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1) "Studiu de caz – Masura 1.2 submasura 1 – Extindere si modernizare laborator
sanitar veterinar de stat apartinand de DSVSA Alba Iulia
În luna mai a anului 2006, Direcţiei Sanitare Veterinare Alba i-a fost aprobat proiectul
“Extindere si modernizare laborator sanitar veterinar de stat “ prin care i-au fost repartizate
fonduri SAPARD în valoare de cca 2.000.000 de euro (1.953.446,13€). Demararea investiţiei a
început în anul 2005, prin elaborarea documentaţiei, în septembrie 2006 semnându-se
contractul de finanţare cu Agenţia Sapard. După întocmirea proiectului tehnic, au fost
organizate licitaţiile pentru execuţia lucrărilor, procurarea echipamentelor de laborator şi a
serviciilor, valoarea totală a investiţiei depăşind 93,6 miliarde de lei vechi, diferenţa de la 2
milioane de euro fiind suportată de la bugetul de stat, fiind vorba de cheltuieli neeligibile prin
programul Sapard. Din valoarea cheltuielilor eligibile (7.119.818,83 lei) 100% a reprezentat
finantare europeana, restul de 776.600,25 lei reprezentând cheltuielile neeligibile. Din această
sumă, 1.000.000 de euro au fost investiţi pentru extinderea laboratorului şi 1.000.000 euro
pentru achizitia de echipamente. Lucrările de extindere şi modernizare a laboratorului Alba au
fost finalizate iulie 2009
Scopul acestor investitii si anume achizitionarea noilor echipamente pentru sectorul siguranta
alimentelor si controlul sanitar veterinar a fost de imbunatatire a activitatii si aliniere la
standardele UE. Astfel numarul de analize efectuate in laborator a crescut cu 50% iar
standardul de examinare a probelor analizate a permis implementarea unor programe ce
asigura o trasabilitate si securitate la normele comparabile cu cele din UE. S-a creat o
trasabilitate corecta a probelor primite, s-a creat un compartiment pentru control reziduri, s-au
creat conditii pentru dezvoltarea metodelor prevazute in Manualul de standarde OIE.
Laboratorul Sanitar Veterinar şi pentru Siguranţa Alimentelor (LSVSA), din cadrul Direcţiei
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranta Alimentelor Alba reprezintă autoritatea sanitară
veterinară de stat în probleme de diagnostic veterinar şi de expertiză a produselor de origine
animală şi non-animală, Laboratorul aplicand metode omologate şi standardizate pentru
supraveghere şi diagnostic de laborator.
In urma acestor trei ani de investitii efectuate s-a reusit construirea de noi spatii, achizitionarea
de aparatura pentru metodele noi implementate si instruirea personalului pe noile metode si
aparate. Sectorul de activitate a acestei institutii a statului fiind acela de prevenire si combatere
a epizotiilor si asanarea bolilor cronice la animale pentru evitarea pagubelor si transmiterii de
boli de la animale la om. Asigurarea asistentei tehnice de specialitate in toate sectoarele pentru
prevenirea imbolnavirilor, tratarea si redarea starii de sanatate a animalelor. Autorizarea
functionarii unitatilor care prelucreaza, depoziteaza, transporta si valorifica produse de origine
animala. Constatarea si sanctionarea contraventiilor la normele sanitar-veterinare.
Astfel in urma acestor finantari europene se poate afirma ca toate obiectivele generale si
specifice au fost atinse, astfel toti cetatenii judetului Alba si a judetelor invecinate putand
beneficia de un laborator dotat la standarde europene, unul dintre cele mai moderne
laboratoare din ţară.
2) Masura 2.1 – submasura 01 – drumuri in zonele rurale – Comuna Asau – jud Bacau
Intre septembrie 2002 – februarie 2005 s-au desfasurat lucrari de infrastructura stradala,
investitie finantata prin fonduri SAPARD, proiect ce s-a numit “Consolidari, refaceri podete si
amenajare drum comunal DC 146 Asau- Apa Asau- Paltinis, comuna Asau jud Bacau” in
valoare de € 982.073,77. In judetul Bacau insa in urma ploilor si viiturilor din anul 2005, au fost
calamitate obiectivele realizate cu finantare SAPARD in 15 comune printre care a facut parte si
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Comuna Asau. Cele mai afectate au fost, obiectivele din localitatile de pe Valea Trotusului.
