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COMISIA EUROPEANĂ

Agenția pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale

Investiții în procesarea și 
marketingul produselor 

pomicole

20,5 milioane €
pentru procesarea produselor 

din sectorul pomicol

Informații detaliate și documentele necesare depunerii Cererii de finanțare găsiți pe 
www.afir.info - Investiții PNDR



Beneficiarii eligibili:
 • PFA, Întreprinderi (individuale, familiale),
 • Societăți (în nume colectiv,  în comandită simplă,  pe acţiuni, în comandită pe acţiuni, cu răspundere 
limitată),
 • Cooperative agricole, societăți cooperative, grupuri și organizații de producători.

Condiții minime de accesare:
• Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din operațiunile eligibile: investiţii în active corporale 
din sectorul de procesare a produselor provenite din sectorul pomicol și investiții în active necorporale;
• Solicitantul trebuie să respecte Planul Urbanistic Zonal, dacă este solicitat prin certificatul de 
urbanism;
• Viabilitatea economică a investiției trebuie demonstrată în baza documentației tehnico-economice;
• Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurarea a cofinanțării investiției;
• Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare;
• Investiția trebuie făcută doar în unitățile teritorial administrative din Cadrul Național de Implemen-
tare aferent STP (exceptând procesarea căpșunilor și a speciilor cultivate în sere și solarii);
• Investiția va respecta normele de siguranță alimentară, sănătate publică și sanitar veterinare;
• Solicitantul va demonstra, la momentul depunerii proiectului, că a demarat procedura de evaluare 
a impactului preconizat asupra mediului;
• Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole incluse în lista cuprinsă în 
Anexa I la Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene în scopul obținerii de produse Anexa I;
• Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu 
depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;
• În cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunării, solicitantul 
va prezenta avizul de conformitate cu obiectivele SIDD-DD.
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Ce se poate realiza: 
• Înfiinţarea, extinderea şi modernizarea unităţilor ce 
colectează, condiționează şi/ procesează materie primă 
provenită din sectorul pomicol menționată în Anexa I de la 
TFUE, inclusiv pentru producerea băuturilor alcoolice;
• Construcții destinate unei etape sau întregului flux tehnologic;
• Infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare, sisteme supraveghere 
video pentru activitatea propusă prin proiect etc;
• Unităţi mobile de procesare;
• Cheltuieli privind respectarea condițiile de igienă, sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic, sunt eligibile 
spațiile destinate personalului de producție: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, spațiu 
pentru pregătirea și servirea mesei etc;
• Achiziţionarea, inclusiv în leasing, de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate 
în scopul colectarii materiei prime;
• Cheltuieli pentru producerea de energie regenerabilă pentru uz propriu şi/ sau eficiență energetică, 
sisteme de economisire a apei și în tehnologii de eliminare a deșeurilor în unitatea proprie, precum și alte 
investiții care contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES);
• Cheltuieli pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse 
de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agroalimentare;
• Cheltuieli cu activități de marketing;
• 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.
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ATENȚIE: Nu este permis ca materia primă colectată în vederea procesării să provină din 
flora spontană. 
Ex: afinele, murele, coacăzele, nucile, alunele, etc., recoltate din păduri de amestec (ce nu 
pot fi încadrate în categoria produselor agricole propriu-zise) nu pot constitui materie primă 
destinată procesării în cadrul submăsurii 4.2a - Investiţii în procesarea/ marketingul produselor 
din sectorul pomicol.

În scopul comercializării în cadrul lanţurilor scurte sunt eligibile doar următoarele mijloace de transport:
o Autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat frigorific, fiind folosite pentru 
transportul mărfurilor alimentare);
o Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate);
o Remorci și semiremorci izoterme cu și fără agregate de frig sau de control al temperaturii;
o Cisterne pentru transport specializat pentru materia prima/produsul finit aferent activității din proiect;
o Rulote și autorulote alimentare.
ATENȚIE! Cheltuielile cu orice alt mijloc de transport nu sunt considerate eligibile.



Principii de selecție a proiectelor: 

• Principiul produselor cu înaltă valoare adaugată (provenite din zone HNV, 

scheme de calitate recunoscute naționale si europene);

• Principiul maturității proiectului în sensul disponibilității la depunerea proiectului a autorizațiilor/ 

avizelor care să permită demararea acestuia;

• Principiul maturității solicitantului în sensul vechimii întreprinderii și a vechimii in desfășurarea 

activității;

• Principiul accesului la finanțare în sensul prioritizării solicitanților care nu au beneficiat de fonduri 

europene pentru dezvoltarea activității eligibile din PNDR 2020 prin sM 4.2a și a celor similare 

eligibile prin sM 19.2;

• Principiul asocierii (investiţiile realizate de grupurile și organizațiile de producători 

şi cooperative).
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Finanțare nerambursabilă
Sprijinul public este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile 

pentru IMM-uri și de 40% pentru întreprinderi mari, fără a depăși:
 • 800.000 € pentru întreprinderi micro și mici*; 

• 1,1 milioane € pentru întreprinderi mijlocii*;
• 1,5 milioane € pentru întreprinderi mari*.

* cuprind și formele asociative și producerea de băuturi alcoolice.

Intensitatea finanțării nerambursabile 
se va putea majora cu 20% în cazul investițiilor colective. 


