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SPRIJIN PENTRU INVESTIŢII ÎN PROCESAREA 
/MARKETINGUL PRODUSELOR AGRICOLE 
ÎNFIINŢAREA, EXTINDEREA ȘI /SAU MODERNIZAREA UNITĂŢILOR DE PROCESARE, INCLUSIV 
A COMPONENTELOR DE COLECTARE, DEPOZITARE, CONDIȚIONARE, COMERCIALIZARE 
PENTRU PLANTELE PROTEAGINOASE; EXTINDEREA ȘI/SAU MODERNIZAREA UNITĂŢILOR DE 
PROCESARE, INCLUSIV A COMPONENTELOR DE COLECTARE, DEPOZITARE, 
CONDIȚIONARE, COMERCIALIZARE PENTRU ALTE TIPURI DE MATERII PRIME; 
INTRODUCEREA DE NOI TEHNOLOGII PENTRU DEZVOLTAREA DE NOI PRODUSE ȘI 
PROCESE; APLICAREA MĂSURILOR DE PROTECŢIA MEDIULUI INCLUSIV SCĂDEREA 
CONSUMULUI DE ENERGIE ȘI A EMISIILOR GES; PROMOVAREA INVESTIŢIILOR PENTRU 
PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE ȘI DOAR CU ACORDUL 
MADR SAU AFIR; CREŞTEREA NUMĂRULUI DE LOCURI DE MUNCĂ 
 
DESCHIDEREA CERERII DE PROIECTE: 08.10.2021 
DURATA DEPUNERE: 3 LUNI 

CUI SE ADRESEAZĂ 

Solicitanți eligibili: 
• Întreprinderile, grupurile, organizațiile de producători și cooperativele. 

 
Sprijinul se oferă solicitanților eligibili care îndeplinesc următoarele criterii: 

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  
• Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile/operațiunile eligibile prevăzute prin submăsură (active 

corporale și necorporale, capitolul ”Tipuri de investiții și cheltuieli eligibile”); 
• Ivestiția trebuie să respecte la momentul depunerii cererii de finanțare Planul Urbanistic Zonal (PUZ), dacă acest 

aspect este menționat prin certificatul de urbanism; 
• Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole incluse în lista cuprinsă în Anexa I la TFUE privind 

funcționarea Uniunii Europene în scopul obținerii de produse Anexa I; 
• Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică prin utilizarea biomasei trebuie 

să respecte prevederile art. 13 (d) din R.807/2014, prin demonstrarea utilizării unui procent minim de energie 
termică de 10%; 

• Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinațării investiției; 
• Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice, respectiv: 

o rezultatul din exploatare din bilanțul precerdent anului depunerii proiectului să fie pozitiv sau, în cazul în care 
solicitantul a înregistrat pierdere din exploatare în anul anterior se verifică dacă în anii N-2 și N-3 (pentru 
solicitanții înregistrați cu cel puțin 3 ani înaintea depunerii cererii de finanțare) rezultatul din exploatare este 
pozitiv; 

o indicatorii economico-financiari din cadrul secțiunii economice să se încadreze în liomitele menționate în 
cererea de finanțare. 
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Atenție! Chiar dacă este acceptată pierderea din exploatare pe anul anterior depunerii cererii de finanțare, trebuie 
îndeplinit criteriul de eligibilitate referitor la neîncadrarea în  firmă în dificultate; 

• Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare; 
• Solicitantul va demonstra, la momentul depunerii proiectului, că a demarat procedura de evaluare a impactului 

preconizat asupra mediului, iar dacă este necesară evaluarea impactului asupra mediului, procedura de evaluare va 
fi finalizată înainte de demararea investiției; 

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

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

FINANTARE 

• Intensitatea spriinului public nerambursabil este de: 
50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și forme asociative; 

40% din totalul cheltuielilor eligibile pentru întreprinderi mari  

 
Pentru investiții noi Pentru extindere/modernizare 

Valoarea maximă (euro) Valoarea maximă (euro) 
Întreprinderi microîntreprinderi și întreprinderi 
mici 

800.000 600.000 

Întreprinderi mijlocii 1.200.000 1.000.000 

Pentru alte întreprinderi și forme asociative 1.500.000 1.200.000 

NOTĂ: În toate cazurile de mai sus, intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 %, în cazul investițiilor 

colective. 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

• Maximum 24 de luni – pentru proiectele de investiții care prevăd achiziții simple; 

• Maximum 36 de luni – pentru proiectele care prevăd investiții cu construcții montaj. 