Investitia s-a realizat cu 1 milion de euro din fonduri SAPARD, si drumul Asau-Apa AsauPaltinis a fost distrus in proportie de 80-90%, la fel doua podete si apararile de maluri.
In anul 2006 prin Contractul Cadru Nr. C2. 112510400071 din 13/09/2006 s-a aprobat o noua
cerere de finantare pentru refacerea drumului si apararilor de maluri distruse prin proiectul
“Consolidari, refaceri podete si amenajare drum comunal DC 146 Asau- Apa Asau- Paltinis
0+000km 6+000 in comuna Asau – proiect calamitat in urma inundatiilor”. Aceasta lucrare s-a
desfasurat in perioada Iunie 2006 - octombrie 2008 solicitandu-se prin acest proiect suma de € 1.216.377,19 fiind declarati eligibili 999.961,39€. Deci fiecare cerere de finantare a avut o
valoare de cca 1.000.000 € - 100% reprezentand contributia SAPARD. Distrugerile pe acest
proiect finantat de SAPARD au fost enorme iar primaria nu a avut incheiat un contract de
asigurare a respectivei investitii realizate, insa Comunitatea Europeana a permis refacerea
obiectivele tot prin proiecte SAPARD.
Prin astfaltarea drumului s-a asigurat fluidizarea transportului de persoane si marfuri intre cele
2 sate respectiv Apa Asau si Paltinis – unde locuiesc 2367 persoane – cu restul comunei.
Aceasta investitie realizata a ajutat enorm respectiva zona , neexistand o alta cale de acces.
Astfel prin realizarea acestui proiect, populatia din cele doua sate a putut sa-si desfasoare
activitatea cotidiana mai departe, ducand inclusiv la o imbunatatire a calitatii vietii populatiei ce
locuieste in zona respectiva, luandu-se in considerare ca activitatea principala din aceasta zona
este aceea de exploatare si prelucrare a materialului lemnos si a cresterii animalelor si
prelucrarii laptelui. Luand ca reper indicatorul de rezultat “diminuarea parcurgerii distantei dintre
comuna si municipiu” de 80% se poate afirma ca aceasta investitie a reprezentat o prioritate a
zonei respective.
3) Masura 2.1 – submasura 04 – proiect al Administratiei Nationale a Imbunatatirilor
Funciare RA Sucursala Teritoriala Moldova de Nord
In cadrul Masurii 2.1 a existat si o alta submasura si anume, 04, in afara de submasurile
drumuri în zone rurale, alimentare cu apă în sistem centralizat în zonele rurale, si canalizări în
sistem centralizat în zonele rurale, unde s-au putut accesa fonduri europene pentru proiecte ce
vizau lucrari de prevenire si combatere a eventualelor calamitati naturale, unde beneficiarii
acestei submasuri au fost Administratiile Nationale a Imbunatatirilor Funciare.
Prin proiectul “Lucrari de prevenire si combatere a alunecarilor de teren in zona Rediu- Aldei,
jud Iasi” in zona Moldovei de Nord s-au accesat fonduri SAPARD pentru investitiile realizate
intre august 2006 si noiembrie 2008.
Valoarea totala a proiectului a fost de € 865.583,22 iar Sapardul a declarat eligibila suma de
724.081,31 € , valoarea publica pentru acest proiect ridicandu-se la 424.222,04 €, Administratia
Nationala a Imbunatatirilor Funciare RA Sucursala Teritoriala Moldova de Nord declarand ca
SAPARD-ul prin investitiile finantate a contribuit cu 22% din totalul investit fata de alte surse de
finantare de exemplu Bugetul Local sau alte programe.
Pentru prevenirea si combaterea alunecarilor de teren s-au executat lucrari de amenajari
terenuri alunecate pe 166 ha, prin drenuri de interceptie – captare ce au ca efect evacuarea
apelor subterane care alimenteaza alunecarile si elimina excesul de umiditate din profilul
solului, captari de izvoare, canale de interceptie si dirijare a scurgerilor de suprafata si plantatii
silvice de protectie antierozionala, amenajari vai si ravene pe 10,5 km, precum si lucrari
transversale constand din baraje de pamant consolidate, praguri din beton si pante fortate,
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canale de evacuare, inclusiv podete la drumuri tehnologice si plantatii silvice de protectie care
converg catre acelasi efect, realizarea unui sistem de canalizare prin santuri si podete. Efectul
acestei investitii este mai mult decat benefic zonei in cauza iar intretinerea infrastructurii
realizate este facuta cu costuri minime.
