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Investiții în condiționarea, procesarea și marketingul – produselor 

agricole și pomicole în afara exploatației 
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Alocare și indicatori

Alocare: 100.000.000 euro

Indicator de realizare

 O.24 Numărul de operațiuni sau unități care beneficiază de sprijin pentru investiții productive din afara
fermei

Indicator de rezultat

 R.39 Dezvoltarea economiei rurale: Numărul de întreprinderi rurale, inclusiv întreprinderi din cadrul
bioeconomiei, care s-au dezvoltat cu sprijin din partea PAC
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Beneficiari

Întreprinderi conform Legii 346/2004 cu modificările și completările ulterioare, întreprinderi mari

Excepție: fermieri în sensul articolului 3 litera a) din proiectul de regulament al Parlamentului 

European și al Consiliului privind sprijinul pentru planurile strategice, persoane fizice și forme 

asociative
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Condițiile de eligibilitate

 Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției

 Solicitantul nu este considerat „întreprindere în dificultate”

 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice;

 Investiția va respecta prevederile legislației în vigoare din domeniul sănătate publică, sanitar-veterinar și

siguranță alimentară;

 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea

efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare;

 Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4

ori valoarea sprijinului solicitat;

 Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole și pomicole incluse în lista cuprinsă în

Anexa I la Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene în scopul obținerii de produse Anexa I.
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Investiții eligibile

Investiții corporale pentru:
 Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau procesare a produselor agricole și pomicole 

(ex. procesare legume, fructe, carne, lapte, plante proteaginoase, cereale etc);

 Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing (mijloace de transport specializate, linii de ambalare și 

etichetare etc) ca și componenta secundară;

 Investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES (necesare pentru desfășurarea activității proprii) –exemple:

producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (mai puțin biomasa), eficiența energetică a clădirilor, achiziționarea de

echipamente/utilaje cu un consum redus de energie etc.

 Investiții în economia circulară (care au legătură cu activitatea proprie)-exemple: producerea şi utilizarea energiei obținută

prin valorificarea biomasei, achiziționarea de echipamente pentru reutilizarea ambalajelor în propriul proces tehnologic etc.

 Investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale în condiționare, procesare, marketing;

 Îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru 

prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare.

Investiții necorporale pentru:

 Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu 

investiţiile corporale ale proiectului;

 Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;

 Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului;

 Marketingul produselor obținute
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Cheltuieli neeligibile

 Achiziţia de clădiri;

 Achiziția de terenuri;

 Construcția și modernizarea locuinței;

 Cheltuielile cu spațiile ce deservesc activitatea generală a unității: birouri administrative, săli de 

ședințe, săli de protocol, spații de cazare etc.

 Cheltuielile generate de investițiile sprijinite prin Programul Sectorial viti-vinicol.

 Cheltuieli aferente investițiilor din Programul Sectorial legume-fructe.

 Cheltuielile neeligibile generale vor fi menționate în secțiunea 4.7 Elemente comune pentru 

dezvoltarea rurală și tipurile de intervenții sectoriale.

Ex. rata dobânzii debitoare, cu excepția celei referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții 

pentru rata dobânzii sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare
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Principii de selecție
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 accesul la finanțare

 utilizarea soluțiilor digitale

 maturitatea solicitantului

 produse înregistrate în sisteme de calitate europene și naționale și produse ecologice

 operațiuni aferente economiei circulare/operațiuni care contribuie la reducerea emisiilor 

de   GES

 sectoarele prioritare sensul prioritizării sectoarelor  cu deficit conform balanței 

comerciale (procesare plante proteaginoase , etc )

Principiile de selecție vor avea în vedere:



Tipul și intensitatea sprijinului
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Intensitatea sprijinului nerambursabil este:

 65%  microîntreprinderi și întreprinderi mici;

 50% întreprinderi mijlocii și întreprinderi mari.

Valoare sprijin public/proiect: 

-maximum 1.000.000 euro microîntreprinderi și întreprinderi mici

-maximum 1.500.000 euro întreprinderi mijlocii și întreprinderi mari



Investiţii pentru procesarea și marketingul produselor agricole în 

vederea obţinerii de produse neagricole 

(schema de ajutor de stat)
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Alocare și indicatori

Alocare: 200.000.000 euro

Indicator de realizare

 O.24 Numărul de operațiuni sau unități care beneficiază de sprijin pentru investiții productive din afara
fermei

Indicator de rezultat

 R.39 Dezvoltarea economiei rurale: Numărul de întreprinderi rurale, inclusiv întreprinderi din cadrul
bioeconomiei, care s-au dezvoltat cu sprijin din partea PAC
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Beneficiari

Întreprinderi conform Legii 346/2004 cu modificările și completările ulterioare, întreprinderi

mari

Excepție: fermieri în sensul articolului 3 litera a) din proiectul de regulament al Parlamentului 

European și al Consiliului privind sprijinul pentru planurile strategice, persoane fizice și forme 

asociative
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Condițiile de eligibilitate solicitant

 Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției;

Solicitantul nu este considerat „întreprindere în dificultate”;

Solicitantul nu face subiectul unui ordin de recuperare încă neexecutat în urma unei decizii anterioare
a Comisiei Europene sau a unui alt furnizor de ajutor de stat sau de minimis privind declararea unui
ajutor ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună sau în cazul în care a facut obiectul unei astfel de
decizii, aceasta a fost deja executata și ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobanda de recuperare
aferenta;

