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PROGRAMUL NAłIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2007 - 2013 

MĂSURA 123 – „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere” 
 

 

Măsura 123 se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităŃii sectorului agricol şi forestier” şi are 

ca obiectiv general creşterea competitivităŃii întreprinderilor de procesare agroalimentare şi 

forestiere, prin îmbunătăŃirea performanŃei generale a întreprinderilor din sectorul de procesare şi 

marketing a produselor agricole şi forestiere, printr-o mai bună utilizare a resurselor umane şi a altor 

factori de producŃie.” 

 

 

1. BENEFICIARII ELIGIBILI 

 

A. Micro-întreprinderi si Întreprinderi Mici şi Mijlocii;  

 

B. Alte întreprinderi care nu sunt micro-întreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii, care au mai puŃin de 750 

angajaŃi sau cu o cifră de afaceri care nu depăşeşte 200 milioane Euro;  

 

C. Cooperative agricole de procesare a produselor agricole;  

 

D. SocietăŃi cooperative de valorificare;  

 

E. AsociaŃii familiale;  

 

F. Grupuri de producători, care au ca scop comercializarea în comun a produselor agricole şi silvice şi 

aparŃin următoarelor forme juridice : 

• societăŃi comerciale - constituite conform Legii nr. 31/1990 

• cooperative agricole de procesare a produselor agricole, constituite conform Legii nr. 566/2004. 

 

BENEFICIARI NEELIGIBILI: 

 

A. Grupurile de producători, grupurile de producători recunoscute preliminar şi organizaŃiile de 

producători din domeniul legume si fructe – aceştia vor beneficia de sprijin prin Organizarea Comună de 

PiaŃă (Pilonul I), cu excepŃia grupurilor de producători din domeniul comercializării cartofilor. 
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B. Beneficiarii înregistraŃi în lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD şi pentru FEADR, 

pentru un an de la achitarea debitului; 

 

C. Beneficiarii care au contracte de finanŃare reziliate derulate prin FEADR din iniŃiativa APDRP, 

pentru un an de la data rezilierii; 

 

D. Beneficiarii care se află în situaŃii litigioase cu APDRP, pâna la soluŃionarea definitivă a litigiului. 

 

2. INTENSITATEA SPRIJINULUI 

 

A. Pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii – cuantumul sprijinului este de 50% din 

valoarea eligibilă a investiŃiei, cu un plafon maxim al sprijinului public nerambursabil de 2.000.000 

Euro/proiect. 

 

B. Pentru investiŃiile care aparŃin unei forme asociative şi care deservesc membrii acesteia – 

cuantumul sprijinului este de 50% din valoarea eligibilă a investiŃiei, cu un plafon maxim al sprijinului public 

nerambursabil de 3.000.000 Euro/proiect. 

• Intensitatea sprijinului pentru Regiunea de Dezvoltare 8 Bucuresti – Ilfov se limitează la 40% din 

valoarea eligibilă  

 

C. Pentru alte întreprinderi – cuantumul sprijinului este de 25% din valoarea eligibilă a proiectului, cu un 

plafon maxim al sprijinului public nerambursabil de 2.000.000 Euro/proiect. 

• Intensitatea sprijinului pentru Regiunea de Dezvoltare 8 Bucureşti- Ilfov se limitează la 20% din 

valoarea eligibilă a proiectului  

 

3. INVESTIłII ŞI CHELTUIELI ELIGIBILE 

 

A. InvestiŃii în active corporale, eligibile pentru produsele agricole: 

 

a) ConstrucŃii noi şi/sau modernizarea clădirilor folosite pentru procesul de producŃie, inclusiv construcŃii 

destinate protecŃiei mediului, infrastructura internă şi utilităŃi, precum şi branşamente şi racorduri necesare 

proiectelor; 

 

b) ConstrucŃii noi şi/sau modernizări pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice en-gross; 
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c) AchiziŃionarea sau achiziŃionarea în leasing de noi utilaje, instalaŃii, echipamente, aparate şi costuri de 

instalare; 

Leasing-ul este eligibil doar dacă rezultă transferul de proprietate al bunului în posesia beneficiarului în 

perioada de implementare a proiectului, pâna la ultima cerere de plată. 

