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Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare –miza intervenției: 

Obiectiv: 

Creșterea competitivității întreprinderilor de procesare a performanței generale a întreprinderilor din 

sectorul de procesare și marketing al produselor agricole și forestiere, printr-o mai bună utilizare a resurselor 

umane și a altor factori de producție. 

Obiective specifice: 

a) Introducerea și dezvoltarea de tehnologii și procedee pentru obținerea de noi produse agricole și 

forestiere competitive 

b) Adaptarea întreprinderilor la noile standarde comunitare atât în etapa de procesare  cât și în cea de 

distribuție a produselor obținute 

c) Îmbunătățirea veniturilor întreprinderilor sprijinite prin creșterea valorii adăugate a produselor agricole 

d) Creșterea valorii adăugate a produselor forestiere precum și a eficienței economice a activității 

microîntreprinderilor prin dezvoltarea și modernizarea echipamentelor, proceselor și tehnologiilor de 

prelucrare 
Atingerea acestor obiective se realizează prin investiţii corporale şi necorporale în cadrul întreprinderilor pentru: 

 procesarea şi marketingul produselor agricole care procesează materii prime, incluse în Anexa I la 

Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene, cu excepţia produselor piscicole şi care obţin produse 

incluse în Anexa I; vezi adresa web a Autorității Naționale a Vămilor 

http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/sectiuni.htm, pentru încadrarea corectă a materiilor prime și 

produselor finite. 

 procesarea şi marketingul produselor agricole care procesează materii prime, incluse în Anexa I la 

Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene, cu excepţia produselor piscicole şi care obţin produse 

neincluse în Anexa I şi care fac obiectul unei Scheme de ajutor de stat. 

 

Descrierea intervenției - domeniul de acoperire al măsurii 

Sprijinul prin aceasta măsură se acordă pentru realizarea de investiții corporale și necorporale în cadrul 

întreprinderilor pentru procesarea și marketingul produselor agricole care procesează materii prime care sunt 

incluse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității  Europene, cu excepția produselor piscicole și care obțin 

produse incluse în Anexa I , prin:  

a) Dezvoltarea de noi produse, procese și tehnologii; 

b) Promovarea investițiilor pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile; 

c) Adaptarea la cerințele pieței în funcție de resursele locale precum și de deschiderea de noi oportunități 

de piață; 

d) Creșterea productivității muncii în sectorul agro-alimentar; 

e) Creșterea numărului de locuri de munca și a siguranței la locul de muncă. 

Pentru investițiile de procesare și marketing a produselor agricole care vizează obținerea de produse 

neincluse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene, vor fi sprijinite numai sectoarele precizate 

în schema de ajutor de stat, care va fi conformă regulamentelor de ajutor de stat. 

 De asemenea sprijinul este acordat pentru investiții corporale și necorporale, pentru procesarea și 

marketingul produselor forestiere prin: 

a) Creșterea eficienței sectorului de procesare și marketing a produselor forestiere prin inovații și 

introducerea de noi tehnologii, mașini și echipamente, cu respectarea standardelor de siguranță în muncă și 

de protecție a mediului; 

b) Adaptarea la cerințele pieței, a prelucrării și comercializării produselor forestiere în funcție de resursele 

locale și exploatarea de noi oportunități de piață; 

c) Îmbunătățirea competitivității unităților de prelucrare și comercializare a produselor forestiere prin 

creșterea randamentului instalațiilor și proceselor de prelucrare și a calității produselor; 

d) Obținerea de surse de energie regenerabilă din biomasa forestieră; 

e) Îmbunătățirea dotărilor microîntreprinderilor prin achiziționarea de echipamente, utilaje şi maşini 

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

cum sunt maşinile forestiere multifuncționale de recoltat cu impact redus asupra mediului, precum şi de 

maşini şi utilaje speciale pentru transportul produselor forestiere din pădure la unitățile de procesare 

primară; 

f) Creșterea numărului de locuri de muncă în sectorul procesării și valorificării produselor forestiere; 

g) Creșterea productivității muncii în sectorul forestier; 

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

prelucrarea industrială în conformitate cu art. 19 din regulamentul (CE ) nr. 1974/2006. 
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AGRICOLE ȘI FORESTIERE 
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Beneficiari: 

Tipuri de beneficiari : 

Beneficiari privați 

a) Micro-întreprinderi și IMM-uri (existente și start-up) - definite în conformitate cu Recomandarea (CE) 

nr. 361/2003, respectiv în conformitate cu Legea nr. 346/ 2004, cu modificările şi completările 

ulterioare care să-și desfășoare activitatea propusă prin proiect în teritoriul GAL-ului 

b)  Alte întreprinderi care nu sunt micro-întreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii, care au mai puţin de 

