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Intervenții pentru sectorul fructe-legume 
(conform art. 47 din proiectul de Regulament privind planurile strategice PAC)

Intervențiile se aplică organizațiilor de producători care au un program operațional în derulare.

Programele operaționale au o durată minimă de trei ani și o durată maximă de șapte ani.

Din cele 23 organizații de producători existente în sectorul fructe legume doar 5 OP-uri au în 
implementare un program operațional.
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Tipurile de intervenții pentru sectorul fructe-legume 
(conform art. 47 din proiectul de Regulament privind planurile strategice PAC)

Aria teritorială de aplicabilitate: întreg teritoriul României.

1. Îmbunătățirea infrastructurii utilizate pentru planificarea și organizarea producției, ajustarea producției în funcție
de cerere, în special în ceea ce privește calitatea și cantitatea, optimizarea costurilor de producție și a rentabilității
investițiilor, stabilizarea prețurilor la producător.

2. Îmbunătățirea (ameliorarea) sau menținerea calității produselor, indiferent dacă acestea sunt proaspete sau
procesate.

3. Măsuri care vizează îmbunătățirea comercializării.

4. Măsuri de prevenire și gestionare a crizelor pe piața fructelor și legumelor.

5. Măsuri de mediu și de adaptare a schimbărilor climatice.

6. Măsuri de formare profesională, (altele decât cele aferente prevenirii şi gestionării crizelor) şi de promovare
produselor proaspete sau procesate.

7. Cercetare și dezvoltare.
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Tipurile de intervenții din sectorul fructe legume  

Nr. 
crt.

Denumirea intervenției Sumă estimată 
(euro)

Sumă estimată
(lei)

Pondere 
din total 

buget 
%

1. Îmbunătățirea infrastructurii utilizate pentru planificarea și organizarea
producției, ajustarea producției în funcție de cerere, în special în ceea ce
privește calitatea și cantitatea, optimizarea costurilor de producție și a 
rentabilității investițiilor, stabilizarea prețurilor la producător.

488.034,40 2.440.172,00 40

2. Îmbunătățirea (ameliorarea) sau menținerea calității produselor, 
indiferent dacă acestea sunt proaspete sau procesate. 

122.008,60 610.043,00 10

3. Măsuri care vizează îmbunătățirea comercializării. 183.013,00 915.065,00 15

4. Măsuri de prevenire și gestionare a crizelor pe piața fructelor și legumelor. 122.008,60 610.043,00 10

5. Măsuri de mediu și de adaptare a schimbărilor climatice. 122.008,60 610.043,00 10

6. Măsuri de formare profesională, (altele decât cele aferente prevenirii şi
gestionării crizelor) şi de promovare produselor proaspete sau procesate.

122.008,60 610.043,00 10

7. Cercetare și dezvoltare. 61.004,40 305.022,00 5

TOTAL 1.220.086,20 6.100.430,00 100



Sprijin financiar organizații de producători

Asistența financiară din partea Uniunii este egală cu contribuțiile plătite efectiv de organizație și 
de membrii săi la fondurile operaționale destinate finanțării punerii în aplicare a programelor 
operaționale, limitate la 50 %  (până la 60%) din cheltuielile efective suportate pentru finanțarea 
programelor operaționale. Asistența financiară din partea Uniunii este limitată la 4,1 % (+0.5% 
pentru măsurile de gestionare a crizelor) din producţia comercializată (VPC) în perioada de 
referinţă din valoarea producției comercializate (VPC) a fiecărei organizații de producători sau la 
4,5 % din POP de către fiecare asociație de organizații de producători.

Organizațiile de producători care se află în regiuni cu un grad scăzut de organizare pot beneficia 
de asistență financiară națională  de maximum 80% contribuţiile membrilor la fondul 
operațional (în conformitate cu art. 53 - Asistență financiară națională din cadrul proiectului de 
regulament privind planurile strategice).
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1. Îmbunătățirea infrastructurii utilizate pentru planificarea și organizarea producției, ajustarea producției în funcție 
de cerere, în special în ceea ce privește calitatea și cantitatea, optimizarea costurilor de producție și a rentabilității 

investițiilor, stabilizarea prețurilor la producător.

