
 

 
 
 

 
 
 

Prezentare PNDR 2014 – 2020 
 
 

Măsura: 4. InvestiŃii în active fizice  
 

Submăsura 4.2. Sprijin pentru investiŃii în procesarea şi comercializarea produselor agricole 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calendarul orientativ de elaborare al Programului NaŃional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 a demarat în 
Septembrie 2013 şi se va încheia în Iunie 2014, odată cu aprobarea PNDR de către Comisia Europeană. 
 
Până la această dată, prezenta sinteză este doar orientativă şi cuprinde acŃiunile propuse spre implementare. 
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ParticipaŃi la un curs de Manager proiect sau Expert accesare fonduri europene si beneficiati de: 

1. Proiecte model implementate cu succes in perioada 2007 – 2013. 

2. Asistenta gratuita timp de 3 luni dupa finalizarea cursului. 

o Întâlniri periodice la sediul nostru, pe teme din sfera finanŃării proiectelor 

o Asistentă pe e-mail, telefonică sau faŃă în faŃă pentru proiectele personale 
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Alocarea financiară propusă pentru măsura 4. „InvestiŃii în active fizice” în cadrul perioadei 2014 – 
2020 
 
 

PNDR 2014 – 2020 (FEADR) 
Nr. 
Crt. 

Măsuri propuse în PNDR 2014 - 2020 Valoare milioane 
euro % 

1. InvestiŃii în active fizice, din care: 2.057,0280 25,6626 % 
a Modernizare ferme 1.017,9684 49,4873 % 
b Procesare 469,0356 22,8016 % 
c Infrastructura adaptare 570,0240 27,7110 % 

 
Procentul de 25,6626 % este calculat prin raportare la totalul fondurilor disponibile pentru PNDR în 
perioada 2014 – 2020. 
Procentele pentru componentele a, b şi c sunt calculate în cadrul Măsurii „InvestiŃii în active fizice”. 
 
 
Descrierea generală a măsurii 
 
Sprijinul acordat în conformitate cu art. 17 din Regulamentul (UE) Nr. 1305/2013 al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurală (FEADR) se referă la:  

o ameliorarea nivelului global de performanŃă şi de sustenabilitate al exploataŃiilor agricole;  
o prelucrarea şi/sau dezvoltarea produselor care fac obiectul Anexei I la Tratat, cu excepŃia 

produselor pescăreşti;  
o infrastructura necesară pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea agriculturii şi a 

silviculturii, inclusiv accesul la suprafeŃele agricole şi forestiere, consolidarea şi ameliorarea 
terenurilor şi  furnizarea şi economisirea energiei şi a apei. 

 
Analiza socio-economică a dezvoltării rurale în România evidenŃiază o serie de aspecte care impun 
necesitatea restructurării şi realizării de investiŃii în agricultura şi industria agroalimentară în vederea 
ameliorării nivelului global de performanŃă al exploataŃiilor agricole şi respectiv de creştere a 
competitivităŃii întreprinderilor implicate în creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi creării de 
locuri de muncă.  
  
 
ContribuŃia sub-măsurii 4.2. „Sprijin pentru investiŃii în procesarea şi comercializarea produselor 
agricole” la domeniile de intervenŃie   
 

o ImbunătăŃirea competitivităŃii producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în 
lanŃului agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creşterii valorii adăugate a 
produselor agricole, creşterea valorii adăugate a produselor agricole, promovarea pe pieŃele locale, 
a circuitelor scurte de aprovizionare, grupurilor de producători şi a organizaŃiilor 
interprofesionale;  

o Facilitarea diversificării, a înfiinŃării şi a dezvoltării de întreprinderi mici şi a creării de locuri de 
muncă;  

o Eficientizarea utilizării apei în agricultură;  
o Eficientizarea utilizării energiei în sectorul agroalimentar.  
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Sub-măsura 4.2. „Sprijin pentru investiŃii în procesarea şi comercializarea produselor agricole”  
 