750 angajaţi sau cu o cifră de afaceri care nu depăşeşte 200 milioane Euro – definite în conformitate cu art. 28 

din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005. 

c) Cooperative agricole de procesare a produselor agricole – constituite conform Legii nr. 566/ 2004; 

d) Societăţi cooperative de valorificare – constituite conform Legii nr. 1/ 2005; 

e) Întreprinderi familiale/ Întreprinderi individuale – înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008; 

f)  Grupuri de producători constituite conform Ordonanţei nr. 37/ 2005 cu modificările şi completările 

ulterioare, care au ca scop comercializarea în comun a produselor agricole şi silvice şi aparţin următoarelor 

forme juridice : 

- societăţi comerciale - constituite conform Legii nr. 31/ 1990 

- cooperative agricole de procesare a produselor agricole, constituite conform Legii nr. 566/ 2004. 

Finanţarea unui proiect depus în cadrul Măsurii 123 derulată prin PNDR este restricţionată pentru următoarele 

categorii de beneficiari: 

- Grupurile de producători, grupurile de producători recunoscute preliminar şi organizaţiile de producători din 

domeniul legume şi fructe – aceştia vor beneficia de sprijin prin Organizarea Comună de Piaţă (Pilonul I), cu 

excepția grupurilor de producători din domeniul comercializării cartofilor; 

- Beneficiarii înregistraţi în lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD şi pentru FEADR, pana la 

achitarea integrala a datoriei fata de APDRP, inclusiv a majorărilor de întârziere; 

- Beneficiarii care au contracte de finanţare reziliate, din inițiativa APDRP, derulate prin FEADR din cauza 

nerespectării clauzelor contractuale și rezilierea are o vechime mai mică de un an; 

- Beneficiarii care se află în situaţii litigioase cu APDRP, până la finalizarea litigiului. 

 

Precizări privind acțiunile eligibile 

Investiţii în active corporale, eligibile pentru produsele agricole 

Construcții noi şi/sau modernizarea clădirilor folosite pentru procesul de producție, inclusiv construcții destinate 

protecției mediului, infrastructura internă şi utilități, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor: 

a) Construcţii noi şi/ sau modernizări pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice en‐gros; 

b) Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi utilaje, instalaţii, echipamente, aparate şi costuri de instalare; 

c) Investiţii pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii materiei prime, semifabricatelor, produselor şi 

subproduselor obţinute în cadrul unităţilor de procesare şi marketing; 

d) Investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile; 

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

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

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

materii prime/mărfuri adecvate activității descrise în proiect, următoarele: 

- Autocisterne, 

- Autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul 

mărfurilor alimentare), 

- Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate), 

- Mijloace de transport animale.  

Cheltuielile cu orice alt mijloc de transport nu sunt considerate eligibile. 

ATENȚIE! Nu sunt eligibile pentru finanţare în cadrul măsurii investiţiile pentru producerea 

biocombustibililor. 

Investiţii în active necorporale: 

a) Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură 

cu investiţiile corporale ale proiectului; 

b) Cumpărarea de tehnologii (know‐how), achiziţionarea de patente şi licenţe pentru pregătirea implementării 

proiectului; 

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

ar fi: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi 

autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, pentru pregătirea 

implementării proiectului (maxim 8% din valoarea totală eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede şi construcţii şi 

maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea construcţiilor); 

d) Achiziţionarea de software, identificat ca necesar prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. 
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Investiții și costuri neeligibile:  

 

Prin Măsura 123 nu sunt finanţate investiţii pentru desfăşurarea de activităţi din domeniul: 

i. procesării sfeclei de zahăr care nu se încadrează în cota alocată, precum și procesarea trestiei de zahăr; 

ii. procesării tutunului; 

iii. investiţii pentru unităţi de ecarisaj; 

iv. investiţii în activitatea de cercetare pentru obţinerea de noi produse şi tehnologii în domeniul 

procesării şi marketingului produselor agricole şi forestiere; 

v. investiţii care sprijină direct vânzarea cu amănuntul. 

