
Denumirea măsurii: Investiții în procesarea și marketingul produselor agricole în 

teritoriul GAL 

CODUL Măsurii: M7/3A 

Tipul măsurii:  

✓ INVESTIȚII 

□ SERVICII 

□ SPRIJIN FORFETAR 

 

1.Descrierea generală a măsurii inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 

contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

Sprijinul acordat prin această măsură, va contribui la: înfiinţarea și/sau 

modernizarea unităţilor de procesare şi comercializare, la introducerea de noi tehnologii 

pentru dezvoltarea de noi produse și procese, la aplicarea măsurilor de protecţia mediului 

inclusiv scăderea consumului de energie și a emisiilor GES, la promovarea investiţiilor pentru 

producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile și la creşterea numărului de locuri 

de muncă. Se vor putea realiza facilităţi de depozitare şi ambalare, sisteme de management 

al calității, etichetare, promovare şi marketing. Sprijinul acordat prin acesta măsură va 

contribui și la stimularea comercializării produselor prin intermediul lanțurilor scurte de 

aprovizionare prin sprijinul acordat pentru modernizarea și extinderea sistemelor de 

colectare și condiționare și a unităților de procesare, coroborate cu activități de marketing 

și cu creșterea calității produselor.  

Corelare cu analiza SWOT 

În teritoriul GAL au fost identificate nevoi dar și oportunități de dezvoltare a 

activităților de procesare și comercializare a produselor agricole.  

Numărul unităților de procesare a produselor agroalimentare din teritoriu este foarte 

redus și insuficient dezvoltat mai ales în ceea ce privește conformarea la standardele 

europene, fiind nevoie de investiții în scopul creșterii eficienței economice și a 

productivității, ce constau în modernizarea/construcția/achiziția de spaţii de producţie şi 

tehnologii moderne, sisteme de colectare, sortare, calibrare, depozitare, condiționare, 

ambalare, comercializare, dar și în dezvoltarea de noi produse şi mărci locale. Vor trebui 

susținute acţiunile de marketing şi de îmbunătățire a planificării strategice a afacerilor și a 

managementului resurselor care vor conduce la creșterea eficienței economice.  

Obiectiv de dezvoltare rurală ale Reg.(UE) 1305/2013, art.4: Măsura contribuie la 

obiectivul a) și anume: favorizarea competitivității agriculturii. 

Obiectivele specifice/ locale ale măsurii sunt: 

• Înfiinţarea și / sau modernizarea unităţilor de procesare şi comercializare; 

• Creșterea competitivității întreprinderilor de procesare, a performanței generale a 

întreprinderilor din sectorul de procesare și marketing al produselor agricole, printr-o mai 

bună utilizare a resurselor umane și prin introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea 

de noi produse și procese; 

• Adaptarea întreprinderilor la noile standarde comunitare atât în etapa de procesare  cât 

și în cea de distribuție a produselor obținute; 

• Aplicarea măsurilor de protecţia mediului, inclusiv scăderea consumului de energie și a 

emisiilor GES; 

• Promovarea investiţiilor pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile; 

• Creşterea numărului de locuri de muncă. 



Măsura contribuie la prioritatea P3 prevăzută în art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor 

agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură și este conform 

domeniului de intervenție 3(a): Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari 

printr‐o mai bună integrare a acestora în lanţul agroalimentar prin intermediul 

schemelor de calitate, creșterea valorii adăugate a produselor agricole, promovarea 

pe piețele locale, a circuitelor scurte de aprovizionare, grupurilor de producători și a 

organizațiilor interprofesionale. Această măsură este în conformitate cu prioritatea 3 din 

SDL.   

Măsura corespunde obiectivelor art. 17, alin. 1 (b) și alin. (3) din Reg. (UE) nr. 

1305/2013.  

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 3(a) prevăzut la art. 5 din Reg. (UE) 

nr. 1305/2013. 

