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Măsura 411.23 

CREȘTEREA VALORII ADĂUGATE A PRODUSELOR AGRICOLE ȘI FORESTIERE 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei  

În România industria alimentară reprezintă principala piaţă de desfacere pentru produsele obţinute în sectorul 

primar. Numărul întreprinderilor din industria alimentară a crescut în perioada 1998-2006 cu 585 de unităţi, 

ajungând în prezent la un număr de aproximativ 11.000. Ponderea industriei alimentare în cadrul industriei 

prelucrătoare a fost relativ ridicată, de circa 12% din valoarea producţiei industriale în 2005, dar în scădere 

treptată, cu 4% faţă de anul 1998, ceea ce înseamnă că sectorul alimentar, alături de întregul sector al industriei 

prelucrătoare trece printr-o perioadă de restructurare. 

Producţia principalelor produse alimentare a avut evoluţii diferite în perioada de referinţă. Astfel, s-au înregistrat 

creşteri ale producţiei (fizice) în cazul unor grupe de produse, cum ar fi: preparate din carne, produse lactate 

proaspete şi brânzeturi, uleiuri comestibile, iar pentru alte grupe de produse (conserve din legume şi fructe, 

lapte de consum, făină de grâu şi secară) s-au înregistrat scăderi. 

În ceea ce priveşte dimensiunea întreprinderilor din industria alimentară, două treimi din acestea sunt de 

dimensiuni mici (sub 9 angajaţi) iar în jur de 1% sunt foarte mari (peste 250 angajaţi). 

În aceste condiţii, microîntreprinderile şi întreprinderile mici şi mijlocii, îndeosebi cele mai bine poziţionate (care 

nu numai procesează dar şi produc materia primă necesară), joacă un rol tot mai important în obţinerea de 

produse cu o mai mare valoare adăugată. 

Măsura are ca obiectiv creșterea competitivitatii întreprinderilor de procesare agro-alimentare si forestiere prin 

îmbunatatirea performantei generale a întreprinderilor din sectorul de procesare si marketing a produselor 

agricole si forestiere, printr-o mai buna utilizare a resurselor umane si a altor factori de productie. 

În zona Colinele Moldovei, industria alimentara reprezinta principala piata de desfacere pentru produsele 

obtinute în sectorul primar. Îmbunatatirea calitatii materiei prime si restructurarea unitatilor agro-alimentare au 

devenit obiective principale înca din perioada de preaderare a României la Uniunea Europeană.  

Cu toate acestea, pe teritoriul grupului de actiune locala Colinele Moldovei, se remarca înca un grad redus de 

specializare a întreprinderilor, o productivitate scazuta a muncii, un grad redus de utilizare a inovatiilor, un nivel 

tehnic necorespunzator, precum si neconformitate cu standardele comunitare. Prin urmare, crearea si 

dezvoltarea unui sistem de colectare si depozitare a produselor agricole si forestiere promovate în principal, de 

formele asociative (de ex. grupuri de producatori) devine o necesitate imediata în vederea obtinerii de produse 

corespunzatoare din punct de vedere cantitativ si calitativ solicitarilor pietei. 

De asemenea, intreprinderile se confrunta si cu o serie de dificultati legate de managementul deseurilor 

acumulate în timpul activitatii productive. Pentru a reduce impactul negativ asupra mediului, este necesar ca 

întreprinderile de procesare sa acorde o atentie sporita realizarii de investitii pentru cresterea valorii adaugate a 

subproduselor rezultate. 

Având în vedere situatia existenta, sprijinul acordat prin aceasta masura va încuraja, in zona Colinele Moldovei, 

realizarea de investitii pentru procesarea si marketingul produselor agro-alimentare si a produselor forestiere 

(lemnoase si nelemnoase), având ca tinta finala cresterea valorii produselor prin respectarea conditiilor de 

calitate si de siguranta alimentara precum si satisfacerea cerintelor de piata. De asemenea, în vederea 

optimizarii sectorului agroalimentar si forestier, procesarea produselor agricole si forestiere ar trebui sa fie 

realizata, pe cât posibil, în zonele locale unde acestea sunt produse, pentru evitarea cheltuielilor suplimentare 

de transport si a cresterii emisiilor de gaze. 

