
Fișa măsurii  M3- varianta actualizată conform solicitării de clarificări nr.107236/13.06.2016 
Denumirea măsurii: Investiții în prelucrarea / procesarea produselor din sectorul 
pomicol 
CODUL Măsurii –M3 /1A / 6A 
Tipul măsurii:  

x 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  
1.1. Scurtă justificare și corelare cu analiza SWOT 
Sectorul pomicol este relevant pentru teritoriul GAL; o susținere financiară a 
întreprinzătorilor care doresc să-şi dezvolte şi/sau să-şi modernizeze activitatea prin 
investiții în domeniul prelucrării, procesării si marketingului produselor din sectorul 
pomicol este o prioritate a teritoriului. Achiziţionarea utilajelor moderne de procesare, 
prelucrare şi depozitare a produselor pomicole, întroducerea de noi metode şi tehnologii, 
precum şi o gestiune adecvată a deşeurilor și va contribui la dezvoltarea economică a 
teritoriului GAL şi la creşterea numărului de locuri de muncă. 
Analiza diagnostic relevă puncte tari ( existență materie primă, cerere mare a pieței 
pentru produse pomicole procesate, posibilitate de procesare a unor produse tradiționale 
locale ) și puncte slabe (lipsa echipamentelor și utilajelor specifice domeniului, lipsa unui 
marketing adecvat,  produsele pomicole  nu aduc valoare adăugată,etc) specifice 
teritoriului. 
Nevoile specifice teritoriului GAL identificate în analiza diagnostic ce vor fi sprijinite prin 
această măsură sunt: N2. Stimularea și sprijinirea inițiativelor private, în toate domeniile 
de activitate; N8.Creșterea investițiilor în active fizice în agricultură și în sectorul de 
prelucrare a produselor alimentare pentru desfășurarea de activități agricole moderne și 
N10.Creșterea valorii adăugate a produselor pomicole prin procesarea lor;  
1.2.Obiective de dezvoltare ruralăla la care contribuie conform Reg. (UE) nr. 1305/2013, 
art. 4: (a) favorizarea competitivității agriculturii si (c) obținerea unei dezvoltări 
teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea 
de locuri de muncă. 
1.3.Obiectivul specific al măsurii M3: Măsura M3 răspunde obiectivului de dezvoltare 
rurală 1 din SDL, respectiv “Dezvoltarea economică a teritoriului GAL și crearea de locuri 
de muncă” 
1.4.Măsura M3 contribuie la prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:  
Prioritatea 6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 
economice în zonele rurale . 
De asemenea măsura M3 contribuie la prioritatea 1 din SDL: Dezvoltarea economică a 
teritoriului GAL și promovarea incluziuni sociale 
1.5.Măsura M3 corespunde obiectivelor art. 17din Reg. (UE) nr. 1305/2013: investitii in 
active fizice 
1.6.Măsura M3 contribuie la Domeniul de intervenție 6A Facilitarea diversificării, a 
înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă;  
1.7.Măsura M3 contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu si 
inovare. 



