
Măsura 1.2.3. Creşterea valorii adăugate a produselor agricole 

ACTUALIZATA 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei 

  
Relieful teritoriului este muntos şi colinar înalt, prielnic doar fâneţelor, păşunilor şi pomilor 

fructiferi. Mai mult de 50% din suprafaţa teritoriului este ocupată de fondul forestier. 

Agricultura (în special pomicultura) şi silvicultura sunt resurse importante pentru populaţie 

şi pentru economica locală, însă practicarea lor se face cu o productivitate foarte scăzută.  

Majoritatea fermelor se încadrează la categoriile sub şi semi-subzistenţă, peste 90% dintre 

exploataţiile agricole având suprafeţe sub 2 ha.  

Dezvoltarea agriculturii din teritoriu se poate face prin valoare adăugată puţinelor produse 

agricole şi silvice locale.  Astfel, chiar dacă o fermă rămâne la o exploataţie mică, va putea 

câştiga din procesarea materiei prime şi vânzarea produselor obţinute sub marca de 

tradiţional.   

Îmbunătăţirea marketingului reprezintă de asemenea o premisă a creşterii competitivităţii. 

Prin urmare, crearea şi dezvoltarea unui sistem de colectare, depozitare şi comercializare 

a produselor agro-alimentare devine o necesitate imediată în vederea obţinerii de produse 

corespunzătoare din punct de vedere cantitativ şi calitativ solicitărilor pieţei. La aceasta se 

adaugă necesitatea formării şi dezvoltării formelor asociative (grupuri de producători) 

pentru a creşte puterea de valorificare a produselor locale.  

 

 

Obiectiv general 
Facilitarea transformării şi modernizării agriculturii pentru a o face mai competitivă şi 

pentru a contribui la creşterea economică din teritoriu.  

Obiective specifice 
- Sprijin pentru investiţii care vizează creşterea capacităţii de valorificare a 

produselor locale.  

- Încurajarea dezvoltării formelor asociative la nivelul teritoriului.  

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire a măsurii 
Sprijinul pentru această măsură se acordă pentru realizarea de investiţii corporale şi 

necorporale pentru procesarea şi/sau marketingul produselor agricole tradiţionale, cu 

potenţial de a deveni mărci locale.  

În cadrul acestei măsuri vor fi sprijinite proiectele în urma cărora vor beneficia un număr 
mai mare de fermieri, în special cei din fermele de semi-subzistenţă, din mai multe 

comune. 

Măsura sprijină: 
 Proiecte care urmăresc introducerea de noi tehnologii şi eficientizarea producţiei 

agricole.  

 Proiecte care contribuie la îmbunătăţirea preluării, depozitării şi procesării primare 

a produselor agricole.  
 Proiecte care urmăresc creşterea capacităţii de comercializare a produselor obţinute 

de fermieri, inclusiv de marketing şi promovare.  

 

Beneficiari -Tipuri de beneficiari 
 Microîntreprinderi şi IMM-uri 

 PFA/uri, II-uri, IF-uri 

 Forme asociative 

 

Evaluarea numărului de beneficiari 



1 entităţi juridice din categoria celor de mai sus vor fi aplicanţi direcţi 

 

Beneficiari indirecţi, care vor avea acces la investiţiile realizate vor fi peste 200 de 

fermieri, din ferme de semi-subzistenţă.    

 

Criterii de selecţie locală 

 

Se va acorda prioritate pentru:  

 forme asociative (cooperative, asociaţii de producători, etc.) 

 microîntreprinderi conduse (ca acţionari principali) de către tineri până la 40 de 

ani; 
 proiectele care includ acţiuni de protecţia mediului; 

 proiectele de care beneficiaza ferme de semi-subzistentă.  

 complementaritatea cu Planul de Dezvoltare Locala/Programul National de 

Dezvoltare Rurala. 

 proiecte inovative. 

 gradul de participare la cofinantare al beneficiarului. 

 societatile care produc in mod traditional sau ecologic si care imbina procesul de 

productie cu procesarea. 

 proiecte care demonstreaza existenta materiei prime in zona si impactul 

prelucrarii acesteia pentru teritoriu. 

 

Tipuri de investiţii  si  cheltuieli eligibile 

 

          INVESTITII IN ACTIVE CORPORALE 

 

Construcţii noi şi/sau modernizarea clădirilor folosite pentru procesul de producţie, 

inclusiv construcţii destinate protecţiei mediului, infrastructură internă şi utilităţi, 

precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor;  

a) Construcţii noi şi/sau modernizări pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite 

frigorifice en-gross; 

e) 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 

  

        INVESTITII IN ACTIVE NECORPORALE 

 

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 

(CE) nr. 1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii 

de fezabilitate, taxe pentru eliberararea 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); 

 

Exemple de actiuni inovative,cu titlu exemplificativ:  

 

● Înfiinţarea şi dotarea unor centre locale de achiziţionare,prelucrare şi desfacere a 

produselor pomicole şi fructelor de pădure. 

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



● Încurajarea grupurilor de producători apicoli prin accesul la tehnologii superioare 

de procesare a mierii. 

 

Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) 

 

Prin Măsura 123 se pot acorda beneficiarilor eligibili şi selectaţi fonduri 

nerambursabile în procent de până la 50%, fondurile acordate reprezentând 

cofinanţarea publică (raportată la valoarea totală eligibilă a proiectului) la care 

trebuie să se adauge cofinanţarea privată. 
 
 

Număr de 
proiecte  
prevăzute 

  

Cost  
total  
mediu 

  

Estimarea  
costului total  

pe măsură 
  

Contribuţia  

FEADR  
– măsură 

  

Contribuţie  

publică  
naţională 

  

Contribuţie  

privată 

  
  

1 2    250.000     250.000   100.000   25.000    125.000 

 

Indicator 

 

Tinta 

2011-

2013 

Procent 

îndeplinire 

criterii de 

selecţie locală 

Număr total întreprinderi, din care  

 - microîntreprinderi 

 - PFA/uri, IF/uri/II-uri 

1 

0 

1 

 

Tipul de sector:  

- agricultură 

- silvicultură 

- industria alimentară 

 

1 

0 

0 

Tipul de activitate: 

- procesare/marketing 

- dezvoltare 

 

1 

0 

Număr de beneficiari, tineri – sub 40 de ani 1 100% 

Număr de proiecte care cuprind actiuni de 

protectia mediului 

1 100% 

Număr de proiecte care sun promovate de 

grupuri de producători, asociaţii, parteneriate, 

etc 

0 100% 

 

 