4) Masura 2.1 – submasura 01 – drumuri in zonele rurale – Comuna Chichis, jud
Covasna
In judetul Covasna prin proiectul “Strada Europa – Modernizare strazi in comuna Chichis, jud
Covasna” s-au putut accesa fonduri nerambursabile SAPARD cu o valoare publica de €
922.006,51. Aceasta investitie s-a realizat intre aprilie 2006 si decembrie 2009. Crearea de
infrastructura rutiera si comunicationala reprezinta o prioritate nationala scopul fiind acela de
creare a conditiilor de viata atractive in mediul rural si constituie si fundamentul proiectelor
viitoare.
Prin modernizarea strazilor s-au redus sursele de poluare ale aerului, s-a creat un mediu mai
sanatos si curat pentru locuitorii comunei, s-a rezolvat problema apelor reziduale prin
construirea santurilor, a crescut atractivitatea localitatii pentru investitori si a contribuit indirect la
un grad de acoperire a fortei de munca mai mare prin cresterea gradului de eficienta economica
al operatorilor economici din localitate, au crescut preturile imobilelor din zona. Calitatea vietii
populatiei ce locuieste in aceste zone s-a imbunatatit tocmai prin crearea de noi locuri de
munca, un mediu mai sanatos, mai curat prin eliminarea principalei surse de poluare a aerului,
imbunatatirea apectului localitatii ce a fost completata si de investitii private de modernizare a
gardurilor, de reinnoire a fatadelor cladirilor au fost dar o parte din efectele pozitive ce au
decurs din aceasta investitie realizata.
Unul dintre indicatorii prin care s-ar putea determina sporirea atractivitatii zonei pentru cetateni
si investitori este pretul crescut al imobilelor. Pe langa efectul negativ evident ( imposibilitatea
pentru o larga categorie de tineri de a-si achizitiona imobile) comporta si aspecte pozitive.
Datorita imbunatatirii conditiilor de viata, a incetat fenomenul de migrare spre orase a anumitor
categorii sociale, realizandu-se noi investitii in sfera privata in aceasta perioada si tendinta este
continua. Cu toate ca perioada imediat urmatoare realizarii investitiei a fost marcata de criza
economica, nu s-au desfiintat societati si nu a crescut semnificativ numarul somerilor in
localitate.
In ceea ce priveste insa cuantificarea indicatorului “scurtarea parcurgerii distantei dintre
localitate si municipiu” fiind vorba de o investitie care a vizat modernizarea strazilor din
localitate, si nu construirea de noi strazi sau trasee se poate afirma ca relevante pot fi
considerentele legate de amortizare si de eficientizare economica a mijloacelor de transport si
activitatilor economice ce se desfasoara in aceasta zona.
5) Masura 2.1 – submasura 01 – Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale –
Comuna Vulpeni, jud Olt
Intre aprilie 2006 – mai 2008 s-a realizat implementarea proiectului finantat prin SAPARD
“Modernizare drum comunal DC 5°, comuna Vulpeni, jud Olt, km 0 - 2+156 Gropsani-Mardale”
cu o valoare publica de 504.889,02 € .
Reducerea disparitatilor urban-rural prin investitii in infrastructura determinand astfel atragerea
investitorilor si automat a investitiilor ce stimuleaza cresterea economica a reprezentat unul
dintre obiectivele Programului SAPARD.
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Printre efectele pozitive directe si indirecte ale acestei investitii, de modernizzare a drumului
comunal DC 5 s-ar putea enumera: asigurarea conexiunii la reteaua de drumuri judetene si
scoaterea din izolare a unor zone cu o dezvoltare structurala deficitara; cresterea contactelor
dintre agentii economici si a volumului tranzactiilor incheiate prin facilitarea accesului agentilor
economici la reteaua de drumuri judetene; oferirea unei alternative de calatorie mai rapide si
mai sigure. Aceasta infrastructura realizata este in mod cert conforma necesitatilor primare ale
zonei corelandu-se cu proiectele de dezvoltare ale comunitatii locale in vederea cresterii
atractivitatii zonei si stimularii dezvoltarii economice. Imbunatatirea mobilitatii populatiei,
bunurilor si serviciilor; extinderea schimburilor comerciale si a investitiilor productive, cresterea
competitivitatii agentilor economici si a mobilitatii fortei de munca si reorientarea somerilor din
mediul urban spre piata fortei de munca rurale, stabilirea temporara si in multe cazuri
permanenta a cetatenilor migrati din mediul urban sunt doar cateva dintre motivele prin care se
poate demonstra imbunatatirea calitatii vietii populatiei ce locuieste in aceasta zona, astfel
obiectivele generale si specifice prezentate in cererea de finantare a acestui proiect fiind
indeplinite.
