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Schema de ajutor de stat GBER 

Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea și 
marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole 

 
și 
 

Schema de minimis 
Sprijin pentru servicii de consultanță în vederea implementării proiectelor de investiții 
pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse 

neagricole 
 

aferente submăsurii 4.2 - Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul produselor 
agricole 

 
Accesarea Schemei de minimis este opțională și este aplicabilă numai 
întreprinderilor beneficiare (care au contract semnat cu AFIR) ale Schemei GBER. 
Opțiunea va fi exprimată la depunerea Cererii de finanțare pentru sprijin prin 
schema GBER. 

 
Cine poate beneficia de ajutor de stat nerambursabil? 

 Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și 
completările ulterioare; 

 Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și 
completările ulterioare; 

 Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și 
completările ulterioare; 

 Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu 
modificările și completările ulterioare); 

 Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată 
cu modificările şi completările ulterioare); 

 Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi 
completările ulterioare); 

 Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare); 

 Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare); 

 Societăți cooperative înfiinţate în baza Legii nr. 1/ 2005 republicată, cu modificările 
și completările ulterioare care deservesc interesele membrilor prin investițiile 
prevăzute în proiect; 

 Cooperative agricole înfiinţate în baza Legii nr. 566/ 2004 cu modificările și 
completările ulterioare care deservesc interesele membrilor prin investițiile 
prevăzute în proiect; 
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 Grup de producatori (Ordonanța Guvernului nr. 37/ 2005 privind recunoașterea și 
funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea 
produselor agricole, cu completările și modificările ulterioare) care deservesc 
interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect. 
 
Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile 
Cheltuieli aferente investițiilor pentru active corporale 

 Construcţia de clădiri, instalații, utilaje şi echipamente identificate ca necesare prin 
Studiul de fezabilitate, extinderea, modernizare și dotarea clădirilor unităților de 
procesare, infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri 
necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusă prin 
proiect etc; 

 Construcții destinate unei etape sau întregului flux tehnologic (colectare-depozitare 
(materie primă/ produse nonagricole)-sortare-condiționare materie primă, - 
procesare-comercializare). 

 Achiziţionarea, inclusiv în leasing financiar (cu obligaţia ca bunul să intre în 
proprietatea beneficiarului până la ultima plată) de utilaje noi, instalaţii, 
echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime 
și/ sau comercializării produselor nonagricole în cadrul lanțurilor alimentare 
integrate. 

 Cheltuieli generate de îmbunătățirea controlului intern al calității ca și investiții 
secundare valoric legate de investiția inițială în cadrul aceluiași proiect de investiții. 
 
Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale 

 Organizarea şi implementarea sistemelor de management al 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 proiectuluicheltuieli aferente marketing-ului produselor neagricole, în 
limita a max. 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 
30.000 euro sunt: 

 înființarea unui site pentru promovarea și comercializarea 
propriilor produse neagricole; 

 etichetarea (crearea conceptului); 
 creare de marcă înregistrată/ brand. 

 
Cheltuielile neeligibile generale pe Schema GBER sunt: 

 Cheltuieli privind costurile generale ale proiectului care pot fi sprijinite, 
numai pentru beneficiarii GBER care au optat și pentru schema de minimis la 
depunerea Cererii de finanțare pe GBER și care ulterior semnarii contractului 
pe GBER, acceseaza și schema de minimis „Sprijin pentru servicii de 
consultanță în vederea implementării proiectelor de investiții pentru 
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procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse 
neagricole” 

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt: 

 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 şi cele privind obţinerea avizelor şi 
autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia 
naţională. 
 

REGULI PRIVIND CUMULUL AJUTOARELOR 
(1) Ajutoarele cu costuri eligibile identificabile acordate prin schema GBER pot fi 

cumulate cu: 
a) orice alt ajutor de stat, atât timp cât măsurile respective vizează costuri eligibile 
identificabile diferite (costurile care se încadrează în categorii de cheltuieli eligibile 
diferite); 
b) orice alt ajutor de stat, în legătură cu aceleași costuri eligibile (costuri care se 
încadrează în aceeași categorie de cheltuieli eligibile), care se suprapun parțial sau 
integral, numai în cazul în care cumulul respectiv nu are drept rezultat depășirea 
celui mai ridicat nivel de intensitate a ajutorului sau a celui mai ridicat cuantum al 
ajutorului aplicabil ajutorului respectiv în temeiul prezentei Scheme. 
(2) Ajutoarele de stat exceptate în temeiul prezentei scheme se cumulează cu orice 
tip de ajutoare de minimis în raport cu aceleași costuri eligibile (costuri care se 
încadrează în aceeași categorie de cheltuieli eligibile), dacă un astfel de cumul nu 
conduce la o intensitate a ajutorului care le depășește pe cele prevăzute în Ghid. 
 
