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Sprijin financiar pentru investitii in 
exploatatii agricole prin Submasura 4.1 
 

Pe pagina oficiala AFIR a fost publicat Ghidul solicitantului 

pentru obtinerea sprijinului financiar prin submasura 4.1 din 

cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 

(PNDR 2020), prin care fermierii pot obtine finantare pentru 

investitii in exploatatiile agricole. Sesiunea pentru primirea 

cererilor de finantare se desfasoara in intervalul 25 octombrie 

2021 - 25 ianuarie 2022, iar suma totala disponibila pentru 

investitii in cadrul acestei sesiuni este de 760 milioane euro. 

 

Solicitantiii eligibili pentru sprijinul acordat prin submasura 4.1 - 

Investitii in exploatatii agricole sunt fermierii a caror exploatatie se 

situeaza pe teritoriul Romaniei si care desfasoara o activitate 

agricola. Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri 

nerambursabile sunt detaliate in Ghidul Solicitantului. 

Cuantumul sprijinului acordat porneste de la 30% si poate 

ajunge la maximum 90%, in functie de dimensiunea economica a 

exploatatiei, de tipul de beneficiar si de investitiile ce urmeaza a 

se realiza prin proiect. Astfel: 

► pentru fermele vegetale cu dimensiunea economica intre 8.000 

- 250.000 euro SO (standard output) si pentru cele zootehnice cu 

dimensiunea economica pana la 500.000 euro SO, rata sprijinului 

public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile. 

Valoarea sprijinului porneste de la 350 mii euro si poate ajunge la 

1 milion de euro pentru anumite tipuri de investitii. Pentru aceste 

categorii de ferme si pentru anumite tipuri de investitii, intensitatea 

se va putea majora cu 20 puncte procentuale, dar rata sprijinului 

combinat nu poate depasi 70%. 

► pentru fermele vegetale cu dimensiunea economica intre 

250.000 - 500.000 euro SO si a celor zootehnice cu dimensiunea 

economica intre 500.000 - 1.000.000 euro SO, rata sprijinului 

public nerambursabil va fi, de asemenea, de 50% din totalul 

cheltuielilor eligibile, insa valoarea sprijinului pleaca de la 400 mii 

euro si poate ajunge pana la 1,5 milioane euro. 

► pentru fermele vegetale cu dimensiunea economica peste 

500.000 euro SO si pentru fermele zootehnice cu dimensiunea 

economica peste 1.000.000 euro SO, rata sprijinului public 

nerambursabil va fi de 30%, iar valoarea sprijinului poate ajunge 

la 1,5 milioane euro, in functie de investitiile propuse a se realiza 

prin proiect. 

 

In ceea ce priveste beneficiarii care intra intr-una din categoriile: 

cooperative, grupuri de producatori si, respectiv, organizatii de 

producatori, rata sprijinului public nerambursabil va fi de maximum 

90% si va putea ajunge pana la 1.500.000 Euro indiferent de tipul 

investitiei si de dimensiunea fermei. Intensitatea sprijinului pleaca 

de la 50% si se va putea majora cu cate 20 puncte procentuale 

pentru anumite tipuri de investitii, dar rata sprijinului combinat nu 

poate depasi 90%. 

 

Investitiile pentru care se poate aplica majorarea cu cate 20% a 

ratei sprijinului sunt cele realizate de tinerii fermieri, cele legate de 

Agromediu si de Agricutura ecologica, investitiile in zone care se 

confrunta cu constrangeri naturale si cu alte constrangeri 

specifice, sau, pentru investitiile colective. Mai multe informatii 

privind benerficiarii eligibili, conditii minime de accesare, principii 

de selectie a aproiectelor, tipurile de investitii si alte cheltuileili 

eligibile in cadrul prin submasura 4.1 - Investitii in exploatatii 
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agricole pot fi consultate pe www.afir.info (Ghidul solicitantului si 

anexele aferente acestuia, la sectiunea "Investitii PNDR", pagina 

dedicata submasurii 4.1.) 

 

Sesiunea pentru primirea cererilor de finantare pentru submasura 

4.1 - Investitii in exploatatii agricole este deschisa intre 25 

octombrie 2021 - 25 ianuarie 2022.. 

