
M3A – INVESTIȚII PENTRU PROCESAREA ȘI MARKETINGUL PRODUSELOR AGRICOLE  
Tipul măsurii: INVESTIȚII 
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  

Slaba orientare către piaţă a fermelor mici/ mijlocii, nivelul inadecvat de dotare/ adaptare a 
producţiei la piaţă, nivelul redus al cunoştinţelor fermierilor şi accesul scăzut la consiliere 
sunt obstacole pentru competitivitate. Conform analizei SWOT și a diagnozei, unul dintre 
punctele slabe este lipsa de organizare a agricultorilor pentru creşterea randamentului şi 
adăugarea de valoare prin procesarea producţiei. Gradul relativ scăzut de dotare şi 
tehnologiile depăşite utilizate în majoritatea unităţilor de profil, precum şi lipsa centrelor de 
colectare a fructelor sunt puncte slabe identificate în analiza SWOT. 
Investitiile în unitățile de colectare, sortare, ambalare sau procesare în sectoarele pomicol şi 
zootehnic vor conduce la creșterea valorii adăugate a produselor agricole și creării de locuri 
de muncă in industria de prelucrare, domeniu în care agricultorii din teritoriul GAL European 
și Muscelan are tradiție și potential, dar care din cauza fragmentării exploatațiilor agricole si 
investitiilor reduse a inregistrat un declin important în ultimele două decenii. Prin realizarea 
acestor investiţii, va fi contracarat punctul slab privind economia subterană, dar şi faptul că 
produsele locale nu sunt înregistrate şi nu există controlul calităţii şi vor fi fructificate 
punctele tari ale teritoriului privind existenţa de produse alimentare locale cu potenţial 
comercial şi producţia bună de fructe. 
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală – I Favorizarea competitivității agriculturii 
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii: 
• Creşterea competitivităţii sectorului agro-alimentar prin înființarea și / sau modernizarea 

unităților de procesare și comercializare; 
• Stimularea asocierii și a investițiilor care deservesc formele asociative ale fermierilor  
• Utilizarea eficientă a resurselor, inclusiv producția de energie regenerabilă, precum și 

reducerea emisiilor de GES; 
• Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, ajustarea profilului, nivelului şi 

calităţii producţiei la cerinţele pieţei; 
• Creșterea numărului de locuri de muncă la nivelul teritoriului. 

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile art. 5, Reg.(UE) nr. 1305/2013: 
- P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 

produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură 
Măsura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 - Investiții în active 
fizice 
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 
- 3A) Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a 

acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al 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 

Domenii de intervenție secundare: 



- 5B) Eficientizarea utilizării energiei în sectorul agroalimentar  
- 6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici și a creării 

de locuri de muncă 
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: 
Inovare - Investițiile în active fizice inovative în domeniul procesării folosesc acele tehnologii 
s ̧i echipamente cu un caracter inovator, care vor conduce la utilizarea, la o scară mai largă, a 
tehnologiilor moderne. Utilizarea acestor tehnologii și metode de producție noi, se va 
dezvolta inovarea prin adaptarea acestora la condițiile specifice de la nivelul teritoriului. 
Procesarea produselor agricole adaugă valoare acestora, aducând venituri suplimentare 
pentru agenții economici din teritoriu, care determină noi investiții inovatoare.  
Mediul și clima - Investițiile în industria de procesare vor viza reducerea amprentei asupra 
mediului prin încurajarea de noi metode de păstrare a producției agroalimentare, pentru 
creșterea siguranței alimentare, produse adaptate mai bine cerint ̦elor pieței, metode de 
utilizare a deșeurilor și de epurare a apei pentru protejarea mediului. De asemenea, prin 
utilizarea unor tehnologii moderne și procesarea produselor la nivelul teritoriului GAL, se 
asigură înlocuirea tehnologiilor vechi poluante și diminuarea consumurilor între intermediari 
multipli. 
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura M3A este complementară cu măsura M1 
Instruire şi acţiuni de informare, deoarece au prioritate în accesarea proiectelor solicitanţii 
care participă la acţiuni de formare/informare sau care îşi propun angajarea de personal care 
participă la acţiunile finanţate prin măsura M1. De asemenea, prioritate în selecţia 
proiectelor o au formele asociative care sunt constituite prin intermediul proiectelor de 
cooperare finanţate în cadrul măsurii M7 Cooperarea orizontală şi verticală pentru asocierea 
agricultorilor şi a agenţilor economici din turism, în special pentru cele care au ca şi membrii 
tinerii fermieri care se instalează prin accesarea măsurii M4A Sprijinirea instalării tinerilor 
fermieri, realizându-se în acest sens complementaritatea între M3A şi aceste două măsuri de 
finanţare. O altă măsură de finanţare cu care M3A este complementară este măsura M6 
Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare, deoarece prin criteriile de selecţie 
se acordă prioritate solicitanţilor care propun realizarea de produse agro-alimentare, cu care 
vor participa la o schemă de calitate finanţată prin intermediul măsurii M6. 
Sinergia cu alte măsuri din SDL: măsura este sinergică cu măsurile 6 și 7 pentru ca toate 
contribuie la îndeplinirea priorităţii P3, vizând promovarea organizării lanțului alimentar în 
agricultură.  
2. Valoarea adăugată a măsurii  
Implementarea măsurii la nivelul teritoriului GAL vizează principalul sector economic și 
ocupația majorității populației, respectiv sectorul agro-alimentar, fiind prioritizate sectoarele 
de procesare specifice teritoriului GAL (lapte, acrne, fructe, legume, miere). Creșterea 
productivității și adăugarea de plus valoare produselor agricole conduc la dezvoltarea 
economică a teritoriului.  
Caracterul inovativ al măsurii este asigurat de creșterea competitivității agenților economici 
și comercializarea de produse cu valoare adăugată ridicată și calitate superioară. Prin 
utilizarea de tehnologii și utilaje moderne, se introduce inovarea la nivelul teritoriului GAL. 
De asemenea, prin stimularea asocierii și implicit creșterea cantității de produse cu valoare 



