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PNDR 4.2 - „Sprijin pentru investitii în procesarea / marketingul produselor 

agricole” 

 

Beneficiarii Programului 

Întreprinderile (micro, IMM-uri sau întreprinderi mari), cooperativele si grupurile de producători 

care se încadrează în categoriile: 

 PFA, intreprinderi individuale si familiale 

 SNC, SCS, SA, SCA, SRL,  

 Cooperative agricole  

 Societăti cooperative agricole si grupuri de producători 

Se va verifica conditia de întreprinderi partenere sau legate.  

 

Eligibilitatea proiectelor 

 Investitia trebuie să  se încadreze în cel putin una din actiunile/operatiunile: 

o înfiintarea, extinderea si/sau modernizarea si dotarea unitătilor de procesare, 

inclusiv investitii privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare);  

o  înfiintarea, extinderea si/sau modernizarea de retelele locale de colectare, receptie, 

depozitare, conditionare, sortare si capacităti de ambalare;  

o îmbunătătirea controlului intern al calitătii si conformarea cu noile standarde impuse 

de legislatia europeană pentru prelucrarea si comercializarea produselor 

agroalimentare;  

o producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală), 

a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unitătii procesatoare 

exclusiv pentru consumul propriu si investitii pentru îmbunătătirea eficientei 

energetice, ca si operatiuni din cadrul unui proiect mai mare de investitii. 

 Sprijinul va fi limitat la investitii în procesarea produselor agricole incluse în lista cuprinsă  

în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitătii Europene în scopul obtinerii de produse 

agricole; 

 Viabilitatea economică a investitiei trebuie să fie demonstrată în baza documentatiei tehnico-

economice (rezultatul din exploatare din bilantul precedent anului depunerii proiectului 

trebuie să fie pozitiv); 

 Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislatia în vigoare; 

 Investitia va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului 

dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului; 

 Investitia va respecta prevederile legislatiei în vigoare din domeniul sănătate publică, sanitar 

veterinar si sigurantă alimentară 

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

depăseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.  
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1. Cheltuieli aferente investitiilor corporale: 

 Constructia/extinderea/modernizarea si dotarea clădirilor unitătilor de procesare; 

o constructii destinate unei etape sau întregului flux tehnologic (colectare-depozitare 

(materie primă/produse) sortare-conditionare-procesare - comercializare); 

o constructii destinate protectiei mediului (aferente investitiilor pentru reducerea 

emisiilor gazelor cu efect de seră (GES), energie regenerabilă, eficienta energetică), 

infrastructura internă si utilităti, precum si bransamente si racorduri necesare 

proiectelor, sisteme de supraveghere video pentru activitatea propusa prin proiect; 

o pentru respectarea conditiilor de igiena, sanitar-veterinare si a fluxului tehnologic, 

sunt eligibile spatiile destinate personalului de productie: laboratoare, vestiare tip 

filtru pentru muncitori, biroul medicului veterinar, biroul maistrilor, a sefului de 

sectie, spatiu pentru servirea mesei etc.; 

 Achizitionarea, inclusiv în leasing de utilaje noi, instalatii, echipamente si mijloace de 

transport specializate în scopul colectării materiei prime si/sau comercializării produselor 

agro-alimentare în cadrul lanturilor alimentare integrate; 

Vor fi considerate cheltuieli eligibile mijloacele de transport specializate care transportă numai un 

anumit tip de materii prime/mărfuri adecvate activitătii descrise în proiect, următoarele: 

- Autocisterne,  
- Autoizoterme (prevăzute cu izolatie termică a peretilor, dar fără agregat frigorific, fiind folosite pentru 
transportul mărfurilor alimentare),  
- Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate),  
-Rulote si autorulote alimentare;  
- Remorci si semiremorci specializate;  
Cheltuielile cu orice alt mijloc de transport nu sunt considerate eligibile. 

 Cheltuieli generate de îmbunătătirea controlului intern al calitătii si conformarea cu noile 

standarde impuse de legislatia europeană pentru procesarea si comercializarea produselor 

agro-alimentare; 

 Cheltuieli aferente marketingului produselor obtinute (ex. echipamente pentru etichetarea, 

ambalarea produselor); 

 

2. Cheltuieli generate de investitiile în active necorporale: 

 Organizarea si implementarea sistemelor de management a calitătii si de sigurantă 

alimentară, dacă sunt în legătură cu investitiile corporale ale proiectului; 

 Achizitionarea de tehnologii (know-how), patente si licente pentru pregătirea implementării 

proiectului; 

 Achizitionarea de software, identificat că necesar în documentatia tehnico-economică a 

proiectului. 

 Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obtinute, în limita a max. 5% din valoarea 

eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 euro: 

o înfiintarea unui site – pentru promovarea si comercializarea propriilor produse; 

o etichetarea (crearea conceptului) 

o creare marca înregistrată/brand 
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Sunt eligibile cheltuieli pentru consultantă, proiectare, monitorizare si management, inclusiv 

onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică si de mediu, taxele pentru eliberarea 

certificatelor, precum si cele privind obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare implementării 

proiectelor.  

Costurile generale ale proiectului trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor 

eligibile pentru proiectele care prevăd constructii - montaj si în limita a 5% pentru proiectele care 

prevăd investitii în achizitii simple. Acestea constau în mod obligatoriu si în servicii de asistenta pe 

perioada implementării proiectului. 

 

În cazul solicitantilor neplătitori de TVA, în temeiul legislatiei nationale privind TVAul, sunt 

cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtatoare de TVA 

 

Cheltuieli neeligbile:  

 Productia de biocombustibili si peleti; 

 Investitiile pentru unităti de ecarisaj;  

 Productia si comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul national de sprijin 

al României în sectorul vitivinicol 2014-2018; 

 Procesarea si comercializarea produselor agricole finantate în cadrul subprogramului 

pomicol  

 Cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente ”second hand”; 

 Cheltuieli efectuate înainte de  semnarea contractului de finantare a proiectului cu exceptia 

costurilor generale;  

 Cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal  si pentru transport 

persoane, cheltuieli cu achizitia de cap tractor; 

 Constructia sau modernizarea locuintei si sediilor sociale, spatiile pentru activitatea generală 

a unitătii: birouri administrative, săli de sedinte, săli de protocol, spatii de cazare etc.  

 Cheltuieli cu dobânzi debitoare, achizitionarea de terenuri construite si neconstruite, TVA; 

 În cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi 

marjă locatorului, costurile de refinantare a dobânzilor, cheltuielile generale si cheltuielile de 

asigurare; 

 Costuri operationale, inclusiv costuri de întretinere si chirie; 

 Achizitionarea de clădiri. 

 

Valoarea sprijinului nerambursabil: 

 

Intensitatea sprijinului va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri si grupuri de 

producători/cooperative si 40% pentru alte întreprinderi si nu va depăsi: 

 1.000.000 Euro/proiect pentru IMM în cazul proiectelor care nu presupun investitii care 

conduc la un lant alimentar integrat; 

 1.500.000 Euro/proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investitii 

care conduc la un lant alimentar integrat;  
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 2.500.000 Euro/proiect pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat 

(indiferent de tipul de solicitant), precum si pentru forme asociative (cooperative si grupuri 

de producători) în cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant 

alimentar integrat; 

 

 

 

Nr.  Principii si criterii de selectie Punctaj 

1 

Principiul creării lanturilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor 

de colectare, procesare si comercializare 
Max 30 p 

Proiecte de investitii care vizează crearea lanturilor alimentare integrate, respectiv integrarea 

sistemelor de colectare, conditionare (după caz), procesare, depozitare si comercializare 

1.1. Operatiuni care vizează crearea lantului alimentar integrat respectiv colectare, 

procesare, depozitare si comercializare. 

Se vor puncta proiectele ce propun investitii noi în toate componentele lantului 

alimentar. 

Sunt punctate si proiectele care îsi propun investitii în componente ce completează 

integral lantul alimentar (deja detin una sau mai multe componente, iar prin 

proiect îsi propun realizarea componentelor lipsă).  

Nu se punctează proiectele care îsi propun doar comercializare, chiar daca aceasta 

este componenta care închide lantul alimentar.  

În cazul solicitantilor care deja detin toate componentele lantului alimentar, 

proiectele care prevăd investitii de modernizare pentru acelasi produs (produs 

existent) nu sunt punctate.  

Pentru procesare carne lantul alimentar este format din următoarele verigi: 

abatorizare, procesare, depozitare si comercializare. 

30 p 

1.2. Operatiuni care vizează crearea lantului alimentar integrat prin intermediul 

OIPA recunoscute, respectiv colectare, procesare, depozitare si comercializare  
10 p 

1.3. Operatiuni care vizează crearea lantului alimentar ce integrează sistemul de 

colectare, procesare si depozitare (fără comercializare) 
26 p 

1.4. Operatiuni care vizează crearea lantului alimentar ce integrează sistemul de 

colectare, depozitare si conditionare, comercializare 
24 p 

2 

Principiul produsului cu înaltă valoare adăugată (ex. produsele care participă la 

scheme de calitate recunoscute la nivel european, national etc.) 

