
COMISIA EUROPEANĂ

sM 4.2
Abatoare 

în zona 
montană

Conținutul acestui material este elaborat de AFIR și nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Distribuit gratuit.

submăsura 4.2

Persoane fizice autorizate, Întreprinderi 
individuale (ÎI), Întreprinderi familiale 
(ÎF), Societăți în nume colectiv (SNC), 

Societăți în comandită simplă (SCS), 
Societăți pe acțiuni (SA), Societăți 

în comandită pe acțiuni (SCA), 
Societăți cu răspundere 

limitată (SRL) și 
Cooperative agricole 

de procesare 
a produselor 

agricole 

BENEFICIARI ELIGIBILI

50% pentru IMM-uri*

40% pentru alte întreprinderi

€

€

12,9 milioane €

Finanțare nerambursabilă

pentru dezvoltarea producătorilor 
primari din zona montană 

„Sprijin pentru investitii în 
procesarea si marketingul 

produselor agricole”

,
,

Până la 300.000 € pentru investiții în 
abatoare de capacitate mică din zona montană  

* IMM-urile sunt întreprinderi cu număr mediu de salariați (mai mic de 250) și realizează o cifră de afaceri anuală 
netă de până la 50 milioane €



Sprijinul financiar se acord[ pentru susținerea producăto-
rilor primari, creșterea valorii adăugate a produselor agricole, 
promovarea pe piețele locale a circuitelor scurte de aprovizionare, 
pentru facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de 
întreprinderi mici şi a creării de noi locuri de muncă.

Lanțul alimentar integrat 
constă într-o succesiune de 
etape și operații din cadrul 

aceleași unități implicate în 
producerea, procesarea, 

distribuția, depozitarea și 
manipularea produselor 

agro-alimentare de la 
producția primară 

până la comer-
cializare.

CONDIŢIILE MINIME DE ACCESARE 

Pragul minim 
pentru sM 4.2 
este de 10 puncte 
și reprezintă pragul 
sub care niciun proiect 
nu poate beneficia de finanţare 
nerambursabilă.

CRITERII DE SELECȚIE A PROIECTELOR
crearea lanțurilor alimentare 
integrate, respectiv integra- 
rea sistemelor de colectare, 
procesare și comercializare

asocierea în cadrul coopera-
tivelor sau a grupurilor de 
producători 

realizarea de produse cu înaltă 
valoare adăugată (ex: produse 
ecologice, tradiționale certifi-
cate de MADR, scheme de 
calitate la nivel european etc.) 

potențialul agricol al zonelor,  
determinat în baza unor studii de 
specialitate

În cadrul aceleiaşi submăsuri, un solicitant poate depune o singură cerere de finanţare 
într-o singură sesiune de depunere proiecte (cu respectarea condiţiilor de eligibilitate)

- maxim 20 pct.

- maxim 35 pct. - maxim 30 pct.

- maxim 15 pct.

 Solicitantul trebuie să:

demonstreze încadrarea în  categoria beneficiarilor eligibili în baza documentelor de înfiinţare și/ 
sau a verificărilor în ONRC; 

proceseze produse agricole incluse în lista cuprinsă în Anexa I la Tratatul privind Funcţionarea 
Uniunii Europene în scopul obținerii de produse Anexa I și non-Anexa I; 

                        demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției;
     

                             demonstreze viabilitatea economică a investiției în baza documentației tehnico-                                                     
economice;

                                               
                        nu fie în dificultate financiară, în conformitate cu legislația 

în vigoare;

    demonstreze că profitul mediu anual (ca medie a 
ultimilor 3 ani fiscali) nu depășește de 4 ori 

valoarea  sprijinului solicitat.

!



Descărcaţi gratuit 
Ghidul Solicitantului de pe 

www.afir.info, secţiunea 
„Investiţii PNDR”

ATENȚIE! 

 Solicitantul trebuie să:

demonstreze încadrarea în  categoria beneficiarilor eligibili în baza documentelor de înfiinţare și/ 
sau a verificărilor în ONRC; 

proceseze produse agricole incluse în lista cuprinsă în Anexa I la Tratatul privind Funcţionarea 
Uniunii Europene în scopul obținerii de produse Anexa I și non-Anexa I; 

                        demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției;
     

                             demonstreze viabilitatea economică a investiției în baza documentației tehnico-                                                     
economice;

                                               
                        nu fie în dificultate financiară, în conformitate cu legislația 

în vigoare;

    demonstreze că profitul mediu anual (ca medie a 
ultimilor 3 ani fiscali) nu depășește de 4 ori 

valoarea  sprijinului solicitat.