Obiectivul măsurii constă în creşterea competitivităţii întreprinderilor de procesare agro-alimentare şi forestiere 

prin îmbunătăţirea performanţei generale a întreprinderilor din sectorul de procesare şi marketing a produselor 

agricole şi forestiere, printr-o mai bună utilizare a resurselor umane şi a altor factori de producţie 
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Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

În cadrul acestei măsuri vor fi sprijinite investiţiile ce vizează îmbunatatirea procesarii si marketingului 

produselor agricole si forestiere. 

Scopul sprijinului acordat prin masură, constă în: 

Dezvoltarea de noi produse, procese şi tehnologii; 

b) Promovarea investiţiilor pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile; 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 – versiunea a X-a, Decembrie 2012 

c) Adaptarea la cerinţele pieţei, în funcţie de resursele locale precum şi deschiderea de noi oportunităţi de piaţă;  

d) Promovarea investiţiilor pentru producerea biocombustibililor; 

e) Promovarea de investiţii pentru respectarea standardelor comunitare; 

f) Creşterea productivităţii muncii în sectorul agro-alimentar; 

g) Aplicarea măsurilor de protecţia mediului, inclusiv măsuri de eficienţă energetică; 

h) Creşterea numărului de locuri de muncă şi a siguranţei la locul de muncă. 

 

Beneficiari : 

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin aceasta masura sunt: 

- Micro-întreprinderi si Întreprinderi Mici si Mijlocii - definite în conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003; 

- Alte întreprinderi care nu sunt micro-întreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii, definite în conformitate cu art. 

28 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, care au mai puţin de 750 angajaţi sau cu o cifră de afaceri care nu 

depăşeşte 200 milioane euro. 

Tipul de clasificare ia în considerare diferitele moduri de combinare: întreprinderi autonome, legate şi partenere. 

În ceea ce priveşte sectorul agricol, beneficiarii măsurii, a căror cerere de finanţare a fost selectată, sunt eligibili 

în cadrul schemei de garantare pentru sectorul agricol cu finanţare din PNDR. 

În privinţa schemelor de ajutor de stat aferente acestei măsuri, IMM-urile eligibile, a căror cerere de finanţare a 

fost selectată, sunt eligibile pentru schema de garantare pentru întreprinderi mici şi mijlocii. 

Un beneficiar care a îndeplinit condiţiile de eligibilitate şi de selecţie prevăzute pentru măsura 123 sau schemele 

de ajutor de stat aferente acesteia, este considerat că îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.51 alin.3 din 

Regulamentul (CE) nr. 1974/2006.. 

 

Tipuri de acţiuni și cheltuieli eligibile 

În cadrul acestei masuri, sprijinul va fi acordat investitiilor corporale si necorporale, dupa cum urmeaza: 

Pentru produsele agricole: 

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

destinate protectiei mediului, infrastructura interna si utilitati, precum si bransamente si racorduri necesare 

proiectelor; 

b) Constructii noi si/sau modernizari pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice en-gross; 

c) Achizitionarea sau achizitionarea în leasing de noi utilaje, instalatii, echipamente, aparate si costuri de 

instalare; 

d) Investitii pentru îmbunatatirea controlului intern al calitatii materiei prime, semifabricatelor, produselor si 

subproduselor obtinute în cadrul unitatilor de procesare si marketing; 

e) Investitii pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile; 

f) Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activităţii de 

producţie şi marketing, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ. 