Pentru schema GBER, PRAGUL MINIM este de 15 puncte și reprezintă pragul sub 
care niciun proiect nu poate beneficia de finanţare nerambursabilă. 
 
Valoarea și intensitatea maximă a sprijinului nerambursabil ca ajutor de stat 
nu poate depăşi plafonul maxim euro/ proiect, după cum urmează: 
i. 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM în cazul proiectelor care nu presupun 
investiţii care conduc la un lant alimentar integrat; 
ii. 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu 
presupun investiţii care conduc la un lant alimentar integrat; 
iii. 2.500.000 Euro/ proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar 
integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru forme asociative, în cazul 
proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lanț alimentar integrat. 
 
Pentru a garanta că investiţia este viabilă, beneficiarul trebuie să aducă o 
contribuţie financiară (confinanțarea) din resurse proprii sau atrase, neafectată de 
elemente de ajutor public, după cum urmează:  
a) pentru întreprinderi mari, altele decât cooperative și grupuri de producători:  
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i. 60% în cazul regiunilor de dezvoltare precizate la secțiunea Zona de dezvoltare 
regională lit. a) - f);  
ii. 65% în cazul regiunii prevăzute la secțiunea Zona de dezvoltare regională lit. g) și 
pentru judeţul Ilfov; 
iii. 85% până la 31 decembrie 2017, respectiv 90% în perioada 1 ianuarie 2018-31 
decembrie 2020, pentru municipiul Bucureşti;  
 
b) pentru cooperative și grupuri de producători care se încadrează în categoria 
întreprinderi mari: 
i. 50% în cazul regiunilor de dezvoltare precizate la secțiunea Zona de 

dezvoltare regională lit. a) - f);  
ii. ii. 65% în cazul regiunii prevăzute la secțiunea Zona de dezvoltare regională 

lit. g) și pentru judeţul Ilfov;  
iii. iii. 85% până la 31 decembrie 2017, respectiv 90% în perioada 1 ianuarie 2018-

31 decembrie 2020, pentru municipiul Bucureşti %;  
 
c) pentru IMM-uri, inclusiv cooperative și grupuri de producători: 
 i. 50% pentru întreprinderi mici și mijlocii, în cazul regiunilor de dezvoltare 
precizate la secțiunea Zona de dezvoltare regională lit. a) - f);  
ii. 55% pentru întreprinderi mijlocii, respectiv 50% pentru întreprinderile mici, 
inclusiv microîntreprinderi), în cazul regiunii prevăzute la secțiunea Zona de 
dezvoltare regională lit. g) și pentru judeţul Ilfov; 
 iii. 65% pentru întreprinderi mici, inclusiv microîntreprinderi, respectiv 75% pentru 
întreprinderi mijlocii în perioada 1 iulie 2014-31 decembrie 2017, respectiv 70% 
pentru întreprinderi mici, inclusiv microîntreprinderi, respectiv 80% pentru 
întreprinderi mijlocii în perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2020, pentru 
municipiul Bucureşti. 

 
Solicitanţii eligibili ai ajutorului schemei de minimis şi condiţiile de eligibilitate 

 solicitanţii eligibili ai ajutorului de minimis sunt numai întreprinderile, 
indiferent de forma de organizare, care au optat ( la depunerea proiectului pe 
schema GBER) pentru finanțarea costurilor generale ale proiectului prin 
schema de minimis și beneficiază de sprijin financiar acordat prin schema 
GBER pentru proiectul respectiv, adică au încheiat contractul de finanţare 
GBER aferent cu AFIR; 

 solicitanţii care respectă angajamentele asumate prin Declaraţia pe propria 
răspundere cu privire la ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice, 
respectiv la ajutoarele de stat acordate întreprinderii pentru aceleaşi costuri 
eligibile, definite conform secţiunii Lista termenilor explicativi; 

 nu pot primi ajutor în cadrul schemei de minimis întreprinderile aflate în 
dificultate. 
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MODALITATEA DE ACORDARE A AJUTORULUI DE MINIMIS  
În vederea obţinerii sprijinului financiar, solicitantul completează Cererea de Finanțare 
pentru schema de acordare a ajutorului de minimis. 
 
CHELTUIELI ELIGIBILE in cadrul Schemei de minimis 
În cadrul prezentei scheme de minimis pot fi finanțate costurile generale proiect direct 
legate de proiectele de investiții finanțate în cadrul schemei GBER aferentă submăsurii 4.2. 
 
Valoarea finanțării nerambursabile in cadrul Schemei de minimis aferenta GBER(4.2): 

i. maximum 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile din GBER contractat, 
pentru proiectele de investiții care presupun construcții-montaj; 

ii. ii. maximum 5% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile din GBER contractat, 
pentru proiectele de investiții care nu prevăd lucrări de construcții-montaj. 

 
 


