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Fonduri europene pentru 

procesarea/marketingul produselor agricole 

 
Text:Florentina Nae 

 

Prin submăsura 4.2 din PNDR „Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul 

produselor agricole” se pot obţine până la 2.500.000 euro pentru înfiinţarea, extinderea 

şi/sau modernizarea şi dotarea unităţilor de procesare/centrelor locale de colectare. 

 
Cine poate aplica şi care este 

sprijinul nerambursabil?  
Solicitanţi eligibili sunt Întreprinderile (microîn-

treprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii conform 

Legii 346/2004, precum şi întreprinderi mari) şi 

Cooperativele/grupurile de producători. Sprijinul 

nerambursabil este de 50% pentru IMM-uri şi 

Cooperative/grupuri de producători şi de 40% 

pentru Alte întreprinderi. 
 
Ce se finanțează?  

Prin această submăsură se finanţează 

investiţii corporale şi necorporale pentru 

procesarea şi marketingul produselor 

agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de 

Instituire a Comunităţii Europene - TFUE, cu 

excepţia produselor pescăreşti, iar produsul 

obţinut să fie tot un produs inclus în Anexa 1. 
 
Tipuri de proiecte finanțate  

• Înfiinţarea, extinderea şi/sau modernizarea şi 

dotarea unităţilor de procesare, inclusiv investiţii 

privind marketingul produselor (ex. etichetare, 

ambalare); exemple de unităţi de procesare: fabrică de 

procesare brânzeturi, fabrică de mezeluri, fabrică de 

ulei, unitate de procesare conserve legume/bulioane, 

suc de roşii etc., unitate de procesare conserve carne, 

unitate de abatorizare etc.  
 

• Înfiinţarea, extinderea şi/sau modernizarea de 

reţele locale de colectare, recepţie, depozitare, 

condiţionare, sortare şi capacităţi de ambalare; 

exemple de proiecte: depozit frigorific de legume, 

secţie de morărit, silozuri cereale etc.  
 

• Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii 

şi conformarea cu noile standarde impuse de 

legislaţia europeană pentru prelucrarea şi 

comercializarea produselor agroalimentare; 

exemple de investiţii: achiziţia de utilaje şi 

echipamente performante pentru procesare 

conforme cu standardele europene.  
 

• Producerea şi utilizarea energiei din surse rege-

nerabile exclusiv pentru consumul propriu şi in-

vestiţii pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice, 

ca şi componentă secundară a unui proiect mai 

mare de investiţii; exemple de investiţii în unităţile  

 
de procesare: achiziţia de panouri solare, turbine 

eoliene, pompe de căldură, centrală geotermală. 
 
Care sunt condițiile pe care solicitantul 

trebuie să le îndeplinească?  
 Solicitantul trebuie să fie persoană juridică ro-

mână, să acţioneze în nume propriu şi să asigure 

surse financiare pe tot parcursul implementării 

proiectului, să se încadreze în categoria benefi-

ciarilor eligibili şi să demonstreze capacitatea de 

asigurare a cofinanţării investiţiei. 


 Solicitantul trebuie să nu fie în dificultate, 

respectiv să nu înregistreze datorii, să nu fie în 

insolvenţă, în procedura de executare silită. 


 Solicitantul va demonstra că profitul mediu 

anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu 

depăşeşte de 4 ori valoarea sprijinului solicitat. 


 În cazul în care solicitantul are activitate, rezulta-

tul de exploatare al anului precedent depunerii Ce-

rerii de Finanţare trebuie să fie pozitiv (inclusiv 0). 

 
Care sunt condițiile pe care investiția 

trebuie să le îndeplinească?  
 Investiţia trebuie să se încadreze în cel 

puţin una din acţiunile/ operaţiunile 

prevăzute prin submăsură. 


 Prin proiectul propus trebuie să se prelucreze 

materie primă ce face parte din Anexa I la Tratatul 

de funcţionare a Uniunii Europene, iar produsul 

obţinut să fie tot un produs inclus în Anexa I. 


 Investiţia nu trebuie să aibă efecte negative 

asupra mediului şi trebuie să respecte legislaţia 

în vigoare din domeniul sănătăţii publice, 

sanitar veterinar şi de siguranţă alimentară. 

 
Care sunt principiile de selecție a 

proiectelor și cum se acordă punctajul? 
Prin această măsură sunt sprijinite în 

principal următoarele tipuri de investiții: 
1. Proiecte de investiţii care vizează crearea lan-

ţurilor alimentare integrate, respectiv integrarea 

sistemelor de colectare, condiţionare (după caz), 

procesare, depozitare şi comercializare. Aceste ti-

puri de proiecte pot obţine până la maxim 35 de 

puncte, după cum urmează: 

 
- Proiectele ce vizează crearea lanţului alimentar 

integrat: colectare, procesare, depozitare şi comer-

cializare directă vor primi 35 de puncte pentru:  
 
 Investiţii noi în toate componentele lanţului 

alimentar; 


 Investiţii în componente ce completează 

integral lanţul alimentar (deja deţin una sau 

mai multe componente, iar prin proiect îşi 

propun realizarea componentelor lipsa); 


 Nu sunt punctate proiectele care îşi propun 

doar comercializare sau în cazul solicitanţilor 

care deja deţin toate componentele lanţului 

alimentar şi prevăd investiţii de modernizare 

pentru acelaşi produs. 