Indicatorul de realizare: O.35 Numărul de programe operaționale finanțate.

Indicatorii de rezultat: 

 R10 O mai bună organizare a lanțului de aprovizionare: ponderea fermelor care participă grupuri de producători,
organizații de producători, piețe locale, lanțuri scurte de aprovizionare și sisteme de calitate, sprijinite de PAC.

R11 Concentrarea ofertei: ponderea valorii producției comercializate de organizații de producători sectoriale prin
intermediul unor programe operaționale.

Obiectivul general: Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat, care să asigure securitatea
alimentară.

 Obiectivul 3 - Îmbunătățirea poziției fermierilor în cadrul lanțului valoric.

 Obiectivul 2 - Consolidarea orientării către piață și creșterea competitivității.
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Nevoile  la care răspunde intervenția

Susținerea dezvoltării viabile a lanțurilor scurte alimentare, inclusiv a sistemelor de colectare și
depozitare.

Sprijinirea dezvoltării modelelor de producție bazate pe valoarea adăugată mare (sisteme de 
calitate europene și naționale).

 Nevoia de creștere a cooperării între actorii implicați în lanțul alimentar și încurajarea investiților
colective.

Încurajarea consumului de produse autohtone și dezvoltarea de piețe locale.

Creșterea competitivității și sustenabilității a sectorului pomicol și legumicol.
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Condiții de eligibilitate
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Condiții de eligibilitate:

 beneficiarul trebuie să fie o organizație de producători care pune în aplicare un program operațional;

ajutorul este eligibil pentru intervenția care vizează planificarea și organizarea producției;

sprijinul va fi acordat în baza unei cereri și a anexelor inclusiv a unei facturi pentru costurile eligibile;

acțiunile eligibile sunt cele prevăzute în Anexa III – Lista neexhaustivă a tipurilor de cheltuieli eligibile în cadrul intervențiilor

sectoriale menționate la art. 22 din propunerea de Regulament Delegat (UE) al Comisiei de completare a Regulamentului privind

planul strategic PAC;

statele membre pot lua în considerare alte tipuri de cheltuieli eligibile în planul lor stategic PAC, cu condiția să nu fie enumerate în

Anexa II din propunerea de Regulament Delegat (UE) al Comisiei de completare a Regulamentului privind planul strategic PAC.



2. Îmbunătățirea (ameliorarea) sau menținerea calității produselor, indiferent
dacă acestea sunt proaspete sau procesate. 

Indicatorul de realizare: O.35 Numărul de programe operaționale finanțate.

Indicatorii de rezultat:

 R9 Modernizarea fermelor: ponderea fermelor care primesc sprijin pentru investiții în vederea restructurării și modernizării, inclusiv în vederea
utilizării mai eficiente a resurselor;

 R10 O mai bună organizare a lanțului de aprovizionare: ponderea fermelor care participă grupuri de producători, organizații de producători, piețe
locale, lanțuri scurte de aprovizionare și sisteme de calitate, sprijinite de PAC;

 R11 Concentrarea ofertei: ponderea valorii producției comercializate de organizații de producători sectoriale prin intermediul unor programe
operaționale.

Obiectivul general: Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat, care să asigure securitatea alimentară.

 Obiectivul 1 - Sprijinirea veniturilor agricole durabile și a rezistenței în întreaga Uniune pentru a îmbunătății securitatea alimentară;

 Obiectivul 2 - Consolidarea orientării către piață și creșterea competitivității;

 Obiectivul 3 - Îmbunătățirea poziției fermierilor în cadrul lanțului valoric.

- -
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Nevoile la care răspunde intervenția

 - Nevoia de creștere a cooperării între actorii implicați în lanțul alimentar și încurajarea
investiților colective.

