere individuală/familială; 

• Cooperativă agricolă; 

• Grup de producători; 

• Societate cooperativă. 

Tipuri de activități 
eligibile 

Ajutor de minimis pentru investiții vizează: 
▪ amenajarea terenurilor sportive; 
▪ asigurarea utilităților necesare obiectivului; 
▪ construcția și /sau amenajarea grădinițelor și a clădirilor anexă; 
▪ dotarea grădinițelor cu active corporale și necorporale de natura mijloacelor fixe și obiectelor de 

inventar. 

Criterii de 
eligibilitate 

• Lanţurile alimentare integrate (integrarea sistemelor de colectare, sortare, depozitare, ambalare, 

procesare şi comercializare); 

• Producţia de produse cu înaltă valoare adăugată (produsele ecologice, tradiţionale, produse care 

partidpă la scheme de calitate recunoscute la nivel european); 
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• Solicitanţii sunt cooperative sau grupuri de producători. 

Activități eligibile 

• Modernizarea și crearea de noi unități de procesare și comercializare (marketing); 

• Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese tehnologice; 

• Creșterea valorii adăugate a produselor din sectorul pomicol; 

• Îmbunătățirea controlului intern al calității; 

• Creșterea numărului de locuri de muncă; 

• Scăderea consumului de energie şi a emisiilor de GES. 

Cheltuieli eligibile 

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, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect etc.; 

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. 

• Investiții în producerea și comercializarea produselor vinicole propuse de solicitanții care nu 

figureaza în Registrul Plantațiilor Viticole cu Declaraţia de producție și / sau cu Declaraţia de 

stocuri produse vinicole; 

• 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 înființarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor produse; 

o etichetarea (crearea conceptului); 

o creare marcă înregistrată / brand. 

Cheltuieli 
neeligibile 

▪ Cheltuielile generate de producția de biocombustibili şi peleți: 
▪ Cheltuieli cu achizitionarea de clădiri şi cheltuieli pentru obținerea de băuturi alcoolice (cu excepția 

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). 
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