Pentru produsele forestiere: 

a) Constructii noi si modernizarea tuturor categoriilor de spatii si încaperi pentru producerea si stocarea 
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produselor forestiere, necesare realizarii proiectului, inclusiv utilitati si bransamente care nu depasesc 10% din 

valoarea eligibila a proiectului; 

b) Achizitionarea sau achizitionarea în leasing de noi instalatii, masini si echipamente pentru recoltarea (în cazul 

proceselor tehnologice complexe) si procesarea primara a produselor forestiere (lemnoase si nelemnoase), 

precum si investitii pentru modernizarea si retehnologizarea capacitatilor existente, asa cum sunt prevazute în 

studiile de fezabilitate, cu respectarea standardelor de mediu si securitate a muncii. 

Investitii necorporale pentru produsele agricole si forestiere: 

a) Organizarea si implementarea sistemelor de management al calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt în 

legatura cu investitiile corporale ale proiectului; 

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

proiectului; 

c) Costurile generale ale proiectului conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, cum ar fi: 

taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor 

si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate în legislatia nationala, pentru 

pregatirea implementarii proiectului (maxim 8% din valoarea totala eligibila a proiectului, daca proiectul prevede 

si constructii si maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea constructiilor); 

d) Achizitionarea de software, identificat ca necesar prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ. 

De asemenea, sprijinul este acordat pentru investiţii corporale şi necorporale pentru procesarea şi marketingul 

produselor forestiere, prin: 

a) Creşterea eficienţei sectorului de procesare şi marketing a produselor forestiere prin inovaţii şi introducerea 

de noi tehnologii, maşini şi echipamente, cu respectarea standardelor de siguranţă în muncă şi de protecţie a 

mediului; 

b) Adaptarea la cerinţele pieţei, a prelucrării şi comercializării produselor forestiere, în funcţie de resursele 

locale, şi explorarea de noi oportunităţi de piaţă de desfacere; 

c) Îmbunătăţirea competitivităţii unităţilor de prelucrare şi comercializare a produselor forestiere prin creşterea 

randamentului instalaţiilor şi proceselor de prelucrare şi a calităţii produselor; 

d) Obţinerea de surse de energie regenerabilă din biomasă forestieră; 

e) Îmbunătăţirea dotărilor microîntreprinderilor prin achiziţionarea de echipamente, utilaje şi maşini complexe 

de recoltare, transport şi prelucrare, în cadrul aceluiaşi proces tehnologic, a produselor forestiere, cum sunt 

maşinile forestiere multifuncţionale de recoltat cu impact redus asupra mediului, precum şi de maşini şi utilaje 

speciale pentru transportul produselor forestiere, din pădure la unităţile de procesare primară; 

f) Creşterea numărului de locuri de muncă în sectorul procesării şi valorificării produselor forestiere; 

g) Creşterea productivităţii muncii în sectorul forestier; 

h) Pentru procesarea produselor forestiere lemnoase sunt eligibile numai operaţiile care au loc înainte de 

prelucrarea industrială în conformitate cu art. 19 din Regulamentul (CE ) nr. 1974/2006. 

 

Finanţare: 

Beneficiarii acestei măsuri pot solicita Agenţiei de plăţi plata unui avans în cuantum de până la 50% din ajutorul 

public pentru investiţii, conform articolului 56 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 privind regulile de aplicare 

ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1698/2005 privind acordarea sprijinului pentru dezvoltare rurală din 

FEADR, iar plata este condiţionată de constituirea unei garanţii bancare sau a unei garanţii echivalente, 

corespunzătoare unui procent de 110% din valoarea avansului. Garanţia depusă se eliberează numai în cazul în 

care Agenţia de plăţi stabileşte că suma cheltuielilor efectuate care corespund sprijinului public pentru investiţii 

a depăşit valoarea avansului. 