Măsura contribuie la obiectivul transversal ale Reg. (UE) nr. 1305/2013 legat de 

inovare prin încurajarea investițiilor în tehnologii și echipamente cu caracter inovator, în 

tehnologii și procese noi care vor conduce la utilizarea, la o scară mai largă, a tehnologiilor 

moderne. Măsura contribuie și la obiectivul transversal ale Reg. (UE) nr. 1305/2013 legat 

de protecția mediului urmărindu-se realizarea de proiecte cu impact pozitiv asupra 

mediului care dezvoltă investiții în tehnologii noi, moderne și prietenoase cu mediul care să 

contribuie la creșterea nivelului global de performanță al exploatațiilor. Se urmărește 

promovarea acelor investiții care vor folosi energie regenerabilă, în conformitate cu Art. 5, 

punctul (4) și (5). Măsura contribuie și la obiectivul transversal ale Reg. (UE) nr. 1305/2013 

legat de reducere a efectelor schimbărilor climatice, sprijinindu-se investițiile în 

adoptarea de surse de încălzire bazate pe biomasă, în conformitate cu Art. 5, punctul (4) și 

(5).  

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL 

Măsura M7: Investiții în procesarea și marketingul produselor agricole teritoriul GAL 

este în complementaritate cu măsura M1 propusă în SDL: Dezvoltarea satelor și servicii de 

bază în vederea creșterii calității vieții în  teritoriul GAL.   

Beneficiarii direcți ai măsurii M7 sunt incluși în categoriile de beneficiari indirecți ai măsurii 

M1 de dezvoltare a satelor și servicii de bază în vederea creșterii calității vieții în teritoriul 

GAL.  

Sinergia cu alte măsuri din SDL 

Prin SDL s-au propus pentru prioritatea P3: promovarea organizării lanțului 

alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării 

animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură 3 măsuri distincte, și anume: Măsura 

M7: Investiții în procesarea și marketingul produselor agricole în teritoriul GAL; M9: Scheme 

de calitate și M10: Înființare grupuri și organizații de producători în teritoriul GAL. 

Măsura M7 este în sinergie cu măsurile M9 și M10.   

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Măsura propusă dorește să contribuie la dezvoltarea economică a teritoriului GAL prin 

sprijinirea de investiții în unitățile de procesare și comercializare care vor conduce la 

creșterea valorii adăugate a produselor agricole și creării de locuri de muncă in productia si 

in industria de procesare, domeniu în care teritoriul are tradiție și potential, dar care din 

cauza fragmentării exploatațiilor agricole și investițiilor reduse nu s-a dezvoltat  în ultimul 

timp. 



Sprijinul acordat prin măsură prin investiţii individuale şi/sau colective va conduce la 

dezvoltarea şi modernizarea unor capacităţi de procesare şi de comercializare a produselor 

agricole, respectarea standardelor comunitare, incluzând tehnologii moderne, inovaţii şi 

idei noi, precum şi facilităţi pentru creşterea eficienţei şi productivităţii întreprinderilor şi 

a valorii adăugate a produselor agricole. 

Sprijinul acordat prin această măsură va contribui la crearea de noi unităţi de 

procesare și comercoializare a produselor agricole, acțiuni ce vor avea ca efect direct 

crearea de locuri de muncă contribuind astfel la promovarea ocupării forţei de muncă. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2013 (3), 

Hotărârea nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor 

programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru 

Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, PNDR 2014-2020.  

 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

Beneficiari direcţi:  

Solicitanţii eligibili pentru sprijin sunt întreprinderile (microîntreprinderi, 

întreprinderi mici și mijlocii conform Legii 346/2004 privind stimularea înființării și 

dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările și completările ulterioare, precum 

și întreprinderi mari), cooperativele și grupurile de producători care realizează investiţii 

corporale şi necorporale pentru procesarea şi marketingul produselor agricole cuprinse în 

Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene (TFUE), cu excepția produselor 

pescărești.  

(PFA, II, IF – în baza OUG 44/2008, SNC, SCS, SA, SCA, SRL- în baza Legii 31/1990, 

Societate agricolă – în baza Legii 36/1991, Societate cooperative agricolă – în baza Legii 

1/2005, Grup de producători – în baza Legii 338/2005). 

Beneficiari indirecți: populația locală, fermieri din teritoriu, alte IMM-uri din teritoriu 

și ONG-uri din teritoriu. 

 

5. Tip de sprijin  

• În conformitate cu prevederile art. 67 din Reg. (UE) nr. 1303/2013 lit. (a), tipul de sprijin 

constă în:  (a) rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv. 