- Susținerea dezvoltării viabile a lanțurilor scurte alimentare, inclusiv a sistemelor de colectare și
depozitare.

- Sprijinirea dezvoltării modelelor de producție bazate pe valoarea adaugată mare (sisteme de 
calitate europene și naționale).

- Încurajarea consumului de produse autohtone și dezvoltarea de piețe locale.

- Creșterea competitivității și sustenabilității a sectorului pomicol și legumicol.
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Condiții de eligibilitate

beneficiarul trebuie să fie o organizație de producători care pune în aplicare un program operațional;

ajutorul este eligibil pentru intervenția care vizează îmbunătățirea sau menținerea calității

produselor;

sprijinul va fi acordat în baza unei cereri și a anexelor inclusiv a unei facturi pentru costurile eligibile;

acțiunile eligibile sunt cele prevăzute în Anexa III – Lista neexhaustivă a tipurilor de cheltuieli eligibile

în cadrul intervențiilor sectoriale menționate la art. 22 din propunerea de Regulament Delegat (UE) al

Comisiei de completare a Regulamentului privind planul strategic PAC;

statele membre pot lua în considerare alte tipuri de cheltuieli eligibile în planul lor stategic PAC, cu

condiția să nu fie enumerate în Anexa II din propunerea de Regulament Delegat (UE) al Comisiei de

completare a Regulamentului privind planul strategic PAC.
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3. Măsuri care vizează îmbunătățirea comercializării

Indicatorul de realizare: O.35 Numărul de programe operaționale finanțate

Indicatorii de rezultat:

R9 Modernizarea fermelor: ponderea fermelor care primesc sprijin pentru investiții în vederea restructurării și modernizării, inclusiv în
vederea utilizării mai eficiente a resurselor;

 R10 Mai bună organizare a lanțului de aprovizionare: ponderea fermelor care participă grupuri de producători, organizații de producători,
piețe locale, lanțuri scurte de aprovizionare și sisteme de calitate, sprijinite de PAC;

 R11 Concentrarea ofertei: ponderea valorii producției comercializate de organizații de producători sectoriale prin intermediul unor
programe operaționale.

Obiectivul general: Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat, care să asigure securitatea alimentară.

 Obiectivul 1 - Sprijinirea veniturilor agricole durabile și a rezistenței în întreaga Uniune pentru a îmbunătății securitatea alimentară;

 Obiectivul 2 - Consolidarea orientării către piață și creșterea competitivității;

 Obiectivul 3 - Îmbunătățirea poziției fermierilor în cadrul lanțului valoric.
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Nevoile  la care răspunde intervenția

 Nevoia de creștere a cooperării între actorii implicați în lanțul alimentar și încurajarea
investiților colective.

 Susținerea dezvoltării viabile a lanțurilor scurte alimentare, inclusiv a sistemelor de colectare și
depozitare.

 Sprijinirea dezvoltării modelelor de producție bazate pe valoarea adaugată mare (sisteme de 
calitate europene și naționale).

 Încurajarea consumului de produse autohtone și dezvoltarea de piețe locale.
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Condiții de eligibilitate

beneficiarul trebuie să fie o organizație de producători care pune în aplicare un program operațional.

ajutorul este eligibil pentru intervenția care vizează investițiile ce țin de îmbunătățirea comercializării

produselor.

sprijinul va fi acordat în baza unei cereri și a anexelor inclusiv a unei facturi pentru costurile eligibile.

acțiunile eligibile sunt cele prevăzute în Anexa III – Lista neexhaustivă a tipurilor de cheltuieli eligibile în

cadrul intervențiilor sectoriale menționate la art. 22 din propunerea de Regulament Delegat (UE) al Comisiei

de completare a Regulamentului privind planul strategic PAC.

statele membre pot lua în considerare alte tipuri de cheltuieli eligibile în planul lor stategic PAC, cu

condiția să nu fie enumerate în Anexa II din propunerea de Regulament Delegat (UE) al Comisiei de

completare a Regulamentului privind planul strategic PAC.
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4. Măsuri de prevenire și gestionare a crizelor pe piața fructelor și
legumelor