adăugată mare pentru piață, asigură venituri mai mari pentru agricultori, care le vor utiliza 
pentru a investi în dezvoltare ulterioară. 
3. Trimiteri la alte acte legislative  
Legislaţia naţională şi europeană aplicabilă sub-măsurii 4.2 prevăzută în PNDR 
Legislaţia naţională şi europeană aplicabilă din Ghidul solicitantului pentru participarea la 
selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală 
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  
Beneficiarii direcți: 
• Întreprinderi, cooperative agricole, societăți cooperative și grupuri de producători 

definite conform legislației naționale în vigoare 
Beneficiarii indirecți: 
• Populația teritoriului GAL; 
• Fermierii. 

5. Tip de sprijin  
• Rambursare 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) s ̦i art 63 ale R. 1305/2013.  

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 
Acțiuni eligibile: 
- Investiții ale cooperativelor agricole, societăților cooperative agricole și grupurilor de 

producători în vederea colectării, sortării, procesării, ambalării, etichetării și/sau 
stocării și/sau comercializării producției membrilor cooperatori în sectorul zootehnic și 
vegetal (centre pentru lapte, carne, cereale, furaje, legume, fructe etc.); 

- Investiții în înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de 
procesare, inclusiv investiții privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare);  

- Achiziţia de maşini de transport frigorifice pentru distribuirea produselor; 
- Achiziţia de maşini de transport specializate pentru colectarea materiei prime 

(autocisterne, remorci specializate, etc.) 
- Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală), a 

energiei produse cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității procesatoare fără a 
genera profit și investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice; 

- Investiții necorporale prin organizarea și implementarea sistemelor de management a 
calității și de siguranță alimentară, achiziționarea sau dezvoltarea de software și 
achiziționarea de know-how, de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în 
conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013; 

Acțiuni neeligibile: 
- Achiziția de clădiri și terenuri 
- Producția de biocombustibili și peleți;  
- Investițiile pentru unități 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 eligibile prevăzute de 
măsură 

- Investiția trebuie să fie situată pe teritoriul GAL 
- Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;  
- Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată;  
- Investit ̦ia va respecta legislat ̧ia în vigoare din domeniul sănătății publice, sanitar-

veterinar, de siguranță alimentară și de mediu; 
8. Criterii de selecție (vor fi detaliate în sub-criterii în cadrul Ghidurilor Solicitantului) 
- Criteriul sectorului de activitate, cu proiritate pentru următoarele sectoare de procesare: 

lapte, carne, fructe, legume, miere; 
- Criteriul proiectelor colective ale formelor asociative, în special cele finanţate prin 

măsura M7 care prevăd investiții pentru prelucrarea preponderent a producției membrilor 
(în special tineri fermieri instalați prin M4A); 

- Criteriul valorii adăugate, cu prioritate pentru proiectele care presupun accesarea unei 
scheme de calitate, inclusiv prin măsura M6 din această strategie; 

- Criteriul protecției mediului, pentru proiecte care prevăd investiții în utilizarea energiei 
regenerabile sau producerea de energie prin utilizarea biomasei; 

- Criteriul creării de noi locuri de muncă şi al profesionalizării, cu prioritate pentru 
solicitanţii/viitorii angajaţi care beneficiază de instruire/informare în cadrul măsurii M1. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  
Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-
uri și grupuri de producători/cooperative și 40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși:  
- 100.000 euro/proiect 
Având în vedere costurile relativ scăzute ale investiţiilor, în special datorită faptului că sunt 
utilizate materiale şi forţă de muncă de la nivel local, valoarea maximă a fost stabilită la 
100.000 Euro. 

10. Indicatori de monitorizare  
Domenii de intervenție   Indicator de monitorizare  Valoare ţintă 

3A) 

Numărul exploatațiilor agricole care 
primesc sprijin pentru participarea la 
sisteme de calitate, la piețele locale și la 
circuitele de aprovizionare scurte, precum 
și la grupuri/organizații 

2 

5B) Totalul investițiilor 2 
6A) (si indicator specific LEADER) Locuri de muncă create 4 

Indicatori specifici  
Numărul de forme asociative beneficiare de sprijin 1 
Numărul de investiții pentru protecția mediului 1 
 
 