 

Pentru mai multe informatii accesati: www.afir.info, 

www.gazetadeagricultura.info/  

 

Sesiune deschisa proiecte de investitii in 
infrastructura de acces agricola prin 
sumbasura 4.3 : si modificari ale Ghidul 
solicitantului 
 

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a publicat, pe 

pagina oficiala de internet www.afir.info, Ghidul solicitantului 

pentru obtinerea sprijinului financiar acordat prin submasura 

4.3 –componenta infrastructura de acces agricola din cadrul 

Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 

2020). Submasura 4.3 finanteaza Investitiile pentru dezvoltarea, 

modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice – 

componenta infrastructura de acces agricola. Sesiunea pentru 

primirea cererilor de finantare se va desfasura on-line in 

intervalul 28 octombrie 2021– 27 ianuarie 2022, iar suma totala 

disponibila pentru investitii in cadrul acestei sesiuni este de 

aprox. 105 milioane euro. 

Sprijinul nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor 

eligibile si nu va depasi 1.000.000 Euro pentru un proiect. 

 

Beneficiari ai submasurii sunt unitatile administrativ teritoriale si/ 

sau asociatii ale acestora, constituite conform legislatiei nationale in 

vigoare. 

Una din conditiile de finantare este ca investitia sa fie racordata la 

un drum existent. Totodata, solicitantii trebuie sa faca dovada 

proprietatii sau a dreptului de administrare a terenului pe care se 

realizeaza investitia. 

Prin proiectele depuse vor fi finantate investitii in constructia, 

extinderea si/ sau modernizarea drumurilor de acces agricole catre 

ferme (cai de acces din afara exploatatiilor agricole). 

 

Modificarile aduse Ghidului solicitantului pentru sesiunea din 2021 

au ca scop alinierea la noile prevederi din legislatia nationala si 

europeana, dar si simplificarea procedurii de depunere a Cererilor 

de finantare, astfel: 

■ ca urmare a modificarii si completarii HG 226/ 2015 privind 

stabilirea cadrului general de implementare a masurilor programului 

national de dezvoltare rurala cofinantate din Fondul European 

Agricol pentru Dezvoltare Rurala si de la bugetul de stat, la 

depunerea Cererii de finantare solicitantii trebuie sa faca dovada ca 

au demarat procedura de evaluare                  a impactului asupra 

mediului. In acest sens, prin Declaratie pe propria raspundere 

solicitantul se angajeaza ca va depune, la contractare, documentul 

final emis de autoritatea teritoriala competenta de protectia 

mediului. 

■ in conformitate cu noile prevederi din HG 226/2015 s-a prevazut 

posibilitatea de a prelungi durata de executie a contractului de 

finantare doar in cazul in care au fost efectuate plati de minimum 

45% din valoarea ajutorului public nerambursabil contractat. Este 

prevazuta, de asemenea, posibilitatea de prelungire a termenului 

pentru depunerea cererii pentru prima transa de plata (de 6/ 12 luni) 

cu cel mult 3 luni, cu plata penalitatilor aferente mentionate in 

contractul de finantare. 

■ pentru sesiunea octombrie 2021 - ianuarie 2022 s-a introdus 

conditia de eligibilitate care prevede ca, in cazul proiectelor din aria 

de aplicabilitate a ITI Delta Dunarii, solicitantul trebuie sa prezinte 

avizul de conformitate cu obiectivele Strategiei Integrate de 

Dezvoltare Durabila pentru Delta Dunarii (SIDD DD). 

■ ca urmare a intrarii in vigoare a OUG 57/2019 - Codul 

administrativ, s-au introdus precizari privind inventarul bunurilor 

apartinand domeniului public al Unitatii Administrativ Teritoriale 

(UAT), precum si modalitatea de actualizare a acestuia. 

■ au fost introduse costuri medii totale pe km de investitie in functie 

de tipurile de drum, costuri care vor trebui avute in vedere la 

incadrarea cheltuielilor totale eligibile din bugetul proiectului per km 

de investitie. 

■ este prevazuta si posibilitatea utilizarii de catre solicitanti a 

semnaturii electronice pentru semnarea documentelor depuse la 

AFIR. 