Indicatorul de realizare: O.35 Numărul de programe operaționale finanțate

Indicatorii de rezultat:

R9 Modernizarea fermelor: ponderea fermelor care primesc sprijin pentru investiții în vederea restructurării și modernizării,
inclusiv în vederea utilizării mai eficiente a resurselor;

 R10 Mai bună organizare a lanțului de aprovizionare: ponderea fermelor care participă grupuri de producători, organizații de
producători, piețe locale, lanțuri scurte de aprovizionare și sisteme de calitate, sprijinite de PAC;

R11 Concentrarea ofertei: ponderea valorii producției comercializate de organizații de producători sectoriale prin intermediul
unor programe operaționale.

Obiectivul general: Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat, care să asigure securitatea alimentară.

 Obiectivul 1 - Sprijinirea veniturilor agricole durabile și a rezistenței în întreaga Uniune pentru a îmbunătății securitatea
alimentară;

 Obiectivul 2 - Consolidarea orientării către piață și creșterea competitivității;

 Obiectivul 3 - Îmbunătățirea poziției fermierilor în cadrul lanțului valoric.
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Nevoile la care răspunde intervenția

 Nevoia de creștere a cooperării între actorii implicați în lanțul alimentar și încurajarea

investiților colective.

Susținerea dezvoltării viabile a lanțurilor scurte alimentare, inclusiv a sistemelor de colectare și
depozitare.

 Sprijinirea dezvoltării modelelor de producție bazate pe valoarea adaugată mare (sisteme de 
calitate europene și naționale).
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Condiții de eligibilitate

beneficiarul trebuie să fie o organizație de producători care pune în aplicare un program operațional;

ajutorul este eligibil pentru intervenția care vizează următoarele măsuri: retragere de pe piață prin

distribuție gratuită sau alte destinații, recoltarea în verde, nerecoltarea și asigurarea recoltei;

sprijinul va fi acordat în baza unei cereri și a anexelor inclusiv a unei facturi pentru costurile eligibile;

acțiunile eligibile sunt cele prevăzute în Anexa III – Lista neexhaustivă a tipurilor de cheltuieli eligibile în

cadrul intervențiilor sectoriale menționate la art. 22 din propunerea de Regulament Delegat (UE) al Comisiei

de completare a Regulamentului privind planul strategic PAC;

statele membre pot lua în considerare alte tipuri de cheltuieli eligibile în planul lor stategic PAC, cu

condiția să nu fie enumerate în Anexa II din propunerea de Regulament Delegat (UE) al Comisiei de

completare a Regulamentului privind planul strategic PAC.
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6.  Măsuri de mediu și de adaptare a schimbărilor climatice

Indicatorul de realizare: O.35 Numărul de programe operaționale finanțate

Indicatorii de rezultat:

I 10 Contribuirea la atenuarea schimbărilor climatice: emisiile de gaze cu efect de seră din agricultură;

R14 Stocarea carbonului în sol și în biomasă;

I 15 Îmbunătățirea calității apei;

I 16 Reducerea scurgerii de nutrienți;

R 19 Îmbunătățirea și protejarea solurilor;

R 20 Îmbunătățirea calității aerului;

R 21 Protejarea calității apei;

R 22 Gestionarea durabilă a nutrienților;

R 24 Utilizarea durabilă și redusă a pesticidelor;

R 29 Dezvoltarea agriculturii ecologice.
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Măsuri de mediu și de adaptare a schimbărilor climatice

Obiective :

Obiectiv General 2. Consolidarea acțiunilor de protejare a mediului și a celor împotriva 
schimbărilor climatice și contribuția la îndeplinirea obiectivelor obiectivelor Uniunii Europene în 
materie de mediu și climă.

Obiectiv  4 Contribuirea la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea, inclusiv
prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și creșterea capacității de captare a carbonului, 
precum și promovarea energiei durabile. 