  

1. Descrierea acŃiunii: 
 
Sprijinul prin această sub-măsură se acordă pentru realizarea de investiŃii corporale şi necorporale în 
cadrul întreprinderilor pentru procesarea şi marketingul produselor agricole care procesează materii prime, 
incluse în Anexa I la Tratatul de Instituire a ComunităŃii Europene şi care obŃin produse incluse în Anexa I 
cu excepŃia produselor piscicole pentru:  

o ÎnfiinŃarea şi / sau modernizarea şi de unităŃi de procesare şi comercializare;  
o Introducerea de noi tehnologi pentru dezvoltarea de noi produse si procese tehnologii;  
o Aplicarea măsurilor de protecŃia mediului, inclusiv măsuri de eficienŃă energetică, promovarea 

investiŃiilor pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;  
o Creşterea numărului de locuri de muncă permanente. 

 
 

2. Tipul de sprijin: 
 
Sprijinul va fi acordat pentru investiŃii corporale şi/sau necorporale întreprinderilor din industria de 
prelucrare a produselor agro-alimentare :  

o ÎnfiinŃarea, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea unităŃilor de procesare, inclusiv investiŃii de 
marketing;  

o ÎnfiinŃarea, extinderea şi/sau modernizarea de reŃelele locale de colectare, recepŃie, depozitare, 
condiŃionare, sortare şi capacităŃi de ambalare; 

o InvestiŃii pentru îmbunătăŃirea controlului intern al calităŃii şi respectarea standardelor şi 
conformarea cu noile standarde impuse de legislaŃia europeană; 

o InvestiŃii pentru producerea şi utilizarea energiei din resurse regenerabile în unitatea proprie;  
o Introducerea de tehnologii noi şi eficiente de reducere a poluării; 

 
 

3. Beneficiarii: 
 
În cadrul acestei submăsuri beneficiarii sunt:  

o Întreprinderi;  
o Grupuri de producători şi cooperative.  

 
 

4. Cheltuieli eligibile: 
 
Cheltuielile eligibile sunt limitate la:  

o ConstrucŃia, extinderea, modernizarea şi dotarea unitatilor de procesare;  
o AchiziŃionarea, inclusiv in leasing, de noi utilaje, instalaŃii si echipamente şi mijloace de transport 

specializate în scopul comercializării produselor agricole în cadrul lanŃurilor scurte;  
o Costurile generale de consultanŃă, precum onorariile pentru arhitecŃi, ingineri şi consultanŃi, 

onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu pe întreaga perioadă de 
implementarea a proiectului, inclusiv documentaŃia tehnico-economica,  

o AchiziŃionarea sau dezvoltarea de software şi achiziŃionarea de brevete, patente, licenŃe, drepturi 
de autor, mărci;  

o Cheltuieli generate de respectarea standardelor şi conformarea cu noile standarde impuse de 
legislaŃia europeană;  
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5. CondiŃii de eligibilitate: 

 
InvestiŃia trebuie să se încadreze in cel puŃin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin sub - măsura;  

o InvestiŃia va respecta prevederile legislaŃiei europene privind efectele asupra mediului;  
o Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  
o InvestiŃia trebuie să îşi demonstreze viabilitatea economică;  
o Solicitantul trebuie să asigure cofinanŃarea investiŃiei;  
o Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislaŃia în vigoare. 