 

Cheltuieli neeligibile:  

 construcţia sau modernizarea locuinţei şi sediilor sociale; Sediile sociale sunt acele spatii care deservesc 

activitatea generala a unității: birouri pentru personalul administrativ, Săli de ședințe, Săli de protocol, bucătărie și 

sala de mese, spatii de cazare, etc. Pentru respectarea condițiilor de igiena/sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic 

sunt eligibile spațiile destinate personalului de producție: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul 

medicului veterinar, biroul maiștrilor, a șefului de secție, spațiul pentru servirea mesei, etc. 

 achiziţionarea de bunuri second-hand; 

 achiziţionarea de teren; 

 TVA, cu excepţia TVA-ului nerecuperabil în cazul în care este în mod real şi definitiv suportat de către 

beneficiari, alţii decât persoanele neimpozabile; 

  costuri operaţionale, inclusiv costuri de întreţinere şi chirie; 

  comisioane bancare, costurile garanţiilor şi cheltuieli similare; 

 costuri privind contribuţia în natură; 

  costuri privind promovarea produselor pe piaţa internă prin expoziţii, reclame şi publicitate; 

  costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro 

APDRP; 

 costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare etc.; 

 cheltuieli realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepţia costurilor generale ale proiectului 

reprezentate de costurile necesare pentru pregătirea implementării proiectului şi care constau în 

onorarii/tarife pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberarea 

certificatelor. 

  achiziţia de mijloace de transport pentru uz personal şi transport persoane; 

  investiţiile realizate în cadrul schemelor de sprijin; 

 investiţiile realizate de către organizaţiile de producători din sectorul legume fructe care beneficiază de 

sprijin prin Organizarea Comună de Piaţă. 

 

Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului 

 Proiectul trebuie să respecte conformitatea cu obiectivul general al Măsurii şi cu cel puţin unul dintre 

obiectivele specifice; 

 Îmbunătăţirea performanţei generale a unităţii se realizează prin unul sau mai multe obiective de ordin tehnic, 

economico-financiar şi de mediu și siguranță alimentară, cu respectarea obligatorie a viabilității economice; 

 Beneficiarul sau reprezentantul legal al proiectului trebuie să dovedească o pregătire profesională, în raport 

cu proiectul; 

 Beneficiarul trebuie să prezinte Memoriul Justificativ sau Studiul de Fezabilitate; 

 Beneficiarul nu trebuie să fie în dificultate; 

 Beneficiarul trebuie să declare că asigură co-finanţarea investiţiei; 

 Beneficiarul trebuie să prezinte dovada că va obţine toate avizele şi acordurile conform legislaţiei în vigoare 

din domeniul: sanitar-veterinar, sanitar, fitosanitar şi de mediu necesare realizării investiţiei în cadrul 

proiectului; 

 În cazul produselor agricole cu cotă de procesare, beneficiarul, la depunerea Cererii de Finanţare, trebuie să 

facă dovada că deţine cotă la nivelul investiţiei pe care urmează să o realizeze. 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

Criterii de selecție: 

Criterii de selecție pentru implementarea standardelor europene în vigoare privind prelucrarea laptelui 

crud (Unitățile care implementează standardul privind prelucrarea laptelui crud, în conformitate cu Anexa la 

Decizia 2011/898/UE):  

1. Unităţi care au programe de restructurare până în 2013, cuprinse în anexa avizată de DG Sanco, pentru 

îndeplinirea conformităţii cu standardele comunitare, conform Decizia 2011/898/UE de modificare a Deciziei 

2009/852/CE privind măsurile tranzitorii în temeiul Regulamentelor (CE) nr. 852/2004 și (CE) nr. 853/2004 

ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește prelucrarea laptelui crud care nu respectă 

cerințele în anumite unități de prelucrare a laptelui din România și cerințele structurale aplicabile acestor 

unități. Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul trebuie să se regăsească în Anexa 

Deciziei 2011/898/UE şi trebuie să facă dovada că are un program de restructurare avizat de ANSVSA, iar 

investiţia propusă face parte din acest program.  

2.  Micro-întreprinderi care se adaptează la standardele comunitare nou introduse  

Se punctează numai Micro-întreprinderile din Anexa Deciziei 2011/898/UE, numai pentru următoarele doua 

standarde, in conformitate cu Anexa la fisa măsurii: „Descrierea standardelor comunitare în vigoare”, prezentată și în 

Ghidul Solicitantului. 

- Standarde generale pentru igiena produselor alimentare(Regulamentul nr. 852/2004/CE) cu perioada de gratie 

31.12.2013; 

- Standarde specifice de igiena pentru alimentele de origine animala (Regulamentul nr. 882/2004/CE) cu perioada de 

gratie 31.12.2013. 

3.  Unităţi din sectoarele prioritare în ordinea de priorităţi prezentată mai jos:  

- lapte şi produse lactate; carne, produse din carne și ouă; 

- cereale; 

- legume, fructe și cartofi; 

- semințe oleaginoase;  

- miere de albine 

- vin. 