Potenţialii beneficiari ai acestei măsuri au la dispoziţie facilităţile financiare conform pachetului de acte 
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normative pentru creditarea şi garantarea investiţiilor, care este în vigoare până în anul 2009, în special pentru 

asigurarea cofinanţării proiectelor realizate din fondul SAPARD, intitulat Programul „Fermierul” care a constituit 

principalul instrument pentru creşterea absorbţiei fondurilor de pre-aderare. Verificarea respectării intensităţii 

maxime a ajutorului se va face înaintea semnării contractului de finanţare. 

 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 257.000 € (50 %) 

 

Nr. de proiecte 

prevăzute 
Cost total 

mediu 

Estimarea 

costului total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică naţională 

Contribuţia 

privată 

3 proiecte 85.666 € 257.000 € 205.600 € (40%) 51.400 € (10%) 257.000 € (50%) 

Indicatori/rezultate 

- Număr total de microîntreprinderi sprijinite (împărţite în funcţie de statutul juridic, categoria de vârstă, 

gen, tipul micro-întreprinderii, tipul investiţiei) - 3; 

- Numar de proiecte spriinite ale caror beneficiari sunt tineri – 2; 

- Proiecte ale caror beneficiari reprezinta sau fac parte dintr-o forma asociativa (grup de producatori, 
asociatii, parteneriate etc) – 2; 

- Numar de proiecte care integreaza probleme de mediu – 2; 

Criterii de selecţie  

- Exploataţii agricole care se adaptează la standardele comunitare nou introduse; 

- Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată mai sus. Proiectele din sectorul 

vegetal de la priorităţile i, ii, iii şi iv care au investiţii în sisteme de irigaţii vor primi punctaj suplimentar 

pentru acest criteriu de selecţie. 

- Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiţii în producerea şi utilizarea energiei 

regenerabile vor putea beneficia de un punctaj suplimentar. 

- Exploataţii agricole de semisubzistenţă; 

- Beneficiarul, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, este constituit ca formă 

asociativă sau este membru al unei forme asociative, recunoscute conform legislaţiei naţionale în 

vigoare; 

- Exploataţii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/FEADR pentru aceleaşi tip de activitate ; 

- Exploataţii vegetale şi de creşterea animalelor în sistem ecologic; 

- Proiectele care au şi investiţii pentru procesarea produselor agricole; 

- Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului; 

- Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate. 

Concordanţa acţiunilor cu priorităţile şi obiectivele strategiei: 

Prin Măsura 411.21 – Modernizarea exploataţiilor agricole se va contribui semnificativ la atingerea mai multor 

obiective din cadrul strategiei: 

→ Prioritatea 1 - Dezvoltarea sectorului agricol şi agroalimentar; 

Obiectivul Operaţional 1.1 - Creşterea valorii adăugate a produselor agricole 

Obiectivul Operaţional 1.2 - Dezvoltarea practicilor agriculturii ecologice; 

→ Prioritatea 2 - Creşterea competitivităţii economice; 

Obiectivul Operaţional 2.1 - Diversificarea economiei locale; 

Obiectivul Operaţional 2.3 - Reducerea presiunii activităţilor economice asupra factorilor de mediu; 

Obiectivul Operaţional 2.4 - Creşterea numărului de locuri de muncă. 
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Sinergia cu alte măsuri 

Sprijinul acordat în cadrul acestei masuri poate fi completat în mod direct cu sprijinul acordat prin masurile 111 

Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte si 143 Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta 

pentru agricultori. De asemenea, sprijinul acordat prin masura este complementar actiunilor prevazute în cadrul 

altor masuri din Axa I (123 Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere, 142 Înfiintarea grupurilor 

de producatori, 125 Îmbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si 

silviculturii, 112 Instalarea tinerilor fermieri, 141 Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta). 

 

Surse posibile de finanţare 

Beneficiari privaţi: 

- Venituri proprii; 

- Linii de credit; 

- Sponsorizări; 

- Donaţii; 

- Granturi din surse interne şi externe, etc. 

 

 


