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M02/3A Dezvoltarea și diversificarea produselor și asigurarea 

unui lanț tehnologic continuu 
 

Tipul măsurii:  

☒INVESTIȚII  

  

Descrierea generală a măsurii 

Măsura 02/3A  Dezvoltarea și diversificarea produselor și asigurarea unui lanț 

tehnologic continuu (valorificare materie primă, procesare, abatoare, linii  de producție, 

produs finit, diversificare piață de desfacere, etc.) are ca principal scop dezvoltarea 

durabilă a economiei pe teritoriul GAL EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAȚI, prin acoperirea 

spațiilor lipsă din lanțurile tehnologice. 

Așa cum reiese și din analiza diagnostic și SWOT, în ciuda potențialului pe anumite 

domenii ale agriculturii (îndeosebi agricultură și creșterea animalelor), teritoriul are listate 

ca puncte slabe absența unităților de procesare și costuri ridicate cu desfacerea. Astfel, 

această măsură intervine asupra acestei nevoi, însă într-o manieră care să permită o 

rezolvare cât mai amplă a problemei: lanțurile valorice pentru anumite produse cu 

potențial (cum ar fi cerealele, carnea și lactatele) nu au doar o „verigă” lipsă, ci mai 

multe, deoarece în teritoriu nu există decât producția primară sau una maxim 2 etape din 

întregul lanț tehnologic. 

Obiectiv de dezvoltare rurală „Favorizarea competitivității agriculturii” din 

Regulamentul nr1305 din 2013, art. 4, lit. (a). 

Obiectivul specific al măsurii este Stimularea dezvoltării mediului economic local  

prin încurajarea și sprijinirea inițiativelor  private și a modernizării infrastructurii  suport a 

activităților agricole pe teritoriul GAL EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAȚI prin sprijinirea 

unor grupuri de proiecte care să asigure integrarea. 

Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 

numărul 3 „Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și 

comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în 

agricultură”. 

Măsura corespunde obiectivelor articolului 17 din Reg. (U.E.) 1305/2013 

Măsura contribuie la Domeniul de Interventie 3A, conform art. 5 din Reg nr 

1305/2013. 

Obiective transversale 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  

Inovare  

Măsura contribuie la inovare la nivel local  prin dezvoltarea și asigurarea unui flux 

tehnologic continuu și a dezvoltării de afaceri care permit desfăsurarea de activități 

agricole la standarde înalte în corelare cu nevoile mediului de afaceri local. 

Protecția mediului 

Măsura contribuie la acest obiectiv transversal prin delimitarea activităților de 

protecție a mediului ca și criteriu de selecție a proiectelor. Astfel, doar proiectele care vor 

îndeplini anumite condiții de mediu (unele minime obligatorii, altele de punctaj la 



  
                           

 

Oraş Târgu Bujor, Str. General Eremia Grigorescu nr. 105, clădirea Primăriei Oraşului                                               

Târgu Bujor, Camera nr. 5, jud. Galaţi, Reg. Nr.1/28.04.2015, CUI 34446610, Tel. 0236 340 339,  Banca 

Transilvania - IBAN RO56BTRLRONCRT0288293901, Email: galeg1863gl@gmail.com 

ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ EREMIA 

GRIGORESCU 1863 GALAŢI 

 
selecție) vor fi finanțate. Un alt argument în plus pentru acest capitol îl reprezintă 

promovarea prin intermediul proiectelor finanțate a tehnologiciilor și echipamentelor cu 

impact minim asupra mediului înconjurător. 

Complementaritatea și sinergia cu alte măsuri din SDL: Această măsură are 

complementaritate și sinergie cu Măsura 01/2A - „Investiții in domeniul agricol ” din SDL a 

GAL Eremia Grigorescu 1863 Galați. 

Valoarea adăugată a măsurii  

Valoarea adăugată a acestei măsuri se resimte direct la nivel economic, deoarece 

prin intermediul ei se vor dezvolta lanțurile valorice din cadrul agriculturii/industriei 

alimentare/silviculturii. Cu cât mai mulți pași din acest lanț valoric, de la materia primă la 

produsul final ce ajunge la consumator, sunt realizați în teritoriu, cu atât o proporție mai 

mare din valoarea finită a produsului este generată în teritoriu. Cu cât lanțul valoric 

ajunge mai aproape de consumator, cu atât valoarea adăugată adusă teritoriului este mai 

mare. Un impact primordial al acestei măsuri îl reprezintă promovarea  fluxului tehnologic 

continuu care să permită desfășurarea activităților economice pe teritoriul GAL-ului astfel 

încât punctele slabe din analiza diagnostic (piețe de desfacere inexistente, costuri mari de 

desfacere, puncte de colectare aflate la distanțe mari etc) să fie diminuate cât mai mult. 

Trimiteri la alte acte legislative  

• Reg. (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, 

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit 

și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și 

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului 

(CE) nr. 1083/2006 al Consiliului 

• Reg. (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din 

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliul 

• Reg. (UE) nr. 1407/2014 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis 

• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 44/2008 

• Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările 

ulterioare 

• O.U.G 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor 

de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu 

modificările și completările ulterioare 

• Legea 566/2004 a cooperației agricole, cu modificările și completările ulterioare 

• Legea 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației 

• Ordonanța Guvernului nr. 37/2005privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi 

organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice 

• Alte prevederi legale cu impact asupra prezentei masuri 

Beneficiari direcți 

Societăți comerciale cu activitate în domeniul agricol și/sau domenii conexe; 
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Fermieri/Asociații agricole și structuri asociative cu excepția persoanelor fizice 

neautorizate; 

Grup de producători 

Persoane fizice autorizate 

Beneficiari indirecți 

Deținătorii de terenuri  

Crescătorii de animale 

Apicultori 

Mediul de afaceri local 

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 Articolul 45 si 63 din Reulamentul U.E. 1305/2013 

Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Acțiuni eligibile 

Prin această măsură se finanțează proiecte care asigură completarea lanțurilor 

valorice din teritoriu. În analiza diagnostic și în analiza SWOT a teritoriului se observă că 

există câteva lanțuri valorice incomplete (pe creșterea animalelor/lapte-lactate, 

colectarea florei spontane). În această perspectivă, sunt eligibile investițiile focalizate pe 

activități care să vină în imediata completare a acestor lanțuri valorice (exemplificativ și 

nu limitativ): Pentru completarea lanțului valoric pentru lapte/produse lactate, investițiile 

eligibile ar fi: pentru crescătorii de animale dotarea cu sisteme de colectare și depozitare 

a laptelui, investiții pentru achiziționarea echipamentului de colectare a laptelui din 

teritoriu, investiții pentru procesarea acestuia/ambalare/distribuție-comercializare. 

Pentru completarea lanțului valoric pentru carne (bovine/ovine/suine/păsări, în funcție de 

potențial): Investiții pentru sacrificare, investiții pentru abatorizare, investiții pentru 

depozitare/procesare/transport/comercializare. Aceste investiții nu sunt eligibile decât 

dacă la nivelul teritoriului se asigură complementaritatea cu alți actori economici.  

Această complementaritate trebuie să se manifeste în verigi alăturate pe lanțul 

valoric. De exemplu, dacă se dorește o intervenție pe procesarea laptelui și 

ambalare/distribuție, aceasta este eligibilă doar dacă în teritoriu există deja producție și 

cel puțin un actor economic care se ocupă de colectare sau este depusă o Cerere de 

finanțare acceptată spre finanțare pentru această activitate în cadrul aceluiași apel pentru 

proiecte (caz în care selecția cererii de pe „veriga” superioară din lanțul valoric depinde 

de selecția celei de pe „veriga” inferioară). Toate cheltuielile aferente proiectului sunt 

efectuate pe teritoriul GAL EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAȚI (pentru anumite proiecte de 

servicii - formare profesio nală, informare, organizare evenimente - care vor fi detaliate 

în documentele specifice de implementare, cheltuielile pot fi eligibile și pentru acțiuni 

realizate în afara teritoriului GAL, dacă beneficiul sprijinului se adresează teritoriului 

GAL); 

NU este permisă achiziționare echipamentelor second hand; 

Costurile generale ale proiectului. 
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Condiții de eligibilitate  

-Condiții de eligibilitate (vor fi detaliate în Ghidul solicitantului); 

-Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili; 

-Solicitantul dispune de capacitate tehnică şi financiară necesare derulării 

activităţilor; 

-Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare, dupa caz; 

-Solicitantul își desfasoară activitatea pe teritoriului GAL-ului; 

-Grupul de producători este persoană juridică înfiinţată la iniţiativa producătorilor 

cu scopul de a comercializa în comun produsele membrilor, urmărind realizarea 

următoarelor obiective: o planificarea şi modificarea producţiei conform cererii pieţei, în 

special conform condiţiilor de calitate şi cantitate;  vizează reducerea costurilor de 

producţie şi stabilirea preţurilor; 

-membrii grupului de producatori locuiesc și desfășoară activități specifice pe raza 

teritoriului Grupului de Acțiune Locală. 

Criterii de selecție  

- Solicitantul face parte dintr-un grup de producători sau Cooperative  care sunt  

formate din minim 5 membri:    25 pct; 

  - Proiecte care vizează creșterea gradului de procesare a produselor cu minim 10%: 

20 pct; 

 - Proiecte care vizează membrii proveniți din mai multe localități ale teritoriului  

GAL-ului: 25  pct; 

- Proiecte care vizează  crearea de noi locuri de muncă: maxim  20  pct: 

 - minim 2 noi locuri de muncă create – 20 pct.; 

 - un loc de muncă nou creat – 10 pct. 

- Proiecte care vizează utilizarea de tehnologicii si tehnici cu impact scăzut asupra 

mediului: 10 pct.  

Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

Valoarea eligibilă minimă pentru un proiect pe această măsură trebuie să fie 

5.000€. 

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate pentru un proiect este de 

40.000€. 

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de maxim 90% din totalul cheltuielilor 

eligibile, conform anexei II din Reg. 1305/2013, dacă îndeplinesc următoarele condiții: 

- Investiții colective, realizate de formele asociative ale fermelor (cooperativelor, 

grupuri de producători sau parteneriate sprijinite prin intermediul 

M16/parteneriatelor constituite în conformitate cu art.35 din Reg. (UE) 

nr.1305/2013); 

- Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta de până la 40 de ani, la data 

depunerii cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al Reg. (UE) nr. 

1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării 

sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305); 

- Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 

(Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013; 
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- Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte 

constrângeri 

- specifice, menționate la art. 32 Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Dacă nu se îndeplinește nici o condiție din cele de mai sus, rata sprijinului 

nerambursabil este de maximum 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși 

200.000 euro, indiferent de tipul investiției. Pentru fiecare criteriu îndeplinit intensitatea 

sprijinului nerambursabil se va putea majora cu câte 20 puncte procentuale suplimentare 

dar rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90%. 

Indicatori de monitorizare  

Nr minim proiecte finanțate: minim 3 

Nr locuri de muncă nou create: minim  5 

Nr de exploatații agricole care primesc sprijin: minim 1 

 

Precizăm că cele de mai sus reprezintă regulile de bază ale măsurii, urmând ca 

în perioada de realizare a ghidului specific să fie finalizate și detaliate informațiile 

necesare accesării, implementării și monitorizării proiectelor eligibile prin această 

măsura. 