Max 25 p 

2.1. Proiecte care promovează investitii destinate produselor ecologice. 15 p. 

2.2. Proiecte care promovează investitii destinate: Max 10 p 

a)produselor care participă la sisteme din domeniul calitătii produselor agricole si 

alimentare recunoscute la nivel european  
10 p 

b) produselor care participă la sisteme din domeniul calitătii produselor agricole si 

alimentare recunoscute la nivel national si anume:  

 produse traditionale,  

 

 

9 p 
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 produse alimentare obtinute conform unei retete consacrate românesti 8 p 

În situatia în care unul din produsele mentionate la criteriul 2.2 îndeplineste  si conditiile 

pentru a fi produs ecologic, proiectul va fi punctat, cumulativ, la criteriul 2.1 si 2.2 (a sau b). 

3  
Principiul asocierii în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători 15 p 

3.1. Proiecte de investitii promovate de cooperative sau grupuri de producători 15p 

4 

Principiul potentialului agricol care vizează zonele cu potential determinate în 

baza studiului de specialitate 

Max 30 p 

Proiectul vizează amplasarea unitătii într-o zonă în care este necesară o capacitate de 

prelucrare/depozitare/abatorizare identificată in raport cu potentialul existent: 

4.1. Potential ridicat de absorbtie a materiei prime - proiectele amplasate în zone în 

care capacitatea de prelucrare/ depozitare/ abatorizare este mai mică decât 50% 

din productia de materie primă  

30 p 

4.2. Potential mediu de absorbtie a materiei prime - proiectele amplasate în zone în 

care capacitatea de prelucrare/ depozitare/ abatorizare este între 50% - 90% din 

productia de materie primă  

20 p 

4.3. Potential redus de absorbtie a materiei prime - proiectele amplasate în zone în 

care capacitatea de prelucrare/ depozitare/ abatorizare este mai mare de 90%  

15 p 

Pragul minim de selectie a proiectelor este de 15 puncte.                        100 p 

 

 

Documente necesare întocmirii cererii de finantare 

 

1. a) Studiul de fezabilitate  

b) Expertiză tehnică de specialitate asupra constructiei existente  

c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor.  

2. Situatiile financiare (bilant – formularul 10, contul de profit si pierderi - formularul 20, 

formularele 30 si 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administratia 

Financiară.  

În cazul în care solicitantul este înfiintat cu cel putin trei ani financiari înainte de anul depunerii 

cererii de finantare se vor depune ultimile trei situatii financiare. 

 

3.Documente solicitate pentru imobilul (clădirile si/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi realizate 

investitiile: 

a) Actul de proprietate asupra clădirii, contract de concesionare sau alt document încheiat la 

notariat, care să certifice dreptul de folosintă pe o perioadă de cel putin 10 ani de la momentul 

depunerii cererii de finantare;  

b) Documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului, contract de concesionare sau alt 

document încheiat la notariat, care să certifice dreptul de folosintă al terenului pe o perioadă de cel 

putin 10 ani de la momentul depunerii cererii de finantare. 

c) Extras de carte funciară sau document care să certifice că nu au fost finalizate lucrările de 

cadastru, pentru investitiile care vizează investitii de lucrări privind constructiile noi sau 
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4. Certificat de urbanism pentru proiecte care prevăd constructii (noi, extinderi sau modernizări).  

 

5. Pentru unitătile care se modernizează: Autorizatie Sanitară/ Notificare de constatare a 

conformitătii cu legislatia sanitară  

 

 6. a)  Statut pentru Societatea cooperativă si Cooperativa 

 

b) Document emis de către organizatia interprofesională pentru produsele agroalimentare 

(OIPA), din care să reiasă că solicitantul si, daca este cazul, tertele persoane cu care acesta incheie 

precontracte, are/au calitatea de membru al acesteia, însotit de documentul de înfiintare al OIPA 

(act constitutiv si statut),  document avizat de consiliul director.   

 

7.1. Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice (produse finite) emis de un 

organism de inspectie si certificare, (pentru modernizări în vederea obtinerii unui produs existent) 

7.2 (pentru investitii  în vederea obtinerii unui produs nou): 

a) Fisa de inregistrare ca procesator si producator in agricultura ecologica 

b) Contractul procesatorului cu un organism certificat de inspectie si certificare 

 

8. Document care să demonstreze calitatea de membru al grupului aplicant pentru produsul 

alimentar care participă la sisteme din domeniul calitătii produselor agricole si alimentare 

recunoscute sau în curs de recunoastere la nivel european.  

 

9. Atestatul de produs traditional emis de MADR.   

 

10. Atestat produs alimentar obtinut conform unei retete consacrate românesti emis de MADR 

 

11. Precontracte/contracte încheiate direct cu comerciantii cu amănuntul, detinătorii de unităti 

turistice, restaurante etc.  

 

12.  Alte documente justificative  

 

 