 

d) InvestiŃii pentru îmbunătăŃirea controlului intern al calităŃii materiei prime, semifabricatelor, produselor şi 

subproduselor obŃinute în cadrul unităŃilor de procesare şi marketing; 

 

e) AchiziŃionarea sau achiziŃionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activităŃii 

de producŃie şi, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ. 

Mijloacele de transport specializate reprezintă autovehiculele adaptate la cerinŃele de transport în cont 

propriu al materiei prime şi/sau producŃiei obŃinute şi care sunt menŃionate în studiul de fezabilitate sau 

memoriul justificativ, anexate cererii de finanŃare, vehiculele care îndeplinesc aceleaşi cerinŃe şi au o funcŃie 

specifică ce necesită adăptări ale caroseriei şi/sau echipamente speciale, precum şi cele expres menŃionate 

ca eligibile în fişele măsurilor din cadrul PNDR. 

 

B. InvestiŃii în active necorporale: 

 

a) Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităŃii şi de siguranŃă alimentară, dacă sunt 

în legătura cu investiŃiile corporale ale proiectului; 

 

b) Cumpărarea de tehnologii (know-how), achiziŃionarea de patente şi licenŃe pentru pregătirea 

implementării proiectului; 

 

c) Costurile generale ale proiectului conform articolului nr. 55 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 

1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecŃi, ingineri şi consultanŃi, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberarea 

certificatelor, avizelor şi autorizaŃiilor necesare implementării proiectelor, asa cum sunt ele menŃionate în 

legislaŃia naŃională, pentru pregătirea implementării proiectului (maxim 8% din valoarea totală eligibilă a 

proiectului, dacă proiectul prevede şi construcŃii şi maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede 

realizarea construcŃiilor); 

 

d) AchiziŃionarea de software, identificat ca necesar prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ. 
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NU sunt finanŃate investiŃiile din următoarele categorii: 

• Procesării sfeclei de zahăr care nu se încadrează în cota alocată, precum şi procesarea trestiei de 

zahăr; 

• Procesării tutunului; 

• InvestiŃii pentru unităŃi de ecarisaj; 

• InvestiŃii în activitatea de cercetare pentru obŃinerea de noi produse şi tehnologii în domeniul 

procesării şi marketingului produselor agricole şi forestiere; 

• InvestiŃii care sprijină direct vânzarea cu amănuntul. 

 

4. INVESTIłII ŞI COSTURI NEELIGIBILE: 

 

• ConstrucŃia sau modernizarea locuinŃei şi sediilor sociale; 

Sediile sociale sunt acele spaŃii care deservesc activitatea generală a unităŃii: birouri pentru personalul 

administrativ, Săli de şedinŃe, Săli de protocol, bucătărie şi sala de mese, spaŃii de cazare, etc. 

Pentru respectarea condiŃiilor de igienă/sanitar-veterinare şi a fluxului tehnologic sunt eligibile spaŃiile 

destinate personalului de producŃie: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului 

veterinar, biroul maiştrilor, a şefului de secŃie, spaŃiul pentru servirea mesei, etc. 

• AchiziŃionarea de bunuri second-hand; 

• AchiziŃionarea de teren; 

• TVA, cu exceptia TVA-ului nerecuperabil în cazul în care este în mod real şi definitiv suportat de 

către beneficiari, alŃii decât persoanele neimpozabile, conform art. 71 (3), lit. a din Regulamentul 

(CE) nr. 1698/2005; 

• Costuri operaŃionale, inclusiv costuri de întreŃinere şi chirie; 

• Comisioane bancare, costurile garanŃiilor şi cheltuieli similare; 

• Costuri privind contribuŃia în natură; 

• Costuri privind promovarea produselor pe piaŃa internă prin expoziŃii, reclame şi publicitate; 

• Costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului 

euro APDRP; 

• Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare 

etc.; 

• Cheltuieli realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepŃia costurilor generale ale 

proiectului reprezentate de costurile necesare pentru pregătirea implementării proiectului şi care 

constau în onorarii/tarife pentru arhitecŃi, ingineri şi consultanŃi, studii de fezabilitate, taxe pentru 

eliberarea certificatelor. 

