
Măsura 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere” 
 
Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 
Măsura „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”se încadrează în Axa I 
PNDR şi are ca obiectiv general creşterea competitivităţii întreprinderilor de procesare agro-
alimentare şi forestiere prin îmbunătăţirea performanţei generale a întreprinderilor din sectorul 
de procesare şi marketing al produselor agricole şi forestiere, printr-o mai bună utilizare a 
resurselor umane şi a altor factori de producţie. 
 
Aceasta răspunde obiectivelor operaţionale Creşterea valorii adăugate a produselor locale, 
Sprijinirea investiţiilor în producţia şi procesarea produselor agricole şi forestiere (prioritatea 1- 
Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor agricole), Promovarea eficienţei energetice şi utilizarea 
surselor altrenative de energie (prioritatea 3 – Diversificarea economiei rurale).  
Măsura se înscrie între măsurile menite să restructureze şi să dezvolte capitalul fizic şi să 
promoveze inovaţia. 
 
Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire a măsurii: 
Din analiza situaţiei actuale a reieşit că sectorul alimentar şi cel al industriei prelucrătoare sunt 
insuficient dezvoltate în zona de nord a judeţului Braşov. Din aceste motive, prin această măsură 
se va acorda sprijin pentru realizarea de 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 şi neincluse în Anexa I, pentru: 

 dezvoltarea de noi produse, procese şi tehnologii; 
 promovarea investiţiilor pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile; 
 adaptarea la cerinţele pieţei, în funcţie de resursele locale, precum şi deschiderea de noi 

oportunităţi de piaţă; 
 promovarea investiţiilor pentru producerea biocombustibililor; 
 promovarea de investiţii pentru respectarea standardelor comunitare; 
 creşterea productivităţii muncii în sectorul agro-alimentar; 
 creşterea numărului de locuri de muncă şi a siguranţei la locul de muncă. 

 
Pentru investiţiile de procesare şi marketing ale produselor agricole care vizează obţinerea de 
produse neincluse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene, vor fi sprijinite 
numai sectoarele precizate în schema de ajutor de stat, care va fi conformă regulamentelor de 
ajutor de stat şi numai de la data intrării în vigoare a acesteia. 
 
De asemenea, sprijinul este acordat pentru investiţii corporale şi necorporale pentru 
procesarea şi marketingul produselor forestiere, prin: 

 creşterea eficienţei sectorului de procesare şi marketing al produselor forestiere prin 
inovaţii şi introducerea de noi tehnologii, maşini şi echipamente, cu respectarea 
standardelor de siguranţă în muncă şi de protecţie a mediului; 

 adaptarea la cerinţele pieţei, a prelucrării şi comercializării produselor forestiere, în 
funcţie de resursele locale, şi explorarea de noi oportunităţi de piaţă de desfacere; 

 îmbunătaţirea competitivităţii unităţilor de prelucrare şi comercializare a produselor 
forestiere prin creşterea randamentului instalaţiilor şi proceselor de prelucrare şi a 
calităţii produselor; 

 obţinerea de surse de energie regenerabilă din biomasă forestieră; 
 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; 



 creşterea numărului de locuri de muncă în sectorul procesării şi valorificării produselor 
forestiere; 

 creşterea productivităţii muncii în sectorul forestier; 
 
Beneficiari: 
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin această măsură sunt: 
Pentru produsele agricole 

 micro-întreprinderi şi întreprinderi mici şi 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 depăţeşte 200 milioane euro. 

Pentru produsele forestiere 
 micro-întreprinderi – definite în conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003. 

Evaluarea numărului:  2 
 
Criterii de prioritizare – criteriu de selecţie locală: 

- proiecte care prevăd investiţii în localităţi unde există materie primă disponibilă şi nu 
există capacităţi de procesare 

- forme asociative constituite conform legislaţiei în vigoare 
- micro-întreprinderi şi IMM-uri care procesează produse tradiţionale 
- se va acorda prioritate micro-întreprinderilor care promovează tehnologii de protecţia 

mediului 
- micro-întreprinderilor care au ca reprezentanţi legali tineri – sub 40 de ani 

 
Principalii actori din teritoriu, care vor beneficia ca urmare a implementării acestei măsuri sunt: 
întreprinderile care activează în domeniul agricol şi forestier, persoanele angajate în cadrul 
acestora (creşterea productivităţii muncii), consumatorul final (ca urmare a creşterii 
competitivităţii produselor locale), comunitatea locală – creşterea numărului de locuri de 
muncă. 
 
 
Precizări privind acţiunile eligibile: 
Sprijinul va fi acordat pentru investiţii corporale şi/sau necorporale întreprinderilor din 
industria de prelucrare a produselor agro-alimentare şi forestiere . 
 
Investiţii corporale  
Pentru produsele agricole 

a) 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);  

b) construcţii noi şi/sau modernizări pentru depozitarea produselor (inclusiv depozite 
frigorifice en-gross);  

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

d) investiţii pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii materiei prime, 
semifabricatelor, produselor şi subproduselor obţinute în cadrul unităţilor de procesare şi 
marketing;  

e) investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile; 
 f) achiziţionarea de noi mijloace de transport specializate, necesare activităţii de producţie şi 

marketing, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ 
(sau achiziţionarea în leasing). 

Pentru produsele forestiere 
a) construcţii noi şi modernizarea tuturor categoriilor de spaţii şi încăperi pentru producerea 



şi stocarea produselor forestiere, necesare realizării proiectului, inclusiv utilităţi şi 
branşamente care nu depăşesc 10% din valoarea eligibilă a proiectului; 

 b) achiziţionarea de noi instalaţii, maşini şi echipamente pentru recoltarea (în cazul 
proceselor tehnologice complexe), transportul şi procesarea primară a produselor 
forestiere (lemnoase şi nelemnoase), precum şi investiţii pentru modernizarea şi 
retehnologizarea capacităţilor existente, aşa cum sunt prevăzute în studiile de fezabilitate, 
cu respectarea standardelor de mediu şi securitate a muncii (sau achiziţionarea în 
leasing). 

 
Investiţii necorporale pentru produsele agricole şi forestiere 
 
 organizarea şi implementarea sistemelor de management al calităţii şi de siguranţă 

alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;  
 cumpărarea de tehnologii (know-how), achiziţionarea de patente şi licente pentru 

pregătirea implementării proiectului; 
 achiziţionarea de software, identificat ca necesar prin studiul de fezabilitate sau memoriul 

justificativ. 
 

Alte costuri eligibile: 
 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 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);  

 
Finanţare: 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională): 
 50%  pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii 

          25% pentru alte întreprinderi 
 

Nr. de proiecte 
prevăzute 

Cost total 
mediu 

Estimarea 
costului total 

pe măsură 

Contribuţia 
FEADR – măsură 

Contribuţia 
publică 

naţională 

Contribuţia 
privată 

2 175.354,30 350.708,60 140.283,44 35.070,86 175.354,30 

 