 
 

6. Principii privind stabilirea criteriilor de selecŃie: 
 

o Principiul sectorului prioritar;  
o Principiul creării lanŃurilor scurte de aprovizionare; 
o Principiul protecŃiei mediului şi utilizarea resurselor regenerabile;  
o Principiul creării de locurilor de munca permanente;  
o Principiul produsului cu înaltă valoare adăugată; 

 
 

7. Sume şi rate de sprijin aplicabile: 
 
Sprijin public nerambursabil  
  
Ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăşi:  

o 1.000.000 euro;  
o 1.500.000 euro pentru investiŃiile care conduc la un lanŃ scurt de aprovizionare locale (producŃie, 

procesare, comercializare);  
  
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20% dar rata maximă a sprijinului 
combinat nu poate depăși 90%, în cazul:  

o InvestiŃiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de 
finanŃare  

o Investitilor colective realizate de cooperative şi grupuri de producatori şi proiecte integrate în lanŃ 
scurt;  

o Operatiunilor sprijinite în cadrul PEI;  
o Investitiilor legate de operaŃiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) şi art. 29 (Agricultura 

ecologica) din Regulamentul 1305/2013; 
 
Beneficiarii acestei măsuri pot solicita AgenŃiei de plăŃi, plata unui avans în conformitate cu Regulamentul  
(UE) Nr. 1305/2013, cu completările si modificările ulterioare.  
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Riscuri la implementarea măsurilor 
 
 
Având în vedere faptul că măsura se adresează atât beneficiarilor publici cât și privați, printre potențialele  
riscuri identificate se numără:  
 
Cu privire la beneficiari privați:  

o Rezonabilitatea costurilor,  
o Sisteme adecvate de verificare si control,  
o SelecŃia solicitanŃilor,  
o Sistemul IT.  

 
Cu privire la beneficiari publici  

o Procedurile de licitaŃie pentru beneficiarii publici  
o SelecŃia solicitanŃilor  
o Sistemul IT  

 
 
AcŃiuni de reducere a riscului 
 
 
In perioada 2007-2013, principala problemă identificată a fost procedura de achiziții publice, respectiv 
complexitatea acestui proces și legislația permisivă în domeniu în baza căreia au putut fi depuse un număr 
foarte mare de contestații, ceea ce a dus la prelungirea perioadei de desfășurare a licitațiilor.  
 
Măsurile care vor fi luate în vederea îmbunătăŃirii implementării măsurii şi reducerii riscurilor sunt 
următoarele:  
 
Cu privire la beneficiari privați:  

o Introducerea unei sistem pentru verificarea rezonabilităŃii costuri la nivel FEADR. Actualizarea 
instrucŃiunilor de achiziŃii aplicabile beneficiarilor privaŃi în conformitate cu legislaŃia în vigoare.  

o Eficientizarea sistemelor de control în toate fazele de verificare a unui proiect.  
o Stabilirea unor criterii clare si transparente Ńi verificabile de selecŃie a beneficiarilor si informarea 

potenŃialilor beneficiari asupra acestora.  
o Sistemul IT existent la nivelul APDRP se va actualiza şi optimiza cu noile fluxuri administrative 

şi măsurile PNDR 2014-2020  
  
Cu privire la beneficiari publici  

o APDRP va elabora documentaŃii standard pentru a fi utilizate de către beneficiarii publici. Vor fi 
realizate formate de documentaŃii de atribuire în care cerinŃele de calificare, factorii de evaluare si 
ponderea acestora vor fi predeterminate,  

o Stabilirea unor criterii clare si transparente şi verificabile de selecŃie a beneficiarilor si informarea 
potenŃialilor beneficiari asupra acestora,  

o Sistemul IT existent la nivelul APDRP se va actualiza şi optimizat cu noile fluxuri administrative 
şi măsurile PNDR 2014-2020. 
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Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesaŃi site-ul: 
 

www.macro-training.ro 
 

Adresa: Bucuresti, sector 1, Strada Alexandru D. Xenopol nr. 3. scara A, etaj 1,  apartament 8 
 

Numar de inregistrare la Registrul Comertului: J40/4341/2011 
Cod Unic de Inregistrare: 28318900 

 
Telefoane: 

0726 420 198 vodafone 
0769 343 680 cosmote 
0756 378 361 orange 

  
Email:  

contact@macro-training.ro  