Obiectiv 5 Promovarea dezvoltării durabile și a gestionării eficiente a resurselor naturale
precum apa, solul și aerul, inclusiv prin reducerea dependenței de substanțe chimice.

Obiectiv 6 contribuirea la oprirea și inversarea declinului biodiversității, îmbunătățirea
serviciilor ecosistemice și conservarea habitatelor și a peisajelor. 
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Nevoile la care răspunde intervenția

 Menținerea sau adoptarea unor practici agricole extensive care să asigure reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră.

 Creșterea gradului de sechestrare a carbonului pe terenurile agricole.

 Adaptarea practicilor agricole în zonele asociate riscurilor climatice.

 Menținerea sau adoptarea unor practici agricole extensive care să asigure protecția anierozională a 
solului și creșterea cantități de humus, precum și a unui management al terenurilor forestiere cu 
impact redus asupra resurselor de sol.

 Adaptarea la scară largă a unor metode agricole durabile cu scopul managementul eficient al 
resurselor naturale (apă, sol și aer) și biodiversității.

 Încurajarea menținerii și aplicării practicilor agricole tradiționale.

 Menținerea sau adoptarea unor practici agricole extensive care să asigure protecția resurselor de 
apă împotriva poluării.
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Condiții de eligibilitate

beneficiarul trebuie să fie o organizație de producători care pune în aplicare un program operațional.

ajutorul este eligibil pentru intervenția care vizează măsuri de protecția mediului și atenuare a

schimbărilor climatice.

sprijinul va fi acordat în baza unei cereri și a anexelor inclusiv a unei facturi pentru costurile eligibile.

acțiunile eligibile sunt cele prevăzute în Anexa III – Lista neexhaustivă a tipurilor de cheltuieli eligibile

în cadrul intervențiilor sectoriale menționate la art. 22 din propunerea de Regulament Delegat (UE) al

Comisiei de completare a Regulamentului privind planul strategic PAC.

statele membre pot lua în considerare alte tipuri de cheltuieli eligibile în planul lor stategic PAC, cu

condiția să nu fie enumerate în Anexa II din propunerea de Regulament Delegat (UE) al Comisiei de

completare a Regulamentului privind planul strategic PAC.
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6. Măsuri de formare profesională, (altele decât cele aferente
prevenirii şi gestionării crizelor) şi de promovare produselor

proaspete sau procesate.

Indicatorul de realizare: O.35 Numărul de programe operaționale finanțate

Indicatorii de rezultat:

R1 Îmbunătățirea performanțelor cu ajutorul cunoștințelor și al inovării: numărul persoanelor care
beneficiază de consiliere, formare, schimb de cunoștințe sau care participă la grupurile operaționale
care beneficiază de sprijin PAC pentru îmbunătățirea performanței durabile, economice, sociale, în
materie de mediu, climă și eficiență a utilizării resurselor.

Obiectiv General  1- Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat care să asigure 
securitatea alimentară.

Obiectiv Specific 9 - Îmbunătățirea răspunsului dat de agricultura Uniunii exigențelor societale
referitoare la hrană și la sănătate, inclusiv la alimentele de înaltă calitate, sigure și hrănitoare produse
într-un mod durabil, reducerea deșeurilor alimentare, precum și îmbunătățirea reducerea deșeurilor
alimentare. 

Obiectiv transversal - Promovarea cunoașterii, inovării și digitalizării în agricultură.
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Nevoile la care răspunde intervenția

Nevoia de creștere a gradului de instruire a fermierilor, prin îmbunătățirea competențelor,
cunoștințelor de bază ale acestora prin educație non-formală, informală și pe tot parcursul vieții
și dobândirea de cunoștințe necesare fermierilor pentru aplicarea metodelor agricole durabile și
pentru adaptarea la condițiile de mediu și conformarea la condiționalități.

Nevoia de dezvoltare a unui sistem de consiliere public/privat și furnizarea de servicii de
consiliere și consultanță agricolă adaptate nevoilor fermierilor de a furniza servicii de mediu și
de a se adapta la condițiile de mediu și condiționalități.

