
MĂSURA 4.2 
FIȘA MĂSURII 

Sprijin pentru investiții în prelucrarea, 

comercializarea și/sau dezvoltarea produselor agricole 

CODUL Măsurii – 4, sub-măsura 4.2 

DI M4 / 6A 

Tipul măsurii: investiții 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 

contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL  

Zona are o tradiție în sectorul agroalimentar, iar volumul existent este sub posibilitățile. 

Pentru ameliorarea pieței locale de produse prime de la ferme, trebuie dezvoltat mai ales 

infrastructura de prelucrarea și comercializare, inclusiv prin dezvoltarea de produse pe baza 

tradiții locale. Se aplică inclusiv pentru produse forestiere nelemnoase (de ex.: fructe de 

pădure, ciuperci). 

Obiectiv de dezvoltare rurală O3 la care contribuie. 

Obiectiv specific al măsurii M4.2: dezvoltarea unităților existente sau crearea IMM-uri noi 

pentru prelucrarea și comercializarea produselor agricole. 

Măsura contribuie la prioritateaP6 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Măsura corespunde obiectivelor art. 17din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6A dintre cele prevăzute la art. 5, Reg. (UE) 

nr. 1305/2013. 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: contribuie la 

realizarea obiectivelor transversale legate de inovare, și de protecția mediului și de 

atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea. 

- inovare: cel puțin 1 produs nou dezvoltat pe baza tradițiilor locale 

- mediu și clima: pentru clădirea va fi întocmit auditul energetic, indiferent dacă este 

vorba de o investiție cu sau fără C+M. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M4.2 este clar delimitat de alte sub-măsuri din 

SDL, adică de 4.1 și 4.3. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: dacă sunt accesibile pe piața locală produse locale, acest 

lucru contribuie la competitivitatea sectorului turistic, adică trebuie armonizată cu măsura 

7.5 din SDL. 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Sub-măsura are caracter inovativ prin aplicarea abordării ”tradiție: sursa de inovare”, adică 

metode tradiționale locale trebuie identificate pentru dezvoltarea produsului. 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

- nu este cazul 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

direcți (solicitanți eligibili): 

- Societatea civilă: - 

- Entități private: societăți comerciale, ÎI, PFA, ÎF (întreprinderi mici și micro) cu punct de 

lucru în teritoriu, Cooperativa agricolă (înființată conform Legii nr. 566/2004 cu 

modificările și completările ulterioare) 

- Entități publice: - 



indirecți: fermieri din zona și turiști atrași prin produse specifice locale. 

5. Tip de sprijin  

În conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013.  

• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv. 

• Plăți în avans (maxim 50%), cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 

echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate 

cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

- trebuie respectate condițiile din capitolul ”8.1. Descrierea condițiilor generale aplicate 

mai multor măsuri” din PNDR 2014-2020 

- operațiunile nu sunt selectate pentru sprijin din PNDR, dacă au fost încheiate în mod fizic 

sau implementate integral înainte de depunerea de către beneficiar a cererii de finanțare 

în cadrul programului la GAL, indiferent dacă toate plățile aferente au fost efectuate de 

către beneficiar 

- următoarele costuri nu sunt eligibile pentru o contribuție: taxa pe valoarea adăugată, cu 

excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind 

TVA-ul 

- elaborarea planului de afaceri, cercetare de piața 

- construirea clădirii noi sau modificarea clădirii existente necesare pentru procesul 

tehnologic, inclusiv pentru depozitare, și birouri administrativ, instalații necesare, 

branșamente la utilități 

- achiziționarea vehiculului specializat (max. 2 per proiect) pentru comercializarea și 

transport de produse 

- costurile generale  trebuie să se încadreze în maximum 10 %din totalul cheltuielilor 

eligibile pentru proiectele care prevăd construcții-montaj și în limita a 5% pentru 

proiectele care prevăd investiții în achiziții , altele decât cele referitoare la construcții- 

montaj ;- se vor respecta regulile schemei de ajutor de minimis (dacă este cazul). 

Pentru proiectele finanțate prin sub-măsura 19.2 (investiții/servicii/sprijin forfetar) se vor 

respecta prevederile aplicabile LEADER din Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 aprilie 2015 

privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de 

dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la 

bugetul de stat.  

7. Condiții de eligibilitate 

-  investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute 

prin submăsură 

-  solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili 

-  solicitanții trebuie să facă dovada proprietății/administrării terenului clădiri, sau 
dreptul de folosință asupra clădirii/terenului (pe o perioadă de cel puțin 10 ani de la 
data depuneri proiectului) pe care se realizează investiția. 
-  investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului  
-  viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației 
tehnico-economice; 
-  solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției; 
-  investiția respect legislația în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-
veterinar și de siguranța alimentară; 
-  solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare 
-  se vor respecta regulile schemei de ajutor de minimis; 
-  toate cheltuielile proiectului trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL; 



-  solicitantul are min. 5 precontracte pentru materie prime cu fermieri din teritoriu; 
Operațiunile trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în SDL.  

Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL 

trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL. 

Categoriile de solicitanți/ beneficiari ai măsurilor/sub-măsurilor de investiții derulate prin 

PNDR 2014-2020, restricționate de la finanțare sunt, după caz: a) solicitanții/ beneficiarii, 

după caz, înregistrați în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și 

pentru FEADR, până la achitarea integrală a datoriei față de AFIR, inclusiv a dobânzilor și 

majorărilor de întârziere; b) solicitanții/ beneficiarii, după caz, care au contracte de 

finanțare pentru proiecte nerealizate încetate din proprie inițiativă, pentru 1 an de la data 

rezilierii, iar solicitanții/ beneficiarii care au contracte de finanțare încetate pentru 

nerespectarea obligațiilor contractuale din inițiativa AFIR, pentru 2 ani de la data rezilierii; 

c) beneficiarii Programului SAPARD sau ai cofinanțării FEADR, care se află în situații litigioase 

cu AFIR, până la pronunțarea definitivă și irevocabilă a instanței de judecată în litigiul dedus 

judecății; d) solicitanții care s-au angajat prin declarație la depunerea cererii de finanțare 

că vor depune dovada cofinanțării la contractare sau că vor depune proiectul tehnic și nu 

prezintă documentele la data prevăzută în notificare, nu vor mai putea accesa programul 

timp de 1 an de la notificare.- e)solicitantul nu și-a însușit în totalitate angajamentele luate 

în Declarația pe propria răspundere F, aplicabile proiectului;- f) solicitantul are în 

implementare proiecte în cadrul uneia dintre măsurile 141, 112, aferente PNDR 2007-2013 

sau are proiect depus pe sub-măsura 6.1 și 6.3 și nu i s-a acordat încă a doua tranșă de 

plată,-g)solicitantul este în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare;- h) 

solicitantul se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, 

închidere operațională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, nu au activitate 

suspendată sau alte situații similare reglementate de lege;- i)la data depunerii cereri de 

finanțare solicitantul este înregistrat cu debite la bugetul de stat sau debite provenind din 

neplata CAS, a contribuțiilor de asigurări pentru șomaj, pentru accident de muncă și boli 

profesionale, precum și a CASS;- j) solicitantul face subiectul unui ordin de recuperare încă 

neexecutat , sau aceasta a fost executată și ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv 

dobânda de recuperare aferentă;- k) solicitantul care  a închis aceeaşi activitate sau o 

activitate similară în Spațiul Economic European în cei doi ani care au precedat depunerea 

cererii sale pentru acordarea de ajutoare regionale de investiții;- l)solicitantul care în 

momentul depunerii cereri de ajutor , are planuri concrete de a închide o astfel de activitate 

într-o perioadă de doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care solicită ajutoare, 

în zona în cauză; 

8. Criterii de selecție  

Selecția proiectelor de către GAL-uri se bazează pe evaluări documentate care 

demonstrează fundamentarea și corectitudinea deciziei în ceea ce privește criteriile 

coerente și relevante. Criteriile de selecție sunt adecvate specificului local, și sunt în 

conformitate cu obiectivele prevăzute în SDL. 

CS1: solicitantul are precontracte pentru materie prime cu fermieri din teritoriu (lapte, 

carne, etc.) – minim 5, maxim 35 (max. 70 puncte, proporțional) 

CS2: proiectul prevede dezvoltarea/crearea noi sisteme de producție, nu numai 

achiziționarea vehiculul specializat (20 puncte) 

CS3: dacă sunt incluse măsuri prevăzute prin auditul energetic (10 puncte) 

Maxim: 100 puncte. 



Criteriile de selecție respectă prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 în ceea ce 

privește tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și 

direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare 

rurală. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

Intensitatea sprijinului pentru măsurile ce vor fi finanțate prin LEADER este stabilită de 

parteneriate astfel: 

• pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%;  

• pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică – până la 100%;  

• pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%. 

Valoarea sprijinului: 50.000 euro – 200.000 euro 

10. Indicatori de monitorizare  

Măsura Indicatori de rezultat 

4.2 (Sprijin pentru investiții în prelucrarea, 

comercializarea și/sau dezvoltarea produselor 

agricole) 

 

Nr. locuri de muncă create: 2 

Cheltuială publică: 200.000 euro 

Obiectiv transversal 1: inovare Nr. produse nou dezvoltate: 1 

Obiectiv transversal 2: protecția mediului și de 

atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea 

la acestea 

Audit energetic elaborat pentru 

clădirea respectivă: 1 

 