1.8. Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: măsura M3 este complementară cu 
măsurile M8 Sprijin pentru tinerii fermieri şi M9 Investiții in active fizice pentru exploatatii 
pomicole, beneficiarii măsurilor M8  pot fii beneficiari indirecţi ai măsurii M3.Măsura M3 
nu este complementară cu o altă măsură din SDL. 
1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura acţionează în sinergie cu măsurile M1 şi 
M2 şi conduc la realizarea priorităţii P1 Dezvoltarea economică a teritoriului GAL. 
2. Valoarea adăugată a măsurii M3 
Activitatea agricolă (în special pomicolă) din teritoriul GAL reprezintă unul din punctele 
forte ale dezvoltării teritoriului, iar creșterea valorii adăugate a produselor pomicole prin 
procesarea lor este una din nevoile prioritate ale teritoriului identificate în cadrul analizei 
diagnostic. Măsura M3 va contribui în mod semnificativ la creşterea competitivităţii 
produselor din teritoriu şi implicit la creşterea veniturilor şi a numărului de locuri de 
muncă.Un alt element important care aduce valoare adăugată măsurii M3 este cuantificat 
prin legăturile ce se formează în cadrul lanţului alimentar, respectiv între fermierisi 
procesatori, prin stimularea crearii de lanturi alimentare scurte de aprovizionare, 
respectiv desfacere în cadrul teritoriului, asigurând astfel coeziune teritoriului şi 
sectorului de activitate. Totodată, masura M3 este benefica mediului economic local 
exploatand oportunitatile identificate (productie pomicola semnificativa cantitativ si 
calitativ) si intampinand astfel amenintarile externe (achizitionarea de produse pomicole 
neprelucrate, deci cu valoare adaugata scazuta si implicit la un pret scazut).Valoarea 
adăugată a măsurii M3  poate fi generată atât de caracterul inovator (soluții inovatoare la 
problemele existente) al intervenției cât și de impactul generat de aceasta la nivelul 
teritoriului.  
3. Trimiteri la alte acte legislative  
3.1. Legislație UE: Regulamentul (UE) nr.1303/2013; Regulamentul (UE) nr. 1305/2013; 
Regulamentul (UE) nr.1336/2013, Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind 
definirea micro-întreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii; R(UE) nr. 651/2014 al 
Comisiei din 17 iunie 2014; R (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea articolelor 
107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, ajutoarele de minimis; R 
Parlamentului European şi al Consiliului (UE) nr. 178/2002 din 28 ianuarie 2002 care 
stabileşte principiile generale şi cerinţele legii alimentelor, Autoritatea Europeană pentru 
Siguranţa Alimentelor şi procedurile privind siguranţa alimentelor, publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene L 31/1, 01.02.2002, R(UE) nr. 852/2004 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004, R(UE) nr. 2073/2005 al Comisiei din 15 
noiembrie 2005; R (UE) nr. 1881 din 19 decembrie 2006 R (UE) nr. 1333/2008 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008, Comunicarea Comisiei nr. 
2008/C155/02; Comunicarea Comisiei nr. 2008/C14/02. 
3.2. Legislație naţională:  
Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii cu completările și modificările ulterioare, OUG 44/2008 privind desfăşurarea 
activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța nr. 37/ 
2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, 
pentru comercializarea produselor agricole şi silvice cu completările și modificările 
ulterioare, Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei cu 
completările și modificările ulterioare, Legea nr. 566/2004 a cooperatiei cu completările 
și modificările ulterioare, Norme de mediu: HG 445/2009si Ordinul nr. 135 din 10 



februarie 2010, Norme de siguranță alimentară, igienă și sănătate publică: Ordinul nr. 
119/2014, Ordinul 111/2008. 
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  
4.1. Beneficiari direcţi pot fi: 
-Întreprinderi, definite conform legislației naționale în vigoare 
-Grupurile de producători și cooperativele, definite conform legislatiei nationale in 
vigoare, cu condiţia ca investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri. 
4.2. Beneficiari indirecţi: 
-Fermierii, proprietari de ferme pomicole; 
-Populaţia din teritoriul GAL. 
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr. 1303/2013) 
-Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv  
-Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 
echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate 
cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de 
investiții.  
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  
Tipurile de acţiuni eligibile/neeligibile au fost stabilite cu respectarea prevederilor din 
HG nr. 226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şifişa 
tehnică a Sm 19.2  conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 
295/2016. 
Operațiunile (proiectele) sprijinite prin această măsură trebuie să fie în concordanță cu 
regulile generale din Regulamentele Europene și cu prioritatea 1 din SDL - Dezvoltarea 
economică a teritoriului GAL și promovarea incluziunii sociale. 
Acțiuni eligibile: 
-Investiţii în active corporale din sectorul de procesare a produselor provenite din sectorul 
pomicol pentru:   

-înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților ce procesează materie primă 
provenită din sectorul pomicol menționată în  Anexa I de la TFUE ; 
-înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețelele locale de colectare, 
recepție, depozitare, condiționare, sortare și ambalare; 
-producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile în unitatea proprie; 
-acţiuni de marketing; 

-Investiții în active necorporale pentru:   
-achiziționarea de tehnologii (know-how), patente şi licenţe pentru pregătirea 
implementării proiectului; 
-achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-
economică a proiectului. 

Acțiuni neeligibile: 
-Achiziţia de clădiri; 
-Producerea de biocombustibili și peleți. 