• AchiziŃia de mijloace de transport pentru uz personal şi transport persoane; 
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• InvestiŃiile realizate în cadrul schemelor de sprijin prevăzute la Art. 2 (2) din Regulamentul (CE) nr. 

1974/ 2006; 

• InvestiŃiile realizate de către organizaŃiile de producători din sectorul legume fructe care 

beneficiază de sprijin prin Organizarea Comună de PiaŃă. 

 

 5.CONDIłII MINIME OBLIGATORII: 

 

A. Proiectul trebuie să respecte conformitatea cu obiectivul general al măsurii şi cu cel puŃin unul dintre 

obiectivele specifice; 

Obiectivul general al măsurii este creşterea competitivităŃii întreprinderilor de procesare agro-alimentare prin 

îmbunătăŃirea performanŃei generale a întreprinderilor din sectorul de procesare şi marketing a produselor 

agricole şi îndeplinirea atât a standardelor naŃionale cât şi pe cele comunitare. 

ÎmbunătăŃirea performanŃei generale a unităŃii se realizeaza prin unul sau mai multe obiective de ordin 

tehnic, economico-financiar şi de mediu, după cum urmează: 

 

Tehnice: 

 

a) ÎmbunătăŃirea şi optimizarea fluxurilor de producŃie, prelucrare şi marketing a produselor agricole şi 

forestiere (de exemplu: creşterea randamentului de procesare); 

b) Crearea şi/sau modernizarea reŃelelor locale de colectare, a capacităŃilor de recepŃionare, depozitare, 

condiŃionare, sortare şi ambalare a produselor agricole şi forestiere (de exemplu: prelungirea perioadei de 

păstrare, creşterea calităŃii produselor); 

c) Introducerea de tehnologii şi procedee pentru obŃinerea de noi produse, care să satisfacă diferitele 

cerinŃe ale consumatorilor (de exemplu: diversificarea gamei de produse); 

d) ÎmbunătăŃirea producŃiei, procesării şi marketingului produselor cu standarde de calitate superioare, 

inclusiv produsele ecologice; 

e) ÎmbunătăŃirea controlului intern al calităŃii materiei prime, semifabricatelor, produselor şi subproduselor 

obŃinute în cadrul unităŃilor de procesare şi marketing (de exemplu: creşterea siguranŃei alimentare). 

Economico – financiare: 

a) Reducerea costurilor de producŃie; 

b) Creşterea valorii adăugate brute (VAB ) a întreprinderii; 

c) Creşterea eficienŃei utilizării resurselor de producŃie; 

d) ÎmbunătăŃirea cooperării orizontale între procesatori, unităŃile care furnizează materii prime şi sectorul de 

desfacere; 

e) Creşterea viabilităŃii economice. 
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De mediu şi siguranŃă alimentară: 

 

a) Reducerea emisiilor poluante şi a deşeurilor în scopul protecŃiei mediului (de exemplu: conformitatea cu 

nivelul stabilit prin normele de mediu); 

b) Creşterea gradului de utilizare a energiei din surse regenerabile ; 

c) ÎmbunătăŃirea siguranŃei la locul de muncă şi a condiŃiilor de igienă în producŃie; 

d) ÎmbunătăŃirea calităŃii produselor prelucrate şi a calităŃii produselor alimentare cu respectarea cerinŃelor 

de siguranŃă alimentară precum şi a trasabilităŃii (de exemplu: investiŃii pentru implementarea sistemului de 

management al calităŃii, de exemplu:ISO 9000:2005;ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 (EMAS); ISO 900; 

ISO/TR 10013:2001; ISO 19011:2002; ISO 27001 inclusiv sistemele bazate pe IT etc.). 

