
PANIFICATIE  

 
 Industrie  alimentara  - productia de produse alimentare: 
1  Produse zaharoase fara cacao (inclusiv ciocolata alba)  

2  Pasta de cacao, chiar degresata  

3  Unt, grasime  si ulei de cacao  

4  Pudra de cacao, fara adaos de zahar sau alti indulcitori  

5  Ciocolata si alte preparate alimentare care contin cacao  

6.1  Extracte de malt    

6.2  Preparate  alimentare  obtinute  din  faina,  crupe,  gris ,  amidon,  fecule  sau extracte  

de  malt, care nu contin  cacao sau care contin  cacao intr-o  proportie de sub 40 % din greutate 

nedenumite  si necuprinse in alta parte  

7  Paste alimentare  chiar fierte sau  umplute  (cu carne  sau  cu alte substante) sau  chiar  

altfel  preparate,  cum  ar  fi  spaghete,  macaroane,  fidea,  lasagna, gnochi, ravioli, caneloni; 

cu cus , chiar preparat  

8  Produse  pe  baza  de  cereale  obtinute  prin expandare  sau  prajire  (de  exemplu corn   

flakes);  cereale  (altele  decit  porumbul),  sub  forma  de  boabe  sau  sub forma  de  fulgi  ori  

de  alte  graunte  preparate  (cu  exceptia  fainii,  crupelor   si  a grisului), prefierte sau altfel 

preparate, nedenumite  si necuprinse in alta parte  

9   Produse de brutarie, de patiserie  si biscuiti, chiar cu adaos de cacao;  

- ostii, casete goale de tipul celor utilizate pentru medicamente, vafe cu capac, paste uscate din 

faina, din amidon sau din fecule in foi  si produse similar 

10.1 Preparate  pentru  supe,  ciorbe  sau  supe  crema;  supe,  ciorbe  sau  supe  

10.2 Preparate alimentare compuse omogenizate (lapte praf pentru sugari; lapte si  alte  

alimente  pentru  copii  mici; alimente pentru  sugari;  alimente  cu  continut redus  de  calorii,  

pentru  controlul  greutatii;  alimente  dietetice  pentru  scopuri medicale  speciale;  alimente  cu  

continut  redus  de  sodiu,  exclusiv  sare  si sare fara  sodiu;  alimente  fara  gluten;  alimente  

recomandate  in  efortul  muscular intens,  in  special  pentru  sportivi;  alimente  pentru  

persoane  ce  sufera  de dereglari ale metabolismului carbohidratilor (diabet))  

10.3   Alimente pentru copii, care contin lapte si produse din lapte  

11 Inghetate  si alte produse similare sub forma de  inghetata, comestibile,  cu  sau fara cacao  



Sectoare din Industria alimentara - In aceasta categorie sunt incluse IMM-urile care isi 

desfasoara activitatea in: sectoarele  de procesare si  marketing  al produselor agricole 

prezentate conform sectiunii 

Industrie alimentara  -  productia  de  produse  alimentare , care proceseaza  materii prime  

incluse in  Anexa  I  la  Tratatul  de  Instituire  a  Comunitatii  Europene  si  care  obtin produse 

neincluse in Anexa I, cu exceptia produselor piscicole, dupa cum  urmeaza: 

Sectiune Industrie alimentara - productia de produse alimentare   

Sector panificatie: Fabricarea painii, produselor proaspete de patiserie, biscuitilor, piscoturilor 

si altor produse similare, macaroanelor, taieteilor, cuscusului si altor produse fainoase similare  

Sector dulciuri si produse zaharoase: Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a 

produselor zaharoase  

Sector produse lactate:Fabricarea inghetatei 

Sector preparate alimentare omogenizate si alimente dietetice: Fabricarea produselor 

alimentare pentru utilizari nutritionale speciale:lapte praf pentru sugari; lapte si alte alimente 

pentru copii mici; alimente pentru sugari; alimente cu continut redus de calorii, pentru controlul 

greutatii; alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale; alimente cu continut redus de 

sodiu, exclusiv sare si sare fara sodiu; alimente fara gluten; alimente recomandate in efortul 

muscular intens, in special pentru sportivi; alimente pentru persoane ce sufera de dereglari ale 

metabolismului carbohidratilor . 

Sector alte produse alimentare n.c.a.: Fabricarea de supe si ciorbe; - prafului de oua etc.; 

fabricarea produselor alimentare imbogatite cu vitamtine, proteine etc.  

 
ATENTIE: Potrivit  noilor  reglementari  comunitare  referitoare  la  clasificarea  anumitor  

marfuri,    din categoria  clasificata  in  prezent  ca  si  PRODUSE  DE MORARIT,  produsele  

din  cereale  pentru  micul  dejun  se  vor  incadra  pe  viitor,  in conditiile reglementarii, in 

categoria  FABRICAREA  ALTOR PRODUSE  ALIMENTARE  n.c.a, ca si preparate  alimentare 

sub forma de fulgi  de cereale prajite.   

Industrie  alimentara  –  producerea  si  utilizarea  energiei  din  surse regenerabile   

In aceasta categorie sunt incluse IMM-urile care isi desfasoara activitatea in: toate sectoarele 

de procesare si marketing al produselor agricole care proceseaza materii prime;  sectoarele  

procesare  si  marketing al produselor  agricole  

 



Important:Energia electrica, biogazul, energia termica si apa calda obtinute din surse 

regenerabile, de catre IMM-urile care proceseaza produse agricole listate în Anexa I la Tratat si 

obtin produse listate si nelistate în Anexa I la Tratat, se folosesc pentru consumul propriu al 
intreprinderii.   

Investitii  eligibile  pentru  produsele  agricole 

Constructii  noi  si/sau  modernizarea cladirilor  folosite  pentru  procesul  de productie,  inclusiv  

construc tii  destinate protec iei  mediului,  infrastructura  interna  si utilitati,  precum  si  

bransamente  si  racorduri necesare proiectelor;  

Constructii  noi  si/sau  modernizari  pentru  depozitarea  produselor,  inclusive depozite 

frigorifice en-gross;  

Achizitii sau achizitii in leasing financiar de noi utilaje, instala ii, echipamente, aparate;   

Achizitii  sau  achizitii  in  leasing  financiar  de  noi  mijloace  de  transport 

specializate,necesare activitatii de productie si identificate ca necesare prin studiul de 

fezabilitate sau memoriul justificativ;  

Investitii  pentru  imbunatatirea  controlului  intern  al  calitatii  materiei  prime, semifabricatelor, 
produselor si subproduselor obtinute iîn cadrul unitatilor de procesare si marketing 

(constructii si/sau echipamente);  

Investitii  pentru  producerea  si  utilizarea  energiei  din  surse  regenerabile  (constructii si/sau 

echipamente); 

Cumpararea  de  tehnologii  (know-how), achizitionarea de patente si licente pentru pregatirea 

implementarii proiectului;  
Achizitionarea de software.   

Beneficiarul proiectului trebuie sa dovedeasca o pregatire profesionala, in raport cu proiectul pe 

care doreste sa il initieze. 

Beneficiari eligibili: persoane fizice autorizate, asociatii familiale autorizate, intreprinderi cu 

domeniul de activitate in agricultura. 
 

 

 

NOTA: Materialul  este prezentat  in scop informativ  si considerat ca fiind util. Spre documentarea Dvs.  foarte 

precisa la fiecare domeniu, urmariti  actualizarile permanente. 