 

Detalii privind tipurile de investitii si conditiile specifice accesarii de 

fonduri europene pentru Infrastructura de acces agricola pot fi 

consultate gratuit pe www.afir.info (Ghidul solicitantului si anexele 

aferente acestuia, la sectiunea „Investitii PNDR”, pagina dedicata 

submasurii4.3 - Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau 

adaptarea infrastructurii agricole si silvice - Infrastructura de acces 

agricola).  

 

Sesiunea pentru primirea cererilor de finantare in cadrul submasurii 

4.3 - Investitiile pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea 

infrastructurii agricole si silvice – componenta infrastructura de 

acces agricola - se va desfasura on-line in intervalul 28 octombrie 

2021         (ora 9.00) – 27 ianuarie 2022 (ora 16.00). 

Pentru mai multe informatii accesati: www.afir.info, 

www.gazetadeagricultura.info/  

  

 

Comisia Europeana a doptat masuri 

exceptionale de sprijin pentru sectorul 

vitivinicol si pentru sectorul fructelor si 

legumelor 
 

Masurile de sprijin pentru sectorul vitivinicol adoptate in la 

inceputul lunii octombrie  includ un sprijin mai mare pentru 

instrumentele de gestionare a riscurilor, cum sunt asigurarea 

recoltelor si fondurile mutuale, si prelungirea, pana la 15 

octombrie 2022, a masurilor de flexibilitate aflate deja in 

vigoare.  Pentru sectorul fructelor si legumelor, sprijinul 

acordat organizatiilor de producatori – calculat de obicei pe 

baza valorii productiei – va fi compensat astfel incat sa nu fie 

mai mic de 85% din nivelul sprijinului din anul anterior. 

 

Masurile exceptionale pentru sectorul vitivinicol sunt, printre altele, 

urmatoarele: 

• tarile Uniunii Europene (UE) isi pot modifica in continuare 

programele nationale de sprijin in orice moment, lucru care de 

obicei se putea face doar de doua ori pe an (pana la                        

1 martie, respectiv pana la 30 iunie in fiecare an). 

• in ceea ce priveste activitatile de promovare si informare, 

restructurarea si reconversia plantatiilor viticole, recoltarea 

inainte de coacere si investitiile, posibilitatea de a acorda o 

contributie mai mare din bugetul UE se prelungeste pana la 15 

octombrie 2022. 

• majorarea contributiei din bugetul UE la asigurarea recoltelor 

de la 70% la 80%, pana la 15 octombrie 2022. 

• dublarea sprijinului UE pentru acoperirea costurilor de 

infiintare a fondurilor mutuale, de la: 10%, 8% si 4 % in primul, 

al doilea si, respectiv, al treilea an de implementare la: 20%, 

16% si, respectiv, 8%. 
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Pentru sectorul fructelor si legumelor, sprijinul UE acordat 

organizatiilor de producatori – calculat de obicei pe baza valorii 

productiei din anul respectiv – va fi compensat astfel incat sa fie 

cel putin de 85% din nivelul sprijinului din anul anterior, chiar daca 

valoarea productiei pentru anul in curs este mai mica. Aceasta 

compensatie va fi oferita atunci cand reducerea productiei este 

legata de dezastre naturale, evenimente climatice, boli ale 

plantelor sau infestari cu daunatori, atunci cand nu poate fi 

controlata de organizatia de producatori si este cu cel putin 35% 

mai mica decat cea din anul anterior. De asemenea, daca 

producatorii dovedesc ca au luat masuri preventive impotriva 

cauzei de reducerea a productiei, valoarea productiei utilizata 

pentru sprijin va fi identica cu cea din anul anterior. 

 

Pentru mai multe informatii accesati: https://ec.europa.eu/ , 

www.gazetadeagricultura.info/ 

 

Comisia aproba o schema romaneasca in 
valoare de 358 de milioane EUR pentru 
sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii 
 

Comisia Europeana a aprobat in data de 27 octombrie a.c.o 

schema romaneasca in valoare de 358 de milioane EUR (1,772 

miliarde RON) pentru a sprijini intreprinderile mici si mijlocii 

(IMM-urile) afectate de pandemia de coronavirus si de 

masurile restrictive pe care guvernul roman a trebuit sa le 

puna in aplicare pentru a limita raspandirea virusului. 