ABATOARELE ELIGIBILE PRIN SM 4.2 MONTAN
Abatorul de capacitate mică este o unitate cu spaţii şi dotări adecvate pentru recepţia, cazarea şi 
tăierea unui număr redus de animale, precum şi pentru livrarea produselor comestibile şi necomesti-
bile rezultate.

Număr redus de animale reprezintă numărul maxim de animale care pot fi sacrificate la nivelul aba-
toarelor de capacitate mică, incluzând tăierile de urgenţă, astfel:

Pentru abatoare de capacitate mică:
1. porcine, ovine sau caprine - 200 de capete/lună;
2. bovine - 40 de capete/lună;
3. orice combinaţie a acestor specii, dar care nu depăşeşte 5 UVM/zi;

Centrele de sacrificare:
1. porcine, ovine sau caprine - 100 de capete/lună;
2. bovine - 20 de capete/lună;
3. orice combinaţie a acestor specii, dar care nu depăşeşte 2,5 UVM/zi.

Solicitantul trebuie să respecte 
următoarele:
   să se încadreze în categoria beneficiarilor 
eligibili;

    să desfășoare activități economice (ca per-
soană fizică autorizată/ întreprindere indi-
viduală/ întreprindere familială/ persoană 
juridică română);

   să acționeze în nume propriu;

  să asigure surse financiare stabile și sufi-
ciente pe tot parcursul implementării 
proiectului;

  investiția trebuie să se încadreze în cel 
puțin una din acțiunile/ operațiunile eligi-
bile prevăzute prin submăsură.
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Prin submăsura 4.2 nu se pot 
finanţa investiţii care se înca- 
drează în orice altă operațiune 
eligibilă care nu este însoțită și 
de investiții în înființarea și 
dotarea unităților de sacrifi-
care.

SUNT RESTRICȚIONAȚI DE LA 
FINANȚARE prin sM 4.2 benefi-
ciarii contractelor și deciziilor de 
finanţare aferente măsurilor 112, 
411-112, 141, 411-141, aflate în 
implementare şi finanţate prin 
PNDR 2007-2013, precum și ben-
eficiari ai submăsurilor 6.1 „Sprijin 
pentru instalarea tinerilor fermieri” 
şi 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea 
fermelor mici”, până la acordarea 
celei de-a doua tranşe de plată.

Conținutul acestui material este elaborat de AFIR și nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Distribuit gratuit.

Intensitatea sprijinului neram-
bursabil se va putea majora, 
suplimentar, cu 20 de puncte 
procentuale pentru investiții 
colective (proiecte depuse de 
cooperative/societăți coopera-
tive sau grupuri de pro-
ducători).

CE SE POATE REALIZA
Înființarea unităților de sacrificare și procesare a cărnii, precum și con-
struirea și dotarea spațiilor adecvate în vederea desfășurării activi-
tăților de abatorizare sau întregul flux tehnologic;

Achiziţionarea de instalaţii, echipamente şi mijloace de transport pentru 
colectarea materiei prime și/ sau comercializarea produselor în cadrul 
lanțurilor alimentare integrate;

Mijloacele de transport specializate pentru animalele destinate sacrificării 
sau pentru produsele rezultate în urma activității descrise în proiect, 
precum autoizoterme, rulote și remorci;

Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoli-
ană, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de 
căldură, în cadrul unității procesatoare (inclusiv în cadrul unității de 
sacrificare) exclusiv pentru consumul propriu și investiții pentru 
îmbunătățirea eficienţei energetice;

Construcţii destinate protecţiei mediului, infrastructură internă şi 
utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor și 
sisteme supraveghere video;

Spațiile destinate personalului de producție cu scop de igienizare: 
vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului veterinar, biroul 
maiștrilor, a șefului de secție, spațiu pentru servirea mesei etc.;

Cheltuieli pentru consultanță, marketing, proiectare, monitorizare 
și management.