 

În cazul în care solicitantul şi-a propus să realizeze condiŃia minimă de îmbunătăŃire a performanŃei generale 

a unităŃii prin respectarea obiectivului economico-financiar de creştere a viabilităŃii economice, verificarea 

acestuia se va face prin cele două condiŃii cumulate: rezultatul operaŃional al anului precedent depunerii 

cererii de finanŃare trebuie să fie pozitiv şi proiectul să respecte indicatorii economico-financiari menŃionaŃi în 

cererea de finanŃare – secŃiunea economică. 

 

B. Beneficiarul sau responsabilul legal al proiectului trebuie să dovedească o pregătire profesională, 

în raport cu proiectul; În cazul diplomelor de studii / certificatelor de formare eliberate de instituŃii de 

învaăŃământ din străinătate, solicitantul va ataşa documentul privind recunoaşterea de către autorităŃile 

competente conform Legii nr. 200/2004 cu modificările şi completările ulterioare. 

 

C. Beneficiarul trebuie să prezinte memoriul justificativ sau studiul de fezabilitate; 

 

D. Beneficiarul nu trebuie să fie în dificultate, în înŃelesul prevederilor din Îndrumările ComunităŃii cu 

privire la ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor aflate în dificultate, astfel: 

 

• Pentru societăŃile cu răspundere limitată: în cazul în care se constată pierderea a mai mult de 

jumătate din capitalul social şi, în plus, când mai mult de un sfert din capital s-a pierdut în ultimele 

12 luni; 

• Pentru societăŃile pe acŃiuni: în cazul în care se constată pierderea a mai mult de jumătate din 

capitalul propriu, aşa cum apare în evidenŃele contabile ale societăŃii, şi, în plus, când mai mult de 

un sfert din capital s-a pierdut în ultimele 12 luni; 
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• Pentru întreprinderile de orice formă juridică, atunci când respectiva întreprindere întruneşte 

condiŃiile pentru a fi supusă procedurii prevăzute de legislaŃia privind procedura reorganizării 

judiciare şi a falimentului; 

• În situaŃia în care nu este îndeplinită niciuna din condiŃiile prezentate anterior, o societate poate fi 

totusi considerată în dificultate dacă sunt prezente caracteristicile obişnuite ale unei întreprinderi 

aflate în dificultate, cum ar fi: creşterea pierderilor, scăderea cifrei de afaceri, creşterea volumului 

stocurilor, scăderea fluxului de numerar, creşterea datoriilor, creşterea sarcinilor financiare, 

scăderea sau dispariŃia valorii activului net, supracapacitatea de producŃie. 

 

E. Beneficiarul trebuie să declare că asigură co-finanŃarea investiŃiei; 

 

F. Beneficiarul trebuie să prezinte dovada că va obŃine toate avizele şi acordurile conform legislaŃiei în 

vigoare din domeniul: sanitar-veterinar, sanitar, fitosanitar şi de mediu necesare realizării investiŃiei în cadrul 

proiectului. Pentru toate tipurile de investiŃii, potenŃialii beneficiari trebuie să obŃină acordul de mediu în 

conformitate cu legislaŃia naŃională. În anumite situaŃii menŃionate în legislaŃie, acordul de mediu este 

însoŃit obligatoriu de studiul de impact de mediu. 

 

G. În cazul produselor agricole cu cotă de procesare, beneficiarul, la depunerea cererii de finanŃare, trebuie 

să facă dovada că deŃine cota la nivelul investiŃiei pe care urmează să o realizeze. 

 

 

Nu ezitaŃi să luaŃi legătura cu societatea noastră; OPEN CONSULTING vă stă la dispoziŃie cu orice alte 

informaŃii şi/sau clarificări suplimentare. 

 

În speranŃa unei bune colaborări pe viitor, vă rugăm să primiŃi asigurarea consideraŃiei noastre depline. 

 

Cu stimă, 

 

Iulia COJOCARU 

Manager FinanŃare 

Tel: 0233.41 48 07 

Fax: 0233.44 08 61 

Vodafone: 0727.82 11 13 

iulia@openconsulting.ro 


