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Denumirea 

Măsurii 

Înfiinţarea punctelor de colectare şi a unităţilor de procesare în vederea 

creşterii valorii adăugate a produselor agricole primare. 

Codul Măsurii GALMSC 2/3A 

Tipul Măsurii Investiţii 

1. Descrierea generală a măsurii 

1.1 Justificare. 

Corelare cu 

analiza SWOT 

Investiţiile care vor fi finanţate în cadrul acestei măsuri vor viza 

înfiinţarea punctelor de colectare şi a unităţilor de procesare atât în 

sectorul vegetal cât şi în sectorul zootehnic. 

Din analiza diagnostic şi analiza SWOT reiese că, în ciuda potenţialului de 

procesare a produselor din lapte şi carne, precum şi a legumelor şi 

fructelor, industria alimentară din teritoriu este aproape inexistentă 

astfel încât produsele agricole primare sunt valorificate la preţuri care 

abia acoperă costurile existenţiale ale fermierilor nepermiţându-le 

acestora să se dezvolte. 

În microregiune există doar o unitate autorizată de procesare a fructelor 

care produce sucuri în comuna Homoroade iar în sectorul laptelui nu 

există unităţi de procesare iar punctele de colectare sunt deţinute de 

simpli fermieri şi sunt de capacităţi reduse astfel încât nu răspund 

nevoilor procesatorilor din judeţ care trebuie să parcurgă distanţe 

considerabile pentru a colecta cantitatea de lapte necesară. În ceea ce 

priveşte procesarea cărnii în microregiune nu există niciun astfel de 

centru astfel încât, majoritatea animalelor se comercializează în târguri 

de profil de multe ori la preţuri derizorii. 

La nivelul parteneriatului s-a decis introducerea acestei măsuri în cadrul 

SDL deşi investiţiile care se pot dezvolta în cadrul acestei măsuri sunt 

realizabile şi prin sub-măsura 4.2 – Sprijin pentru investiţii în procesarea-

marketingul produselor agricole din cadrul PNDR 2014-2020 deoarece, în 

contextul lipsei facilităţilor de colectare, depozitare, ambalare, 

procesare şi comercializare a produselor agricole, fermierii din zonă se 

confruntă cu probleme majore legate de dezvoltarea fermelor şi de 

incapacitatea de valorificare eficientă a produselor agricole pe pieţele 

locale, naţionale sau externe. 

Unul dintre motivele pentru care, până în prezent, nu au fost realizate 

astfel de investiţii în microregiune îl reprezintă accesul limitat la 

informaţii cu privire la potenţialele pieţe de desfacere ale produselor 

condiţionate sau procesate, condiţiile impuse de marile lanţuri de 

magazine precum şi condiţiile impuse de legislaţia naţională în vederea 

obţinerii autorizaţiilor sanitar-veterinare. În acest sens GAL 

Microregiunea Someş-Codru îşi va asuma rolul de a fi un vector de sprijin 

pentru toţi cei care doresc să iniţieze astfel de proiecte.       

1.2. Obiectivul de 

dezvoltare rurală 

 Favorizarea competitivităţii agriculturii 

 Obţinerea unei dezvoltări terotoriale echilibrate a economiilor şi 
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conform Reg(UE) 

1305/2013 

comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de 

muncă 

1.3. Obiectivele 

specifice ale 

măsurii 

 Creşterea valorii adăugate a produselor agricole primare din 

microregiune şi creşterea veniturilor fermierilor prin: 

- înfiinţarea de centre de colectare şi/sau procesare cereale, legume şi 

fructe; 

- înţiinţarea de centre de colectare şi/sau procesare a laptelui; 

- înfiinţarea de unităţi de procesare a cărnii 

 Adaptarea la standardele comunitare atât în etapa de procesare cât şi 

în cea de distribuţie a produselor obţinute 

 Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee pentru 

obţinerea de noi produse agricole 

 Crearea de noi oportunităţi pentru ocuparea forţei de muncă 

1.4 Contribuţia la 

priorităţile 

prevăzute la 

art.5 al Reg(UE) 

1305/2013 

Măsura contribuie la prioritatea 

P3 - Promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv a sectoarelor de 

prelucrare şi comercializare a produselor agricole, a bunăstării 

animalelor şi a gestionaării riscurilor în agricultură.  