 

Sprijinul public a fost aprobat in temeiul cadrului temporar privind 

ajutoarele de stat. In cadrul schemei, ajutorul va lua forma unor 

subventii directe pentru investitii in activitati productive, pana la o 

suma maxima de 1 milion EUR per beneficiar. 

 

Schema va fi deschisa IMM-urilor care isi desfasoara activitatea in 

sectoarele afectate in mod deosebit de epidemia de coronavirus, 

precum industria prelucratoare, constructiile, comertul cu ridicata si 

cu amanuntul, repararea autovehiculelor si motocicletelor, 

transportul si depozitarea. Pentru a fi eligibile, societatile trebuie sa 

fi fost infiintate in Romania pana la 31 decembrie 2018 si trebuie 

sa fi inregistrat profituri din exploatare pe parcursul anului 2019. 

 

Se preconizeaza ca schema va aduce beneficii unui numar de 

4.000 de societati. Comisia Europeana a constatat ca schema 

romaneasca respecta conditiile prevazute in cadrul temporarin 

conditiile in care: 

• ajutorul financiar nu va depasi 1,8 milioane EUR per 

beneficiar;  

• sprijinul se acorda pana la 31 decembrie 2021.  

• Comisia a concluzionat ca masura este necesara, adecvata si 

proportionala pentru a remedia o perturbare grava a 

economiei unui stat membru, in conformitate cu articolul 107, 

alineatul (3), litera (b) din TFUE si cu conditiile prevazute in 

cadrul temporar. 

 

Mai multe informatii cu privire la cadrul temporar si la alte actiuni 

intreprinse de Comisie pentru a aborda impactul economic al 

pandemiei de COVID-19 pot fi gasite accesand link-ul: https://

ec.europa.eu/competition-policy/state-aid.  

 

Pentru mai multe informatii accesati: https://

romania.representation.ec.europa.eu/  

 

Apel pentru propuneri de evenimente: 
#TheGreenTrack 
 

Pentru a amplifica vocile tinerilor, a fost lansat un apel pentru 

propuneri de evenimente intitulat Green Track Stops 

(Popasurile de pe cararea verde). 

 

On the Green Track este o campanie derulata de Uniunea 

Europeana (UE) si adresata tinerilor, privind biodiversitatea si 

natura, organizata in colaborare cu Reteaua globala de tineret 

pentru biodiversitate (Global Biodiversity Youth Network, GYBN). 

Aceasta va fi implementata in primavara anului 2022, inaintea celei 

de-a doua faze a Conferintei partilor la Conventia privind 

diversitatea biologica CBD COP 15 si pe parcursul Anului 

european pentru tineret. 

 

Prezentata pe o platforma web dedicata, in cadrul evenimentelor 

de implicare, pe retelele de socializare si in cooperare cu 

organizatiile de tineret de la nivelul UE, initiativa are ca scop 

central mobilizarea tinerilor si crearea in comun a unui plan de 

actiune, in scopul protejarii si al restaurarii lumii noastre naturale in 

urmatorul deceniu, precum si al crearii unui viitor in care oamenii 

sa traiasca in armonie cu natura. 

 

Pentru a amplifica vocile tinerilor, a fost lansat un apel pentru 

propuneri de evenimente intitulat Green Track Stops (Popasurile 

de pe cararea verde). Astfel, tinerii –studenti, cercetatori, tineri 

specialisti, artisti– si organizatiile de tineret de la nivelul UE sunt 

invitati sa ia parte la aceasta initiativa si sa contribuie la 

dezbaterea privind viitorul planetei noastre si al biodiversitatii intr-

un mod relevant. 

 

Apelul pentru propunerile de evenimente are ca scop asigurarea 

reprezentarii a diferite teme legate de mediu si, in special, de 

biodiversitate si de protejarea naturii. Se adreseaza tinerilor din 

toate regiunile UE, in cat mai multe limbi ale UE si permite orice 

format: conferinte, intalniri, expozitii, ateliere sau spectacole online, 

in locatie sau hibride.  

 

Evenimentele selectate vor fi organizate intre lunile martie si mai 

2022, inaintea Conferintei de la Copenhaga privind schimbarile 

climatice, iar ideile si actiunile lor pline de inspiratie vor fi incluse in 

evenimentul de incheiere a campaniei. 