6) Masura 2.1 – submasura 01 – drumuri rurale – Comuna Slobozia Bradului Jud
Vrancea
In anul 2002 Comuna Slobozia Bradului a prezentat o cerere de finantare prin Sapard cu
proiectul “Modernizare drum comuna Slobozia Bradului - modernizarea a 34.700 mp de drumuri
comunale”, astfel intre septembrie 2002 – iunie 2005 realizandu- se lucrarile de modernizare a
infrastructurii stradale existente. Valoarea publica a acestei investitii s-a ridicat la 958.875,44 €.
100% din totalul cheltuielilor declarate au fost eligibile în cadrul Programului SAPARD, Consiliul
Local declarand ca din totalul investit pentru infrastructura rurala a comunei contributia
SAPARD a fost de cca 80%.
Prin realizarea acestor investitii in infrastructura stradala, 34.700 mp au fost reabilitati astfel
valoarea medie cheltuita pentru modernizarea drumurilor comunale a fost de 33,14€ / metru
patrat. Ca si efecte pozitive generate de aceste investitii efectuate s-ar putea enumera:
facilitarea accesului populatiei (5200 locuitori in anul 2002) in conditii optime la sediul primariei,
postul de politie, dispensarul medical uman si veterinar, pana la DN2 si spre alte localitati;
facilitarea accesului catre puncte de interes catalogate ca si monumente istorice ( Biserica din
Slobozia Bradului, costruita in 1808, Biserica din Coroteni – 1853 si Manastirea Rogozu –
1780); facilitarea accesului catre terenurile agricole, pasuni si paduri;
Se poate afirma ca toate aceste investitii realizate in infrastructura au contribuit la impulsionarea
dezvoltarii economice, cu precadere in domeniul agricol, comercial si de transporturi iar timpul
efectiv de parcurgere a drumurilor vizate prin proiect s-a redus cu cca 80%, iar timpul necesar
parcurgerii distantei dintre localitatea in cauza si municipiu s-a redus cu aproximativ 40%.
Drumurile vizate de proiect erau impraticabile, iar acum, dupa 7 ani de la implementarea
proiectului, aceste drumuri sunt in conditii foarte bune, data fiind calitatea optima a lucrarilor
executate, astfel toate cele 6 sate componente ale comunei avand acces la aceasta
infrastructura stradala realizata. Ca efecte pozitive indirecte s-ar putea enumera scaderea
consumului de carburanti (cu cca 40% pe traseele drumurilor vizate) si a costurilor de intretinere
a mijloacelor de transport, astfel localitatea devenind mai atractiva din punct de vedere
economic, dezvoltandu-se ramuri precum comertul si serviciile de transport. Multi fii ai comunei
s-au reintors in localitate, construindu-si case noi si contribuind mult la revigorarea economica a
comunei.
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7) Masura 2.1 – submasura 01 – drumuri rurale – Comuna Panaci, jud Suceava
Proiectul finantat din fonduri europene a fost depus în august 2002 si s-a incheiat in februarie
2007 ( 100% contributie SAPARD din totalul cheltuielile eligibile – 95% SAPARD din totalul
investitiilor realizate), investitie cu o valoare publica de € 841.968,51.Proiectul “Modernizare
drumuri comunale in comuna Panaci – modernizare drumuri comunale Nemteni, Chirileni,
Bucinis” a urmarit refacerea si imbunatatirea infrastructurii stradale, iar ca si efecte directe si
indirecte s-ar putea enumera reducerea consumului de combustibil, reducerea timpului de
deplasare, cresterea agroturismului, construirea de case de vacanta, reducerea poluarii ( praf,
zgomot), cresterea pretului terenurilor din zona .Calitatea vietii populatiei s-a imbunatatit in
primul rand prin siguranta circulatiei, prin reducerea riscului de inundatii prin apararile de maluri
construite de-a lungul drumurilor comunale. Iar ca un major efect al acestor investitii realizate in
infrastructura s-ar putea aminti infiintarea unei fabrici de apa minerala in zona, ceea ce a dus la
o imbunatatire a calitatii vietii locuitorilor din zona prin faptul ca s-au creat noi locuri de munca.