- Proiectele ce vizează crearea lanţului alimen-

tar integrat prin intermediul OIPA recunoscute, 

respectiv colectare, procesare, depozitare şi co-

mercializare directă, vor primi 28 de puncte dacă:  
 
 Solicitantul este membru OIPA şi demonstrează 

că are unitate de procesare în funcţiune; 


 Solicitantul îşi propune prin proiect investiţii 

în procesare; 


 Operaţiunile de colectare sau comercializare 

directă se vor realiza prin intermediul membrilor 

OIPA în proporţie de 100%. 



- Proiectele ce integrează sistemul: colectare, 

procesare şi depozitare (fără comercializare 

direc-tă) vor primi 26 de puncte dacă investiţiile 

privesc toate componentele lanţului alimentar.  

- Proiectele ce vizează lanţul alimentar ce 

integrează sistemul: colectare, depozitare şi 

condiţionare, vor primi 24 de puncte, dacă 

investiţiile privesc toate componentele 

lanţului alimentar în scopul înfiinţării reţelelor 

locale de colectare legume şi cartofi.  

 
În ambele cazuri de mai sus, proiectele vor fi 

punctate dacă propun investiţii în componentele 

ce completează lanţurile alimentare integrate. 

În cazul solicitanţilor care deja deţin toate 

componentele lanţului alimentar, proiectele care 

prevăd investiţii de modernizare pentru acelaşi 

produs nu sunt punctate. 
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2. Proiecte de investiţii în produse ecologice, tradiţionale certificate 

de MADR, produse care participă la scheme de calitate recunoscute 

la nivel european. Acestea vor primi până la maxim 30 puncte în 

funcţie de tipul proiectului.  

Se obțin 15 puncte pentru:   
Proiectele care promovează investiţii destinate exclusiv 

produselor ecologice.   
Proiecte care promovează investiţii destinate produselor care 

participă lasisteme din domeniul calităţii produselor agricole şi 

alimentare recunoscute la nivel european.   
Proiectele depuse de solicitanţii care se află în arealul vizat de 

documentaţia depusă în vederea înregistrării indicaţiilor geografice 

protejate (IGP) şi a denumirilor de origine protejate (DOP), 

specialităţilor tradiţionale garantate (STG) pentru produsele care 

participă la sisteme de calitate recunoscute la nivel european, 

precum şi utilizarea menţiunii de calitate facultativă „produs montan”.  
 

Se obţin 13 puncte pentru: proiectele care promovează investiţii în 

produse exclusiv tradiţionale.  
 

Se obţin 12 puncte pentru: proiectele ce promovează investiţii în 

produse ali-mentare obţinute conform unei reţete consacrate 

româneşti. Cel puţin unul din tipurile de produse obţinute să fie 

conform unei reţete consacrate româ-neşti, iar acesta să se 

regăsească în categoria produselor vândute.  

 
3. Proiectele de investiții promovate de cooperative sau grupuri de 

producă-tori vor primi 15 puncte.  

 
4. Proiectele ce vizează amplasarea unității într-o zonă în care este 

necesară o capacitate de prelucrare/depozitare/abatorizare 

identificată în raport cu po-tențialul existent, vor primi 20 de puncte 

pentru potențial ridicat de absorb-ție a materiei prime, 15 puncte 

pentru potențial mediu, iar pentru potențial redus 10 puncte.  

 
 

Pentru a obține finanțare, un proiect trebuie să obțină minim 20 de 

puncte. Evaluarea proiectelor se va realiza lunar pentru proiectele ce 

au un punctaj estimat (autoevaluare/ prescoring) mai mare sau egal 

cu pragul de calitate lunar impus de către AFIR, menţionat în anunţul 

licitaţiei anuale de proiecte şi anume: luna septembrie = 30 puncte, 

luna octombrie = 20 puncte. 

 
STUDIU DE CAZ 

 

Solicitant: cooperativă agricolă  
Tip de proiect: Înființarea unei fabrici de procesare 

lapte Locația investiției: comuna Topoloveni, jud. 

Argeș 
 
Idee de proiect: investiția presupune crearea unui lanț alimentar 

integrat: colectare, procesare, depozitare, comercializare directă şi 

obţinerea de produse ecologice şi tradiţionale. 

 

Proiectul poate obține până la maxim 98 puncte, astfel: 

 

 La criteriul de selecție nr. 1 - Proiecte de investiţii ce vizează 

crearea lanţurilor alimentare integrate colectare, procesare, 

depozitare şi comercializare directă – proiectul va primi 35 de 

puncte. 

 La criteriul de selecție nr. 2 - Proiecte de investiţii în produse 

ecologice, tradiţionale, certificate de MADR, produse care participă 

la scheme de calitate recunoscute la nivel european, proiectul va 

primi pentru obţinerea de produse ecologice 15 puncte, iar pentru 

produse tradiţionale va primi 13 puncte.

 La criteriul de selecție nr. 3 - Proiectele de investiţii promovate de 

cooperative sau grupuri de producători, proiectul va primi 15 puncte. 

 Pentru potențialul agricol, proiectul va obţine 20 de puncte, 
deoarece proiectul se va implementa într-o zonă cu potenţial ridicat 

de absorbție a materiei prime, respectiv localitatea Topoloveni. 