1.5 Măsura corespunde obiectivelor art. 17 – Investiţii în active fizice din Reg (UE) nr. 1305-

2013 

1.6 Contribuţia la 

domeniile de 

intervenţie 

prevăzute la 

art.5 al Reg(UE) 

1305/2013 

Măsura contribuie la domeniul de intervenţie 3A) - Îmbunătățirea 

competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a 

acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul creșterii valorii 

adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în 

cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor 

de producători și al organizațiilor interprofesionale 

1.7 Contribuţia la 

obiectivele 

transversale ale 

Reg(UE) 

1305/2013 

Inovare: Vor fi încurajate acele tehnologii şi echipamente cu un caracter 

inovator, care vor conduce la dezvoltarea de noi produse şi procese. 

Mediu: Vor fi prioritizate investițiile care vor avea impact redus asupra 

mediului prin încurajarea de noi metode de păstrare a producției 

agroalimentare, pentru creșterea siguranței alimentare, produse 

adaptate mai bine cerințelor pieței, metode de utilizare a deşeurilor și 

de epurare a apei pentru protejarea mediului. 

1.8 Compleme-

ntaritatea cu alte 

măsuri din SDL 

Măsura GALMSC 1/2A - Sprijin pentru dezvoltarea structurilor asociative.  

 

1.9 Sinergia cu 

alte măsuri din 

SDL 

 

Măsura GALMSC 1/3A - Sprijin pentru dezvoltarea structurilor asociative 
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2. Valoarea adăugată a măsurii 

Valoaloarea adăugată a măsurii este dată de următoarele elemente: 

- posibilitatea realizării unor investiţii individuale şi/sau colective care să conducă la 

dezvoltarea unor capacităţi de procesare, condiţionare şi de comercializare a produselor 

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

idei noi, precum şi facilităţi pentru creşterea valorii adăugate a produselor agricole; 

- sprijinul acordat pentru înfiinţarea sistemelor de colectare și condiționare și a unităților 

de procesare, coroborate cu activități de marketing și cu creșterea calității produselor va 

stimula comercializarea produselor prin intermediul lanțurilor scurte şi o mai bună 

integrare a fermierilor pe piaţă; 

- crearea de noi unităţi de procesare a produselor agricole locale, inclusiv a celor de 

procesare şi promovare a lanţurilor scurte de aprovizionare, acţiuni ce vor avea ca efect 

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

muncă. 

- vor fi sprijinite în special proiectele care răspund cel mai bine provocărilor şi nevoilor 

actuale din teritoriu. În acest sens vor fi prioritizate, prin intermediul criteriilor de 

selecţie proiectele care prevăd investiţii în procesarea laptelui având în vedere 

problemele actuale de pe piaţa europeană cu privire la valorificarea acestui produs, 

urmate de proiectele care prevăd investiţiile în procesarea cărnii, colectarea laptelui, 

colectarea şi procesarea cerealelor a legumelor şi a fructelor.  

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislație UE: 

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare; Regulamentul 

(UE) nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare; Regulamentul (UE) nr. 

1407/2013 cu modificările și completările ulterioare; Regulamentul (UE) nr. 852/2004 cu 

modificările și completările ulterioare; Regulamentul (UE) nr. 853/2004 cu modificările și 

completările ulterioare; Regulamentul (UE) nr. 882/2004 cu modificările și completările 

ulterioare; Regulamentul (UE) nr. 178/2002 cu modificările și completările ulterioare; 

Legislație Națională: 

Legea nr. 346/2004 cu completările și modificările ulterioare; Legea 31/1990 cu completările 

și modificările ulterioare; OUG 44/2008 cu completările și modificările ulterioare; Legea 

cooperaţiei agricole nr. 566/2004 cu completările și modificările ulterioare; Legea nr. 1/2005 

cu completările și modificările ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 cu completările 

și modificările ulterioare; Ordinul nr. 119/2014 cu modificările și completările ulterioare; 

Ordinul 10/2008 cu modificările și completările ulterioare; Ordinul 111/2008 cu modificările 

și completările ulterioare; HG nr. 226/2015. 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

Beneficiari direcți: Întreprinderi, cooperative și grupuri de producători definite conform 

legislației naționale în vigoare. 