In privinta timpului necesar parcurgerii distantei dintre respectiva localitate si municipiu s-a
constatat o reducere a acestuia cu aproximativ 70%, ceea ce fara dubiu poate demonstra
necesitatea acestei interventii realizate. S-a îmbunătăţit mult accesul la serviciile de bază ale
populaţiei rurale, a contribuit la dezvoltarea economică a zonei si a cresterii nivelului general de
tra0i. In prezent Comuna Panaci dispune de 65 km de drumuri publice, din care drumuri
modernizate 4 km, drumuri pietruite 51 km, iar drumuri de pamant 10 km ceea ce arata
inceputul de drum in ceea ce priveste o modernizare totala necesara infrastructurii locale.
8) Masura 2.1 – submasura 01 – drumuri
Valeni, jud Maramures

rurale – Comuna Calinesti, Localitatea

Proiectul “Construire drum de interes local nou Valeni-Secarure km 0+000 – 3+000 la Calinesti”
finantat prin fonduri europene ce s-a desfasurat pe o perioada de patru ani, intre octombrie
2002 – iulie 2006 a urmarit construirea a 3 km de drum comunal, proiect ce a avut o valoare
publica de € 845.076,14 ceea ce reprezinta de fapt o investitie noua in acest sector, al carui
cost pe metru patrat s-a ridicat la aproximativ 280 €.
Comuna Calinesti a beneficiat insa si de o alta finantare europeana in aceeasi perioada, tot prin
Programul SAPARD insa pentru Masura 3.5, legata de infrastructura drumurilor forestiere cu o
valoare publica de 1.000.000 €, 100% contributie SAPARD .
Aceasta investitie SAPARD a reprezentat in primul rand construirea primului drum din comuna
la standarde europene, ducand la o imbunatatire a accesului populatiei la proprietati, interes
crescut fata de turismul local din aceasta zona datorat in mare parte si infrastructurii moderne a
drumului. Reţeaua de drumuri asfaltate a comunei are 21,5 km, din care 18 km sunt drumuri
judeţene, 3,5 km drum comunal (drum realizat prin Proiect Sapard), 25 km drumuri pietruite şi
38 km drumuri din pământ.
Sporirea capacităţii de circulaţie prin modernizarea de drumuri, montare de borduri, executarea
de terasamente, realizarea unui sistem rutier asfaltat a reprezentat unul dintre obiectivele
strategice urmarite. Astel prin imbunatarirea reţelei şi a sistemului de circulaţie rutieră s-a redus
poluarea aerului cu pulberi, acesta fiind si el unul dintre factorii care au dus la o crestere a
nivelului de trai al locuitorilor comunei. Punerea în valoare a cadrului natural şi a patrimoniului
arhitectural al comunei este o alternativă de viitor pentru dezvoltarea turismului, aceste
obiective arhitecturale, putand crea un pol de atracţie pentru turisti, lucru ce ar fi fost imposibil
de realizat fara o punere la punct a infrastructurii stradale.
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Astfel se poate afirma ca asistenta financiara furnizata prin Programul SAPARD a contribuit in
procent de 80% la imbunatatirea infrastructurii rurale fata de alte surse de finantare, ducand la o
reducere a timpului necesar parcurgerii distantei dintre localitatea Calinesti si municipiu cu 30%.
9) Masura 2.1 – submasura 02 - alimentare cu apa in sistem centralizat– Comuna Tg.
Trotus
Valoarea publica a acestei investitii a fost de 309.080,03 € si a urmarit alimentarea cu apa in
sistem centralizat din localitatea Tg. Trotus, jud Bacau – lucrare noua ce s-a desfasurat intre
octombrie 2002 si septembrie 2006.
Aceasta investitie a reprezentat o prioritate pentru zona respectiva, luand in considerare ca
accesul la utilitati (reteaua de apa, de energie electrica…) reprezinta primul pas pentru a se
putea vorbi de o crestere a nivelului de trai a populatiei ce locuieste in astfel de zone. Ca efect
pozitiv direct ce s-a putut remarca imediat dupa finalizarea acestor lucrari a fost in primul rand
diminuarea imbolnavirilor datorita calitatii apei utilizate din fantanile stradale. Apa din fantanile
stradale scazuse foarte mult si era insuficienta pentru satisfacerea nevoilor populatiei, iar din
punct de vedere chimic bacteorologic nu indeplinea conditiile sanitare.