Pentru proiectele care prevăd investiţii în energie regenerabilă se acordă punctaj suplimentar. Materia prima folosită 

pentru obținerea energiei regenerabile (biomasa) trebuie să provină din unitatea proprie iar energia obținută inclusiv 

din alte surse regenerabile (solară, eoliană, termală și alte surse de același tip), să fie folosită exclusiv în unitate. – 

maxim 10 puncte 

4. IMM-uri din zone unde există materie primă disponibilă și nu există capacităţi de procesare  

5. Forme asociative constituite/Membri ai unei Organizaţii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare 

(OIPA) recunoscută, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică  

6. Să nu mai fi beneficiat de alt sprijin SAPARD/FEADR pentru același tip de activitate  

7. IMM-uri care sunt atât producătoare de materie primă cât și procesatoare  

8. IMM-uri care procesează produse tradiționale  

9. Să colecteze şi/ sau să proceseze produse ecologice  

10. Microîntreprinderi pentru: 

- pentru sacrificare şi procesare carne  

- pentru colectare și procesare lapte.  

Punctaj minim 20 de puncte. 

 

Criterii de selecție pentru unitățile care nu implementează standardul privind prelucrarea laptelui crud, 

în conformitate cu Anexa la Decizia 2011/898/UE): 

1. Unităţi care au programe de restructurare până în 2013  

2. Micro-întreprinderi care se adaptează la standardele comunitare nou introduse  

3. Unităţi din sectoarele prioritare în ordinea de priorităţi prezentată mai jos:  

- lapte şi produse lactate; carne, produse din carne și ouă; 

- cereale; 

- legume, fructe și cartofi; 

- semințe oleaginoase;  

- miere de albine; 

- vin. 

Pentru proiectele care prevăd investiţii în energie regenerabilă se acordă punctaj suplimentar.  

4. IMM-uri din zone unde există materie primă disponibilă și nu există capacităţi de procesare  

5. Solicitanții sunt forme asociative constituite/Membri ai unei Organizaţii Interprofesionale pentru Produsele 

Agroalimentare (OIPA) recunoscută, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică  sau sunt 

membri ai unei Organizaţii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA)  
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6. Să nu mai fi beneficiat de alt sprijin SAPARD/FEADR pentru același tip de activitate  

7. IMM-uri care sunt atât producătoare de materie primă cât și procesatoare  

8. IMM-uri care procesează produse tradiționale  

9. Să colecteze şi/ sau să proceseze produse ecologice  

10. Microîntreprinderi pentru:  

- pentru sacrificare şi procesare carne  

- pentru colectare și procesare lapte  

Punctaj minim 20 de puncte. 

 

Criterii locale specifice: 

- Plata impozitelor la zi; 

- Să nu fi fost condamnați prin hotărâre judecătorească pentru fraudă, corupție sau orice alte activități ilegale 

care au prejudiciat interesele financiare ale Comunității Europene; 

- Experiența în domeniu; 

- Să demonstreze  pe fiecare caz eficiența investiției ( studiu de fezabilitate); 

- Să asigure locuri de muncă. 

 

Volumul sprijinului 

Pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii și investițiile care aparțin unei forme asociative și 

care deservesc membrii acesteia, cuantumul sprijinului este de 50% din valoarea eligibilă a investiției, cu plafon 

maxim al sprijinului public nerambursabil de 200.000 euro/ proiect. 

Pentru alte întreprinderi – cuantumul sprijinului este de 25% din valoarea eligibilă a proiectului, cu un plafon 

maxim al sprijinului public nerambursabil de 200.000 de Euro/ proiect. 

Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin Măsura 123 este de 5.000 de Euro – această sumă 

reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului. 

Valoarea totală maximă a unui proiect realizat pe axa Leader nu va putea depăși 400.000 euro, suma 

maximă nerambursabilă care se poate acorda este de 200.000 euro. 

 

Finanțare: 

 Ajutorul public (FEADR 80% + contribuție publică națională  20%): 50% 

-EURO- 

Nr. de proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu 

Estimarea 

costului total pe 

măsură 

Contribuția 

FEADR/măsură 

Contribuția 

publică 

națională 

Contribuția 

privată 

1 200000 400000 160000 40000 200000 

 

Indicatori: 

INDICATORI DE MONITORIZARE ȚINTA 2012-2013 

Număr total al întreprinderilor care primesc sprijin pentru investiții, din care: 1 

 IMM-uri 0 

 Microîntreprinderi 1 

 Forme asociative 0 

 

Criterii  de selecție locală (care vor departaja beneficiarii cu același punctaj): 

Criterii de selecție Punctaj 

Unități care procesează produse tradiționale și asimilate 25 

Unități care colectează și/ sau procesează produse ecologice 25 

Proiecte cu  valoare maximă de 40.000 Euro  25 

Proiecte prin care se creează locuri noi de muncă 25 

TOTAL 100 

 