 

Pentru mai multe informatii accesati: https://ec.europa.eu/

environment/thegreentrack_ro 

 

Guvernul a suplimentat bugetul pentru 
subventiile acordate culturilor de legume 
in spatii protejate cu banii necheltuiti 
pentru subventia acordata culturilor de 
plante aromatice 
 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) a anuntat 

la sfarsitul lunii octombrie 2021 ca au fost modificate 

programele de sustinere a productiei de legume in spatii 

protejate si,respectiv, de sustinere a productiei de plante 

aromatice pentru anul 2021. 

 

https://ec.europa.eu/
http://www.gazetadeagricultura.info/
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid
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https://romania.representation.ec.europa.eu/
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Modificarile cu privire la programele de sustinere a productiei de 

legume in spatii protejate si, respectiv, de sustinere a productiei de 

plante aromatice pentru anul 2021 au fost aprobate de Guvern in 

sedinta din 22 octombrie 2021. Aceste acte normative aproba unele 

modificari si completari, ce au rezultat in urma solicitarilor formulate de 

catre structurile asociative reprezentative din sector, avand in vedere 

dificultatile cu care se confrunta piata legumelor. 

 

Date legate de Programul de legume in spatii protejate in 2021: 

• 14.271 de beneficiari care s-au inscris pana la data de 20 iulie 

2021; 

• pentru plafonul de 150 milioane lei nu vor absorbi toata suma si a 

ramas o diferenta. 

 

Date legate de Programul pentru plante aromatice: 

• din cele 6 milioane lei alocate s-au consumat doar 2,27 milioane 

lei; 

• disponibilul de aproximativ 3,7 milioane lei va fi dirijat catre 

programul de legume in spatii protejate, cuantumul de 2.000 

euro/1.000 mp urmand a se majora la 2.210 euro, cu incadrarea in 

plafonul maxim de 20.000 euro/ 3 exercitii financiare. 

 

Resursele financiare necesare aplicarii schemei de ajutor de minimis la 

cultura de legume in spatii protejate vor fi de  153.730 mii lei 

(echivalentul a maximum 31.551 mii euro), ca urmare a suplimentarii 

plafonului cu sumele neangajate in Programului de sustinere a 

productiei de plante aromatice pentru anul 2021. 

 

Resursele financiare necesare aplicarii schemei de ajutor de minimis la 

plante aromatice vor fi in suma de 2.270,5 mii lei  echivalentul a 

maximum 465,968 mii de euro). 

 

In bugetul aprobat Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 

2021 exista alocari financiare pentru ambele programe. 

 

Prin masurile propuse de acest act normativ se asigura eficienta si 

eficacitatea utilizarii fondurilor publice, a sustenabilitatii si predictibilitatii 

politicilor de sustinere financiara a producatorilor din sectorul horticol, 

respectiv productia de legume in spatii protejate. 

 

Pentru mai multe informatii accesati: www.roaliment.ro/  

 

Comisia Europeana a autorizat o a doua 
insecta ca ingredient alimentar pentru piata 
UE 
 

Dupa ce in luna iunie a acestui an a fost autorizata prima insecta 

ca aliment nou: viermele galben uscat, in data de 12 noiembrie 

a.c., Comisia Europeana a autorizat introducerea pe piata a celei  

de-a doua  insecte, Locusta migratoria (lacusta calatoare), ca 

aliment nou. 

 

Insecta Locusta migratoria (lacusta calatoare) va fi disponibila sub 

forma congelata, uscata si de pudra si este destinata comercializarii ca 

gustare sau ca ingredient alimentar intr-o serie de produse alimentare.  

Aceasta autorizatie vine in urma unei evaluari stiintifice riguroase 

efectuate de catre Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentelor 

(European Food Safety Authority – EFSA), care a concluzionat ca 

lacusta migratoare este sigura pentru utilizare in sectorul alimentar. 

 

Produsele care vor contine acest aliment nou vor fi etichetate pentru a 

informa consumatorii cu privire la potentialele reactii alergice. Aceasta 

autorizare din partea Comisiei Europene este rezultatul unui vot pozitiv, 

in luna septembrie, din partea statelor membre in care a fost depusa 

cererea.  