Astfel se poate afirma ca aceasta investitie realizata a dus la cresterea nivelului de trai al
populatiei , la satisfacerea nevoilor de apa a locuitorilor, la cresterea solicitarilor din domeniul
pietei imobiliare tocmai prin extensia utilitatilor. Astfel a crescut gradul de igiena in randul
populatiei, asigurandu- se necesarul de apa si pentru animale si pasari.
Prin asigurarea acestei utilitati de alimentare cu apa in sistem centralizat a crescut gradul de
dezvoltare al localitatii. In prezent 80% din populatia comunei beneficiaza de aceasta investitie
finantata prin SAPARD urmand ca in viitor printre prioritatile de baza ale Consiliului Local al
Comunei Tg. Trotus sa se numere si realizarea unei canalizari in sistem centralizat.
Profilul economic al comunei este agro-industrial cu pondere sectorul agricol.
Conditiile agropedologice si de microclimat precum si ponderea suprafetei agricole 85,63% din
totalul suprafetei administrative a comunei a favorizat dezvoltarea preponderent a unei activitati
agricole. In ultimii ani, odata cu modernizarea si imbunatatirea conditiilor igienico-sanitare au
aparut si societati comerciale particulare, în general in domeniul alimentatiei publice, comert si
prestari servicii ca: brutarie, moara, reparatii auto si prelucrarea lemnului, confectii metalice,
toate acestea ducand la o crestere generala a nivelului de trai al locuitorilor comunei.
10) Masura 2.1 – submasura 02 – dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale –
Comuna Berzasca – Alimentare cu apa Berzasca, jud Caras Severin – lucrari noi
Proiectul Consiliului Local Berzasca realizat prin fonduri SAPARD s-a desfasurat intre august
2002 si februarie 2005 avand o valoare publica de € 735.740,58. In urma interviurilor telefonice
a reiesit ca volumul total al investitiei efectuate din momentul de debut al initiativei pana astazi
s-a ridicat la € 1.191.171 ceea ce ar insemna de fapt ca finantarea SAPARD a reprezentat cca
60% din totalul investitiilor efectuate.
Scopul acestui proiect a fost acela de imbunatatire a conditiilor de viata ale comunitatii prin
scaderea riscului la imbolnaviri si o mai buna igiena a populatiei prin realizarea alimentarii cu
apa in sistem centralizat. Un efect pozitiv direct ce s-a putut observa imediat dupa realizarea
acestei investitii a fost cresterea numarului de investitori straini in zona ca urmare a cresterii
standardelor de viata. Sistemul de alimentare cu apa era o necesitate stringenta pentru
sanatatea populatiei dar si pentru dezvoltarea socio-economica a comunei. Calitatea vietii
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populatiei s-a imbunatatit mai ales pentru cetatenii defavorizati care nu aveau posibilitatea
racordarii la apa decat in sistem centralizat. Sistemul de alimentare cu apa este un factor
esential pentru inceperea dezvoltarii turismului rural – 100% din populatie beneficiind de
aceasta investitie realizata .
11) Masura 2.1 – submasura 03 – Comuna Bacia, judetul Hunedoara
Executia sistemului de canalizare in satele Bacia, Petreni si Timpa, comuna Bacia, Jud.
Hunedoara
Intre septembrie 2002 si decembrie 2004, Comuna Bacia a beneficiat de fonduri europene
nerambursabile SAPARD pentru proiectul ce privea sistemul de canalizare din zona, valoarea
publica a acestei investitii fiind de 991.671,37 € , ce reprezinta 100% din valoarea cheltuielilor
declarate eligibile. Asistenta financiara furnizata prin programul SAPARD a contribuit in procent
de 40% la imbunatatirea infrastructurii rurale fata de alte surse de finantare.
Colectarea apelor menajere, se realizează astfel prin reţeaua de canalizare, fiind direcţionate la
staţia de epurare din satul Tîmpa iar colectarea resturilor menajere este realizata printr-o firma
specializată.
Reţeaua de canalizare este proiectată în sistem separativ pentru apele uzate menajere, ea
deservind satele Băcia, Petreni şi Tîmpa, racordarea facandu-se cu costuri reduse astfel 80%
din populatie beneficiaza de aceasta investitie.
