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SUBMĂSURA 4.2 - SPRIJIN PENTRU INVESTIŢII ÎN PROCESAREA /MARKETINGUL 
PRODUSELOR AGRICOLE 

Program  • Programul  National de Dezvoltare Rurala, Masura 4 – „Investitii in active fizice” 

Domeniile de 
interventie 

• DI 3A Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai 
bună integrare a acestora în lanţul agroalimentar prin intermediul 
schemelor de calitate, creșterea valorii adăugate a produselor agricole, 
promovarea pe piețele locale, a circuitelor scurte de aprovizionare, 
grupurilor de producători și a organizațiilor interprofesionale 

• DI 6A Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi 
mici şi a creării de locuri de muncă. 

Solicitanti 
eligibili 

o microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii conform Legii 

346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării 

întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările și completările 

ulterioare, precum și întreprinderi mari, 

o  cooperative,  

o grupuri și organizații de producători  

• Categorii: 

 

• Persoana fizică autorizată, intreprinderi individuale si intreprinderi 

familiale - înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008 cu modificările și 

completările ulterioare; 

• 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 - înfiinţate în baza Legii 

nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• 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 înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare) care deservesc interesele 

membrilor prin investițiile prevăzute în proiect; 

• Grupuri și organizații de producători (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 investițiile prevăzute în proiect 

Grant • pentru microîntreprinderi și  întreprinderi mici: 
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-  800.000 Euro/ proiect pentru investițiile noi permise; 
-  600.000 Euro/ proiect pentru celelalte investiții; 

• pentru întreprinderi mijlocii: 
- 1.200.000 euro/ proiect pentru investițiile noi permise; 
- 1.000.000 euro/ proiect pentru celelalte investiții 

• pentru alte întreprinderi și forme asociative: 
- 1.500.000 euro pentru investițiile noi permise; 
-  1.200.000 euro pentru celelalte investiții 

Intensitate 
ajutor 

• 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și forme 
asociative  

• 40% pentru alte întreprinderi 
• În cazul investițiilor colective intensitatea sprijinului poate crește cu 

20 puncte procentuale 

Operatiuni 
eligibile 

• Înființarea, extinderea și/ sau modernizarea, dotarea unităților de 
procesare plante proteaginoase* ca materie primă de bază, inclusiv 
investiții privind colectarea materiei 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, dotarea unităților de procesare 
pentru alte produse decât plantele proteaginoase, inclusiv investiții 
privind colectarea materiei 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 (componentă secundară); 

• 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. 

Cheltuieli 
eligibile 

1) Cheltuieli aferente investițiilor corporale 
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• Construcţia și dotarea clădirilor unităților de procesare inclusiv 
pentru componentele de colectare, conditionare, depozitare  în cazul 
investițiilor noi și de extindere/modernizare care vizează plantele 
proteaginoase; 

• 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 proteaginoase; 

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

• Cheltuieli generate de investițiile pentru reducerea emisiilor gazelor 
cu efect de seră (GES) producerea de energie regenerabilă, eficiență 
energetică; 

• Infrastructura internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri 
necesare proiectelor; 

• Sisteme de supraveghere video pentru activitatea propusă prin 
proiect ; 

• Cheltuieli  pentru respectarea condițiilor de igienă, sanitar-veterinare 
și a fluxului tehnologic (de ex: spațiile destinate personalului de 
producție: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul 
medicului veterinar, biroul maiștrilor, a șefului de secție, spațiu 
pentru servirea mesei etc.);  

• Achiziţionarea, inclusiv în leasing de utilaje noi, instalaţii, 
echipamente şi mijloace de transport compacte, specializate în scopul 
colectării materiei prime și/sau comercializării produselor agro-
alimentare; 

• 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); 

• 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 

2) Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale: 

• Organizarea şi implementarea sistemelor de management al 
calității şi de siguranță alimentară, dacă sunt în legătură cu 
investiţiile corporale ale proiectului; 
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• Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe 
pentru pregătirea implementării proiectului; 

• Achiziționarea de software.  

• Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obținute, în limita 
a max. 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult 
de  30.000 euro: 

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

▪ etichetarea (crearea conceptului) 
▪ creare marcă înregistrată/brand  

3) Costurile generale ale proiectului - maximum 10% din totalul 
cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd  construcții - 
montaj sau maxim 5% pentru proiectele care prevăd investiții în 
achiziții simple. 

Perioadă 
estimată lansare  

• Trim. 2  2021 

• In prezent este in consultare publica, pana la data de 28.05.2021 

Perioada 
implementare 

• Maxim 36 luni pentru proiectele care includ lucrari de constructii montaj 

• Maxim 24 de luni pentru achizitii simple, fara leasing financiar, de utilaje, 
instalatii, echipamente si dotari noi  

Disclaimer 
Această prezentare a fost realizată în baza informațiilor publice privind 
Submasura 4.2, la data redactării sale, conține doar informații generale și 
nu ar trebui utilizată ca bază pentru luarea unor decizii sau acțiuni care ar 
putea afecta finanțele sau afacerea companiei dvs. în orice fel. Materialele 
publice in baza carora s-a realizat aceasta prezentare sunt in consultare 
publica si pot suferi modificari. OMEGA Consulting (o linie de servicii a 
Omega Trust SRL) nu își asumă nici o responsabilitate legală sau de altă 
natură pentru corectitudinea informațiilor, eventuale erori sau prejudicii 
care ar putea apărea ca urmare a analizei acestui document.. Această 
prezentare nu reflectă în niciun fel poziția Guvernului României sau a 
oricărei alte instituții publice. Singurul scop al acestui document este acela 
de a informa clienții și partenerii OMEGA Consulting sau OMEGA Trust. 
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*Plantele proteaginoase eligibile sunt:  
 

 
 
 
 
 

 

Mazăre Ghizdei  

Fasole  Floarea soarelui 

Soia  Cânepă 

Linte  Rapiță  

Năut  Dovleac  

Bob  In  

Lupin sp. Camelină  

Arahide  Mac  

Fasoliță  Sparcetă 

Lucernă  Trifoi 
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