 

In diverse studii, Organizatia ONU pentru Alimentatie si Agricultura 

(FAO) a identificat insectele ca fiind o sursa de hrana foarte nutritiva si 

sanatoasa, cu un continut ridicat de grasimi, proteine, vitamine, fibre si 

minerale. Insectele, care sunt consumate zilnic de milioane de oameni 

de pe planeta, au fost identificate in cadrul strategiei „De la ferma la 

consumator”ca sursa alternativa de proteine care ar putea facilita 

trecerea la un sistem alimentar mai durabil. 

  

Pentru mai multe informatii accesati: https://ec.europa.eu/food/safety/

novel-food 

 

Inovatii pe baza de plate la Anuga 2021 
 

Prajiturile de orez cu aroma de (biscuiti belgieni, n.ed.) speculoos, 

snitelul pe baza de plante si chiftelele bavareze au fost cateva 

dintre inovatiile lansate la Anuga 2021, expozitia bienala globala 

de produse alimentare, desfasurata in perioada 9-13 octombrie la 

Köln.  

 

Targul de alimente si bauturi i-a intampinat pe cei peste 70.000 de 

vizitatori din 169 de tari cu ofertele a peste 4.600 de companii 

expozante din 98 de tari. 

 

Tema dominanta in cele 11 sali a fost cea a alimentelor pe baza de 

plante, cu produse precum sosul pesto vegan realizat cu tofu si cupe de 

leguminoase picante ce pot fi incalzite la microunde, prezentate printre 

numeroasele alternative de carne si produse lactate, cu articole 

proaspete, gata gatite (cele mai frecvente). 

 

Targul a inclus si evenimentul Anuga Taste Innovation Show, care este 

un barometru de tendinte si o sursa de inspiratie pentru dezvoltatorii de 

produse.  

 

Un total de 418 companii cu peste 1.332 de idei au solicitat includerea 

in spectacolul special. Judecatorii au selectat 67 de produse si 

concepte bazate pe concept, inovatie, durabilitate si implementare 

creativa. Zece produse au primit premii exceptionale - acestea includ 

chipsuri de somon uscat, crema de radacina de sfecla congelata, o 

bere lager indulcita cu un continut scazut de calorii, masline infuzate cu 

arome, aperitive cu scoici, picaturi congelate de pesto, sos de sofran, 

capsule compostabile de cafea, bilute (chiftele) de legume cu fructe si 

batoane 100% din fructe si legume. 

 

Pentru mai multe informatii accesati: www.roaliment.ro/  

 

Depozite de inchiriat in Ungaria la 25 km de 
Romania 
 

O firma din Ungaria inchiriaza depozite agrofood situate in localitatea 

Berettyóújfalu, la 25 km de granita cu Romania, cu acces rapid la 

autostrada M3, aflata la 2,5 km.  

Depozitele au o capacitate totala de 4610 mp si sunt structurate dupa 

cum urmeaza: 

• 4 depozite cu o suprafata de 625 mp/ depozit (5,5 m inaltime 

interioara); 

• 1 depozit cu o suprafata de 1050 mp (5,5 m inaltime interioara); 

• 1 depozit cu o suprafata de 1060 mp (5,1 m inaltime interioara). 

 

Depozitele cu inaltimea interioara de 5,5 m sunt amplasate unul langa 

celalalt si pot fi deschise pentru realizarea un spatiu mai mare. Toate 

depozitele pot fi incalzite sau racite, dupa cum este necesar. Fiind 

conectate la  sursa electrica de 3x80A, halele pot fi folosite atat pentru 

depozitare, cat si pentru productie,  

In acelasi perimetru exista posibilitatea de a inchiria si spatii pentru 

birouri in suprafata totala de 198 mp, dimensiunea fiecarui birou fiind de 

22 mp.  

Taxa de inchiriere este de 1100 HUF (3 EUR)/m2/luna +TVA si nu 

include cheltuielile cu apa, curent, incalzire etc. 

Halele de depozitare vor fi disponibile pentru inchiriere incepand cu 1 

aprilie 2022. 

Pentru mai multe informatii: Persoana de contact: Ancuta Ivan, email: 

ancuta.ivan@icia.ro sau tel: 0264 420590. 

http://www.roaliment.ro/
https://ec.europa.eu/food/safety/novel-food
https://ec.europa.eu/food/safety/novel-food
http://www.roaliment.ro/
mailto:ancuta.ivan@icia.ro