7. Condiții de eligibilitate  
-Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
-Solicitantul trebuie să aibă implementeze proiectul pe teritoriul GAL; 
-Toate cheltuielile aferente implementării proiectelor trebuie să fie efectuate pe 
teritoriul GAL 
-Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile/operațiunile eligible 
prevăzute prin măsură; 



-Viabilitatea economica a investiției trebuie să fie demonstrata in baza prezentarii 
documentației tehnico-economice.  
-Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțarii investiției. 
-Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare  
-Investiția trebuie facută doar în unitățile teritorial administrative prezente în anexa  din 
Cadrul Național de Implementare aferentă STP. 
-Investiția va respecta prevederile legislației naționale și europene privind normele de 
siguranță alimentară, sănătate publică și sanitar veterinaries 
-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 (prezentata in capitolul 8.1 al PNDR); 
-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. 
-Investițiile destinate obținerii băuturilor alcoolice pot fi efectuate doar de beneficiarii 
care se încadrează în definiția microîntreprinderilor conform Legii 346/2004 cu 
modificările și completările ulterioare și/sau în definiția formelor asociative (grupuri de 
producători și cooperative). 
-Solicitantul va demostra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu 
depășește de  4 ori valoarea sprijinului solicitat. 
Criteriile de eligibilitate vor fi detaliate în ghidul solicitantului pentru M3. Aceste condiții 
de eligibilitate sunt corelate cu obiectivele specifice măsurii și respectă condițiile 
generale de eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor (conform Regulamentelor Europene, 
prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015, PNDR 2014-2020, legislației naționale 
specifice și regulei schemei de ajutor de minimis, dacă este cazul). 
8. Criterii de selecție  
8.1. Considerații generale  
Procesul de selecție a beneficiarilor direcți constă în evaluarea și selecția proiectelor 
depuse în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte lansate de GAL. 
Criteriile de selecție vor fi stabilite astfel încât să fie adecvate specificului local, să fie  în 
conformitate cu obiectivele prevăzute în SDL, iar sprijinul prin măsura M3 să fie canalizat 
către acele proiecte care corespund cu necesitățile identificate în teren, cu analiza SWOT 
și cu obiectivele stabilite în SDL (se va acorda prioritate acelor proiecte care aduc cea mai 
mare contribuție la atingerea obiectivelor și indicatorilor din SDL și care sunt depuse de 
solicitanți care dovedesc certe capacități de implementare a proiectelor).  
8.2. Principiile de selecție  
Principiile de selecție a beneficiarilor direcți ai măsurii M3 vor fi: 
-Principiul produselor cu valoare adaugată mare (produse ecologice, provenite din zone 
HNV, scheme de calitate, tradiţionale certificate de MADR); 
-Principiul lanţurilor alimentare integrate (investiţiile care acoperă tot lanţul alimentar: 
colectare, depozitare, condiţionare, procesare şi comercializare); 
-Principiul asocierii (investiţiile realizate de grupurile de producători şi cooperativele din 
sectorul pomicol); 
-Principiul relevanței proiectului pentru atingerea obiectivelor SDL; 
8.3 Criteriile de selecție 
Criterile de selecție asociate principiilor de selecție menționate la punctul 8.2 vor fi 
definite în Ghidul solicitantului. Criteriile de selecție vor respecta prevederile art.49 al 



Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveşte tratamentul egal al solicitanților, o mai bună 
utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile 
Uniunii Europene în materie de dezvoltare rurală. 
Notă: Modalitatea de punctare a fiecărui criteriu de selecție va fi detaliată în Ghidul 
Solicitantului pentru această Măsură, în apelurile de selecție aferente fiecărei sesiuni de 
depunere de proiecte și în fișa de evaluare aferentă măsurii și vor respecta prevederile 
art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, 
o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu 
prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.Prioritizarea se va face în funcție de 
contribuția adusă la atingerea obiectivelor și indicatorilor din SDL. 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  
Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile. 
Intensitatea sprijinului a fost stabilită în urma întocmirii analizei diagnostic a teritoriului, 
a identificării şi ierarhizării nevoilor, a consultării partenerilor, precum şi a importanţei 
măsurii în asigurarea atingerii obiectivelor si priorităţilor SDL.  
Sprijinulul public nerambursabil aferent unui proiect va fi de maxim 200.000 de euro 
(sumă nerambursabilă). 
10. Indicatori de monitorizare  
Numărul de locuri de muncă create. 