• În conformitate cu prevederile art. art. 45 din R. (CE) nr. 1305/2013 pct.4: (4) Beneficiarii 

sprijinului pentru investiții pot solicita plata unui avans de până la 50% din ajutorul public 

acordat. În conformitate cu prevederile art. art. 63 din R. (CE) nr. 1305/2013 pct.1: 

(1)Plata avansurilor este condiționată de constituirea unei garanții bancare sau a unei 

garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului. 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Tipuri de acţiuni eligibile: 

• Înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, inclusiv 

investiții privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare); 

• Înființarea, extinderea și/sau modernizarea de centre locale de colectare, 

recepție,depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare pentru 

lapte/carne/fructe/cereale; 

• Achiziție abator mobil pentru bovine/porcine/obine/caprine; 



• Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de 

legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro‐alimentare; 

• Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală), a 

energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității procesatoare exclusiv 

pentru consumul propriu și investiții pentru îmbunătățirea eficienţei energetice, ca și 

operaţiuni din cadrul unui proiect mai mare de investiţii;  

Cheltuieli eligibile:  

• Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor unităților de procesare; 

✓  construcții destinate unei etape sau întregului flux tehnologic (colectare, depozitare 

materie primă/produse, sortare, condiționare, procesare, comercializare). Exemple 

de construcții pentru colectarea materiei prime: centre colectare, recepționare, 

răcire lapte; centre colectare, recepționare, sortare, ambalare ouă; centre colectare, 

recepționare, sortare, ambalare legume; stații colectare, uscare, calibrare, curățire 

cereale și semințe oleaginoase. 

✓ construcții destinate protecţiei mediului, aferente investițiilor pentru reducerea 

emisiilor gazelor cu efect de seră (GES), energie regenerabilă, eficiență energetică, 

infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare 

proiectelor. 

• Achiziţionarea, inclusiv în leasing (doar leasingul financiar e eligibil) de utilaje noi, 

instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei 

prime și/sau comercializării produselor agro‐alimentare în cadrul lanțurilor alimentare 

integrate; 

• Cheltuieli generate de îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile 

standarde impuse de legislația europeană pentru procesarea și comercializarea produselor 

agro‐alimentare; 

•  Cheltuieli aferente marketingului produselor obținute (ex. echipamente 

pentruetichetarea, ambalarea produselor). 

Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale: 

• Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă 

alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului; 

• Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea 

implementării proiectului; Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în 

documentația tehnico‐economică a proiectului; 

• Cheltuieli aferente marketing‐ului produselor obținute, în limita a max. 5% din valoarea 

eligibilă a proiectului (maxim 30.000 euro) pentru: înfiintarea unui site; etichetarea 

(crearea conceptului); creare marcă înregistrată/brand. 

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă respectă 

prevederile art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013. 

 

Cheltuieli neeligibile specifice:  

✓ Producția de biocombustibili și peleți; 

✓ Investiţiile pentru unităţi de ecarisaj, 

✓ Producţia și comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul naţional 

de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014‐2018; 

✓ Procesarea și comercializarea produselor agricole finanțate în cadrul subprogramului 

pomicol. 

7. Condiții de eligibilitate 



✓ Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

✓  Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute 

prin sub-măsură; 

✓ Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole incluse în lista 

cuprinsă în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene în scopul obținerii 

de produse Anexa I și non‐Anexa I; 

✓ Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării 

investiției;  

✓ Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentatiei 

tehnico-economice; 

✓ Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă 

aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în 

vigoare;  

✓ Investiția va respecta prevederile legislației în vigoare din domeniul sănătate 

publică, sanitar‐veterinar și siguranță alimentară; 

✓ Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani 

fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.  

 

8. Criterii de selecție 

Selecția se va face pe baza următoarelor principii: 

1. Principiul creării lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de 

colectare, procesare și comercializare 

2. Principiul produsului cu înaltă valoare adăugată (ex. Produsele ecologice, 

tradiționale certificate de MADR, produse care participă la scheme de calitate 

recunoscute la nivel european, etc.) 

3. Principiul asocierii în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători 

4. Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potential determinate în baza 

studiului de specialitate 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile.  

Valoarea eligibilă nerambursabilă a proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 50.000 Euro. 

 

10. Indicatori de monitorizare 

• Număr de locuri de muncă nou create: 6 

• Număr întreprinderi înființate/modernizate: 2 