Creșterea numărului şi volumului de produse cu valoare adăugată mare, a produselor
certificate prin scheme de calitate, a produselor cu un impact redus asupra mediului
înconjurător și promovarea produselor obținute prin metode extensive.
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Condiții de eligibilitate

beneficiarul trebuie să fie o organizație de producători care pune în aplicare un program operațional.

ajutorul este eligibil pentru intervenția care vizează formarea profesională, consilierea și promovarea

produselor.

sprijinul va fi acordat în baza unei cereri și a anexelor inclusiv a unei facturi pentru costurile eligibile.

acțiunile eligibile sunt cele prevăzute în Anexa III – Lista neexhaustivă a tipurilor de cheltuieli eligibile

în cadrul intervențiilor sectoriale menționate la art. 22 din propunerea de Regulament Delegat (UE) al

Comisiei de completare a Regulamentului privind planul strategic PAC.

statele membre pot lua în considerare alte tipuri de cheltuieli eligibile în planul lor stategic PAC, cu

condiția să nu fie enumerate în Anexa II din propunerea de Regulament Delegat (UE) al Comisiei de

completare a Regulamentului privind planul strategic PAC.
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7. Cercetare și dezvoltare

Indicatorul de realizare: O.35 Numărul de programe operaționale finanțate

Indicatorii de rezultat:

R10 Mai bună organizare a lanțului de aprovizionare: ponderea fermelor care participă grupuri de producători,
organizații de producători, piețe locale, lanțuri scurte de aprovizionare și sisteme de calitate, sprijinite de PAC.

R11 Concentrarea ofertei: ponderea valorii producției comercializate de organizații de producători sectoriale prin
intermediul unor programe operaționale.

Obiectivul general: Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat, care să asigure securitatea
alimentară.

 Obiectivul 1 - Sprijinirea veniturilor agricole durabile și a rezistenței în întreaga Uniune pentru a îmbunătății securitatea
alimentară.

 Obiectivul 2 - Consolidarea orientării către piață și creșterea competitivității.

 Obiectivul 3 - Îmbunătățirea poziției fermierilor în cadrul lanțului valoric.

 Obiectivul 9 – Îmbunătățirea răspunsului dat de agricultura Uniunii exigențelor societale referitoare la hrană și
sănătate, inclusiv la alimentele de înaltă calitate sigure și hrănitoare, produse în mod durabil, reducerea deșeurilor
alimentare.
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Nevoile la care răspunde intervenția

 Susținerea dezvoltării viabile a lanțurilor scurte alimentare, inclusiv a sistemelor de colectare și
depozitare.

 Sprijinirea dezvoltării modelelor de producție bazate pe valoarea adaugată mare (sisteme de
calitate europene și naționale).

Nevoia de creștere a cooperării între actorii implicați în lanțul alimentar și încurajarea
investiților colective.

Încurajarea consumului de produse autohtone și dezvoltarea de piețe locale.

Creșterea competitivității și sustenabilității a sectorului pomicol și legumicol.

26



Condiții de eligibilitate

beneficiarul trebuie să fie o organizație de producători care pune în aplicare un program operațional.

ajutorul este eligibil pentru intervenția care vizează măsuri de inovare și cercetare.

sprijinul va fi acordat în baza unei cereri și a anexelor inclusiv a unei facturi pentru costurile eligibile.

acțiunile eligibile sunt cele prevăzute în Anexa III – Lista neexhaustivă a tipurilor de cheltuieli eligibile

în cadrul intervențiilor sectoriale menționate la art. 22 din propunerea de Regulament Delegat (UE) al

Comisiei de completare a Regulamentului privind planul strategic PAC.

statele membre pot lua în considerare alte tipuri de cheltuieli eligibile în planul lor stategic PAC, cu

condiția să nu fie enumerate în Anexa II din propunerea de Regulament Delegat (UE) al Comisiei de

completare a Regulamentului privind planul strategic PAC.
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