Solicitantul confirmă că, în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, nu a efectuat o relocare către unitatea
în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul și oferă un angajament că
nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru
care se solicită ajutorul;

Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de
4 ori valoarea sprijinului solicitat.
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Condițiile de eligibilitate investiție

 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice;

 Investiția va respecta prevederile legislației în vigoare din domeniul sănătate publică, sanitar-veterinar și
siguranță alimentară;

 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea
efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare;

 Sprijinul va fi limitat la investiţii în sectoarele de activitate economică eligibile precizate la nivel de cod
CAEN în anexa dedicată, în scopul procesării produselor agricole incluse în lista cuprinsă în Anexa I la
Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) și obținerii de produse non-Anexa I;

 Investiția propusă prin proiect trebuie să se încadreze în tipul de investiție eligibilă corelată cu tipul
de întreprindere, zona de dezvoltare regională în care este amplasată investiția și intensitatea
sprijinului;

 Prin investiția propusă solicitantul demonstrează că sunt îndeplinite condițiile privind efectul
stimulativ.
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Investiții eligibile

Investiții corporale pentru:
 Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau procesare a produselor agricole (ex. fabricarea produselor 

de brutărie și a pastelor făinoase, produselor de patiserie, fabricarea berii, fabricarea înghețatei etc.);

 Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing (ex. mijloace de transport specializate, linii de ambalare și

etichetare etc.) ca si componenta secundară;

 Investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES (necesare pentru desfășurarea activității proprii) –exemple: producerea și

utilizarea energiei din surse regenerabile (mai puțin biomasa), eficiența energetică a clădirilor, achiziționarea de echipamente/utilaje

cu un consum redus de energie etc.

 Investiții în economia circulară (care au legătură cu activitatea proprie)-exemple: producerea şi utilizarea energiei obținută prin

valorificarea biomasei, achiziționarea de echipamente pentru reutilizarea ambalajelor în propriul proces tehnologic etc.

 Investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale în condiționare, procesare, marketing;

 Îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și 

comercializarea produselor agro-alimentare.

 Investiții de producerea  humusului/compostului în vederea comercializării;

Investiții necorporale pentru:
 Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile 

corporale ale proiectului;

 Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;

 Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului;

 Marketingul produselor obținute
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Cheltuieli neeligibile

 Achiziţia de clădiri;

 Achiziția de terenuri;

 Construcția și modernizarea locuinței;

 Cheltuielile cu spațiile ce deservesc activitatea generală a unității: birouri administrative, săli de 

ședințe, săli de protocol, spații de cazare etc.

 Cheltuielile neeligibile generale vor fi menționate în secțiunea 4.7 Elemente comune pentru 

dezvoltarea rurală și tipurile de intervenții sectoriale.

Ex. rata dobânzii debitoare, cu excepția celei referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții 

pentru rata dobânzii sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare
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Principii de selecție
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 accesul la finanțare

 utilizarea soluțiilor digitale

 maturitatea solicitantului

 produse înregistrate în sisteme de calitate europene și naționale și produse ecologice

 operațiuni aferente economiei circulare/operațiuni care contribuie la reducerea emisiilor 

de   GES

 sectoare prioritare în vederea echilibrării balanței comerciale

Principiile de selecție vor avea în vedere:



Tipul și intensitatea sprijinului (I)
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Intensitatea sprijinului nerambursabil este:

-pentru întreprinderi mari

50% în cazul regiunilor de dezvoltare prevăzute la secțiunea 1.1.2, lit. c)-f);

40% în cazul regiunilor de dezvoltare prevăzute la secțiunea 1.1.2, lit. a)-b);

30% în cazul regiunii de dezvoltare prevăzute la secțiunea 1.1.2, lit.g);

35% pentru următoarele localități din județul Ilfov: Peris, Nuci, Gradistea, Darasti-Ilfov, Moara Vlasiei,

Gruiu, Petrachioaia, Dascalu, 1 Decembrie, Cornetu, Ciolpani,Berceni, Vidra, Copaceni, Snagov, Cernica,

Domnesti, Corbeanca, Balotesti, Bragadiru, Jilava, Glina, Pantelimon, Ciorogarla, Chitila, Dobroesti,

Buftea.

Intensitățile maxime ale ajutoarelor de stat menționate mai sus pot fi majorate cu până la 20 de puncte

procentuale pentru întreprinderile mici (inclusiv microîntreprinderi) sau cu până la 10 puncte

procentuale pentru întreprinderile mijlocii.



Tipul și intensitatea sprijinului (II)
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Intensitățile maxime ale ajutoarelor de stat menționate mai sus pot fi majorate cu 10 puncte

procentuale în cazul următoarelor regiuni NUTS 3 care s-au confruntat cu o pierdere a populației de

peste 10% în perioada 2009-2018:

- Judetele Bistrita Năsăud, Maramureș, Sălaj și Satu Mare (regiunea de dezvoltare Nord-Vest);

- Județul Alba (regiunea de dezvoltare Centru);

- Județele Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava și Vaslui (regiunea de dezvoltare Nord-Est);

- Județele Brăila, Buzău, Galați, Tulcea și Vrancea (regiunea de dezvoltare Sud –Est);

- Județele Călărași, Ialomița, Prahova și Teleorman (regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia);

- Județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea (regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia);

- Județele Caraș-Severin și Hunedoara (regiunea de dezvoltare Vest).

Valoare sprijin public/proiect:

-maximum 1.000.000 euro microîntreprinderi și întreprinderi mici

-maximum 1.500.000 euro întreprinderi mijlocii și întreprinderi mari