Beneficiari indirecți: Fermierii locali care vor avea piaţă de desfacere pentru produsele 

primare; Persoanele active în căutarea unui loc de muncă. 

Notă: Microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii precum și întreprinderile mari 
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sunt potențiali beneficiari direcți ai acestei măsuri putându-se organiza în grupuri de 

inițiativă neformalizate în vederea creării unor structuri asociative şi astfel pot 

reprezenta potențiali beneficiari indirecți ai măsurii GAMSC 1/3A asigurându-se astfel 

complementaritatea între măsura GALMSC 2/3A şi măsura GALMSC 1/3A. 

5. Tip de sprijin 

 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 R 1305/2013, 

6. Tipuri de acțiuni eligibile şi neeligibile 

Acțiuni eligibile 

Procesarea,condiţionarea şi marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de 

Instituire a Comunităţii Europene (TFUE), cu excepția produselor pescărești: 

Sprijinul va fi acordat pentru: 

Investiţii în active corporale din sectorul de procesare a produselor agro-alimentare pentru: 

 înființarea și dotarea unităților de procesare, colecatare şi condiţionare inclusiv investiții 

privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare) 

 înființarea de rețelele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și 

capacități de ambalare; 

 îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de 

legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare; 

 introducerea de tehnologii și proceduri pentru a dezvolta produse noi și pentru a deschide 

noi piețe, în special în contextul rețelelor mici de distribuție 

 aplicarea măsurilor de protecţia mediului inclusiv scăderea consumului de energie și a 

emisiilor GES; 

 promovarea investiţiilor pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile; 

Investiții în active necorporale pentru: 

 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. 

Acțiuni neeligibile 

Producția de biocombustibili și peleți; Investiţiile pentru unităţi de ecarisaj; Procesarea 

produselor pescărești; 

7. Condiții de eligibilitate 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile/operațiunile eligibile 

prevăzute prin măsură; 
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 Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea, condiţionarea 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 prezentării 

documentației tehnico-economice; 

 Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare; 

 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 sănătăţii publice, 

sanitar-veterinare și siguranță alimentară; 

 Investiţia trebuie să se realizeze pe teritoriul Microregiunii Someş-Codru 

8. Criterii de selecție  

 Proiectele de investiţii care vizează crearea lanțurilor alimentare integrate; 

 Proiectele promovate de cooperative; 

 Proiectele care vizează procesarea laptelui, urmate de proiectele care prevăd investiţii în 

procesarea cărnii, colectarea laptelui, colectarea şi procesarea cerealelor, a legumelor şi 

a fructelor; 

 Proiecte care vor viza valorificarea materiei prime din Microregiunea Someş-Codru; 

 Proiectele care vor include tehnologii şi echipamente cu un caracter inovator; 

 Proiectele care vor viza investiţii cu impact scăzut asupra mediului; 

 Proiecte care prevăd tehnologii şi echipamente cu un caracter inovator, care vor conduce 

la dezvoltarea de noi produse şi/sau procese. 

 Proiectele care prevăd crearea a cât mai multor locuri de muncă. 

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului aferent acestei 

măsuri și vor avea în vedere prevederile art. 49 al R (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure 

tratamentul egal al solicitantilor, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea 

acestora în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

9. Sume şi rata sprijinului 

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

pentru IMM-uri şi grupuri de producători/cooperative şi 40% pentru alte întreprinderi. 

Valoarea maximă a ajutorului public nerambursabil pentru un proiect va fi specificată în 

cadrul apelurilor de selecţie aferente acestei măsuri dar nu va depăşi suma de 200.000 Euro. 

10. Indicatori de monitorizare Valoare 

Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la 

sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare 

scurte, precum și la grupuri/organizații de producători 

15 

Număr de locuri de muncă nou create 6 

 

 


