
 
  
 
 

Descrierea raportului cu strategia de dezvoltare. Miza intervenției  

Agricultura practicată în teritoriul Valea Mostiștei este, ca și la nivelul întregului județ din care face parte, 

centrată pe cultura cerealor și a plantelor tehnice. De interes național și integrată în politicile și planurile de 

dezvoltare ale Uniunii Europene, cultura cerealelor este puternic influențată de condițiile meterologice, de 

competiția cu țările terțe UE și de politicile naționale de subvenționare a producție agricole. Fertilitatea solului 

și clima sunt favorabile acestor culturi, iar Anexa 10 PNDR privind zonele cu potențial agricol, menționează în 

dreptul fiecăreia dintre localitățile din teritoriu un potențial ridicat pentru culturile cerealiere și de plante 

tehnice, pentru culturile de legume și pomi fructiferi (cais, piersic, migdal). Trebuie menționat că 83% din 

suprafața totală a teritoriului reprezintă teren arabil, urmat la foarte mare distanță de luciu de apă (6%), 

pășuni(3%) și suprafețe forestiere (2%).  

Acest potențial nu este încă deplin valorificat din punct de vedere economic, din cauza lipsei condițiilor de 

colectare, depozitare și comercializare superioară a produselor agricole. Doar 14% dintre terenuri se lucrează în 

sistem asociativ (asociații agricole), nu există nici o structură cooperatistă și nici o societate agroindustrială, iar 

în condițiile culturii cerealiere, ce reclamă o producție intensivă, acest lucru limitează capacitatea de vânzare a 

producătorilor. 48% din teren este exploatat de către societăți agricole iar 20% de către societăți comerciale.  

Îmbunătățirea marketingului reprezintă o premisă a creșterii competitivității. Prin urmare, crearea și 

dezvoltarea unui sistem de colectare, depozitare și comercializare a produselor agro-alimentare devine o 

necesitate imediată în vederea obținerii de produse corespunzătoare din punct de vedere cantitativ și calitativ 

solicitărilor pieței. La aceasta se adaugă necesitatea formării și dezvoltării formelor asociative (grupuril de 

producători) pentru a crește puterea de valorificare a produselor locale. 

Obiectiv general  

Facilitarea transformării și modernizării agriculturii pentru a o face mai competitivă și pentru a contribui la 

creșterea economică din teritoriu.  

Obiective operaționale  

Sprijin pentru investiții care vizează creșterea capacității de valorificare a produselor locale. Incurajarea 

dezvoltării formelor asociative la nivelul teritoriului.  

 

Domeniul de acoperire a măsurii. Descrierea intervenției  

Sprijinul pentru această măsură se acordă pentru realizarea de investiții corporale și necorporale pentru 

procesarea și/sau marketingul produselor agricole. 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-subzistență, din mai 

multe comune.  

Măsura sprijină  

1. Proiecte care urmăresc introducerea de noi tehnologii și eficientizarea producției agricole.  

2. Proiecte care contribuie la îmbunătățirea preluării, depozitării și procesării primare a produselor agricole.  

3. Proiecte care urmăresc creșterea capacității de comercializare a produselor obținute de fermieri, inclusiv de 

marketing și promovare.  

 

 

Măsura 1. Creșterea valorii adăugate a produselor agricole (123 PNDR) 



Beneficiari 

 

 

 

 

 

Criterii de selecție  

Se va acorda prioritate pentru:  

- forme asociative (cooperative, asociații de producători, etc.); 

 - microîntreprinderi conduse (ca acționari principali) de către tineri până la 40 de ani; 

 - proiecte de care vor beneficia un număr mare de fermieri din ferme de semi-subzistență; 

 - proiectele care crează locuri de muncă la nivelul teritoriului; 

- proiectele care valorifică materie primă/produse locale; 

 

Se introduc criterii de departajare pentru proiectele eligibile selectate cu punctaj egal, precum si un punctaj minim, 

după cum urmează: 

Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face în funcție de valoarea eligibilă a proiectului, 

exprimată în euro, în ordine crescătoare; 

1. Vârsta sub 40 de ani a aplicantului; 

2. Proiecte inovative; 

3. Numărul locurilor de muncă nou create, în ordine descrescătoare. 

Punctaj minim: 30 de puncte. 

Acțiuni eligibile (cu titlu indicativ)  

A. Acțiuni imateriale  

 Onorarii și diurnă pentru activități de consultanță: plan de afaceri, studii de fezabilitate, studii de piață, 
plan de marketing, etc  

 Construirea de pagini web de prezentare sau vânzare on-line, materiale promoționale, campanii de 
promovare.  

 Cumpărarea de tehnologii (know-how), achiziționarea de pantente și licențe pentru pregătirea 
implementării proiectului  

 Costuri generale pentru pregătirea proiectelor de construcții: taxe pentru arhitecți, ingineri, pentru 
eliberarea certificatelor, avizelor, autorizații, etc.  

 Participarea la târguri, expoziții cu scopul realizării de parteneriate și comercializării produselor.  

B. Acțiuni materiale  

 Construirea sau modernizarea spațiilor de depozitare a produselor, inclusiv spații frigorifice  

Tipuri de beneficiari Evaluarea numărului de beneficiari 

 Microîntreprinderi și IMM- 
o uri 

 PFA-uri, Intreprinderi 
o Individuale (II-uri), 
o Inreprinderi Familiale (IF-uri) 

       Forme asociative 

 4 entități juridice din categoria celor de mai sus vor fi 
o aplicanți direcți. 

 peste 250 de fermieri din ferme de semi-subzistență 
vor fi beneficiari indirecți, care vor avea acces la 
investițiile realizate. 



 Achiziționarea de echipamente, instalații, accesorii pentru eficientizarea producției sau pentru preluarea 
și depozitarea produselor agricole  

 Achiziționarea de mijloace de transport specializate necesare activității de producție și marketing  

 Investiții pentru procesarea primară a produselor agricole care să crească valoarea adăugată a produselor, 
pe piață.  

 Construirea și/sau extinderea de spații comerciale/piețe/târguri cu scopul valorificării superioare a 
producției  

 Echipamente și dotări pentru gestionarea deșeurilor rezultate din procesul de producție  

 Mică infrastructură de conectare la sistemele de apă-canalizare sau rezolvare pe cont propriu a acestor 
utilități  

 

Finanțare  

Ajutor public FEADR + contribuție publică națională. În cadrul acestei măsuri, ajutorul public este de în medie de 

50% din costul total al proiectului. Se vor aplica regulile de cofinanțare pentru fiecare tip de beneficiar, conform 

măsurii 123 din PNDR. 

Nr de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu (€)  

Estimarea 

costului total pe 

măsură (€) 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură (€) 

Contribuţie 

publică 

naţională (€) 

Contribuţie 

privată (€) 

4 200.000 800.000 320.000 80.000 400.000 

 

Indicatori de realizare 

Indicator Ținta 2011-2013 Îndeplinire 
criterii de 
selecție 

Număr total întreprinderi, din care 
- microîntreprinderi  
- PFA/uri, IF/uri/II-uri  
 

4 
2 
2 

 

Tipul de sector:  
- agricultură  
- silvicultură  
- industria alimentară  

 
 
 
4 

 

Tipul de activitate:  
- procesare/marketing  
- dezvoltare  

 
4 
0 

 

Număr de beneficiari, tineri – sub 40 de ani  2 50% 

Număr de proiecte care cuprind acțiuni de 
protecția mediului  

2 50% 

Număr de proiecte care sunt promovate de 
grupuri de producători, asociaţii, parteneriate, etc  

 
2 

25% 

 