ACTIVITATI ELIGIBILE  
Investiţii în active corporale din sectorul agro-alimentar pentru: 

• Înființarea, extinderea și/sau modernizarea,  dotarea unităților de procesare plante proteaginoase ca materie prima 
de bază, inclusiv investiții privind colectarea materiei prime, depozitarea materiei prime/produselor finite, 
marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare), precum și investiții pentru comercializarea produselor doar ca o 
componentă secundară a proiectului; 

• Extinderea și/sau modernizarea , dotarea unităților de procesare pentru alte produse decât plantele proteaginoase, 
inclusiv investiții privind colectarea materiei prime, depozitarea materiei prime/produselor finite   marketingul 
produselor (ex. etichetare, ambalare), precum și investiții pentru comercializarea produselor, doar ca o componentă 
secundară a proiectului; 

• Extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități 
de ambalare, comercializare; 

• Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru 
prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare; 
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• Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, valorificarea energetică a biomasei, 
geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității în care se desfășoară o activitate 
eligibilă prin submăsură, exclusiv pentru consumul propriu, doar ca o componentă secundară a proiectului ; 

• Îmbunătățirea eficienţei energetice a clădirilor în care se desfășoară o activitate eligibilă în cadrul submăsurii, doar 
ca o componentă secundară a proiectului. 
 
Investiții în active 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. 

CHELTUIELI  

ELIGIBILE CHELTUIELI AFERENTE INVESTIȚIILOR CORPORALE: 

• Construcţia și dotarea clădirilor unităților de procesare inclusiv pentru componentele de 
colectare, conditionare, depozitare  în cazul investițiilor noi și de extindere/modernizare care 
vizează plantele proteaginoase*; 

• Construcţia și dotarea clădirilor unităților de procesare, inclusiv pentru componentele de 
colectare, conditionare, depozitare  în cazul investițiilor de extindere și modernizare care vizează 
alte tipuri de produse decât plantele proteaginoase; 

• Cheltuieli generate de extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, 
depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare comercializare; 

• Cheltuieli generate de investițiile pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră (GES) 
producerea de energie regenerabilă, eficiență energetică; 

• Cheltuieli generate de investițiile privind infrastructura internă şi utilităţi, precum şi branşamente 
şi racorduri necesare proiectelor; 

• Cheltuieli privind sisteme de supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect; 
• Cheltuieli  pentru respectarea condițiilor de igienă, sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic, 

precum  spațiile destinate personalului de producție: laboratoare, vestiare tip filtru pentru 
muncitori, biroul medicului veterinar, biroul maiștrilor, a șefului de secție, spațiu pentru servirea 
mesei etc.; 

• Achiziţionarea, inclusiv în leasing  de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport 
compacte, specializate în scopul colectării materiei prime și/sau comercializării produselor agro-
alimentare;  

Vor fi considerate cheltuieli eligibile mijloacele de transport specializate care transportă numai un 
anumit tip de materii prime/mărfuri adecvate activității descrise în proiect, precum: autocisterne, 
autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat frigorific, fiind folosite 
pentru transportul mărfurilor alimentare); autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu 
temperaturi controlate); rulote și autorulote alimentare; remorci și semiremorci specializate; mijloace 
de transport compacte, specializate, omologate pentru transportul animalelor vii.  

• Cheltuieli generate de  îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile 
standarde (cheltuielile privind conformarea la standarde vor fi eligibile începând cu momentul 
apariției de noi standarde în domeniul agro-alimentar, înainte să devină obligatorii pentru 
unitatea de procesare)  impuse de legislația europeană pentru procesarea și comercializarea 
produselor agro-alimentare;  

• Cheltuieli aferente marketingului produselor obținute (ex. echipamente pentru etichetarea, 
ambalarea produselor);  
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• Cheltuieli aferente comercializării produselor: magazin la poarta unității (investiții noi și 
modernizare), magazine proprii în locație diferită de locația unității de procesare (doar investiții 
de modernizare), magazin on-line, rulote /autorulote alimentare, automate alimentare ;  

CHELTUIELI GENERATE DE INVESTIȚIILE ÎN ACTIVE NECORPORALE: 

• 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. 

• Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obținute, în limita a max. 5% din valoarea eligibilă 
a proiectului, dar nu mai mult de  30.000 euro: înfiintarea unui site – pentru promovarea și 
comercializarea propriilor produse; etichetarea (crearea conceptului); creare marcă 
înregistrată/brand. 

CHELTUIELI PRIVIND COSTURILE GENERALE ALE PROIECTULUI: 

• Cheltuieli  pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru 
consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, 
potrivit art 45 din Regulamentul UE nr.1305/2013, precum și cele privind obținerea avizelor și 
autorizațiilor necesare implementării proiectului, prevăzute de legislația națională. Costurile 
generale ale proiectului 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 simple. 
 

NEELIGIBILE 
• cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”; 
• cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia 

costurilor generale definite la art. 45, alin. (2) litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate 
înainte de depunerea Cererii de Finanțare; 

• cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport persoane; 
• cheltuieli cu achiziția de cap tractor; 
• construcția  sau modernizarea locuinței și sediilor sociale; 
• spațiile ce deservesc activitatea generală a unității: birouri administrative, săli de ședințe, săli de 

protocol, spații de cazare etc. 
• cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; 
• cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin. (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: 

o dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 
subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare și 
pentru fondurile mutuale în condițiile menționate în M17; 

o achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite;  
o taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în 

temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru instrumente 
financiare; 

• în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja 
locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare; 

• costuri operaționale, inclusiv costuri de întreținere și chirie; 

• achiziționarea de clădirii. 

 