Aceasta investitie a contribuit la cresterea nivelului de trai a populatiei ce locuieste in zona, a
redus cheltuielile populatiei prin eliminarea foselor septice cu vidanjare, favorizand investitii
straine incurajate si de existenta canalizarii.
Economia este susţinută de societăţi private cu specific comercial sau de producţie. În
economia comunei este preponderentă agricultura, reprezentată de proprietatea privată a
gospodăriilor ţărăneşti individuale sau în asociaţii agricole dar un loc important este ocupat de
către societăţile comerciale din diferite sectoare economice cum ar fi, transport feroviar prin
Staţia CFR Simeria Triaj, transportului de mărfuri, construcţii industriale, prelucrarea lemnului,
confecţii metalice şi tâmplărie, prelucrarea marmurei, a materialelor de construcţii, turism prin
cele două Moteluri din satul Băcia şi casa Groza, confecţii din piele, moară pentru furaje,
alimentaţie publică şi comerţ, producere, prelucrare şi livrare a agregatelor naturale şi în curs
sunt demarate lucrările pentru o fabrică de procesare a cărnii, abator şi pentru o fabrică de
lapte.
12) Masura 3.5 – submasura 04 – Construire drum forestier Hobita, comuna
Sarmizegetusa, jud Hunedoara .
Comuna Sarmizegetusa a realizat o investitie in infrastructura rutiera intre mai 2006 si
decembrie 2008 ce a vizat construirea unui drum forestier cu o lungime de cca 8,2 km.
Societatea comerciala SC Viva Construct srl a castigat licitatia pentru construirea acestui drum
forestier Hobita, km 0+000 – 8+120, com. Sarmizegetusa, investitie ce s-a putut realiza cu
ajutorul finantarii SAPARD. Toate cheltuielile ce au fost declarate eligibile au fost suportate din
fonduri europene, si au avut o valoare publica de € 745.991,97. Suprafata care a beneficiat de
aceste investitii era inainte de finantarea acordata drum inaccesibil pe toata lungimea lui.
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Din 2007 şi până in prezent, intregul judet Hunedoara a mai atras fonduri în valoare de 40
milioane euro, de care beneficiază 13 comune, 34 milioane euro fiind declarate nerambursabile,
ceea ce poate demonstra din plin spiritul intreprinzator din regiunea respectiva.
Acesta investitie realizata s-a efectuat in scopul cresterii numarului de localitati cu acces la
drumuri forestiere.
Facilitarea accesului in zona a proprietarilor de terenuri, cresterea gradului de atractivitate a
zonei pentru investitii turistice, construirea unui parc eolian au fost doar cateva dintre efectele
pozitive ale acestei investitii realizate. Drumul forestier a contribuit la accesul in zona pentru
activitati de intretinere, exploatare si dezvoltare a resurselor forestiere iar interesul pentru
construirea unui parc eolian in zona poate ridica standardul de viata a locuitorilor prin posibila
electrificare a zonei dar si crearea unor noi locuri de munca.
Aceasta comuna, cu un trecut care o propulseaza in randul localitatilor de capatai din punct de
vedere al valorii istorice, are un atu care trebuie exploatat: face parte dintr-o zona in care
turismul isi face loc mai repede si mai usor decat in alte parti, tocmai datorită istoriei acestei
zone astfel populaţia este interesată din ce în ce mai mult de posibilitatea dezvoltării unor
afaceri în acest sens avand in vedere potentialul zonei dorindu-se înfiinţarea unor trasee
turistice şi forestiere pentru a ajuta la dezvoltarea turismului şi pentru ca iubitorii pădurilor să
poată admira frumuseţea acestora.
13) Masura 3.5 – submasura 04 – Drum forestier Valea Rea si ramificatie din cadrul
Ocolului Silvic Valea Orastiei, Hunedoara
Proiectul ce s-a desfasurat intre lunile iunie 2006 si noiembrie 2008 a avut un impact
neasteptat de mare si s-a dovedit a fi util, nu atat pentru Consiliul Local Orastie cat pentru
ocolul silvic care gospodareste padurea aferenta drumului, permitand intretinerea si exploatarea
drumului forestier, a locuitorilor catunului Ciungi si a turismului local. S-a dovedit ca pentru
locuitorii acestui catun investitia realizata a fost extrem de importanta, atat pentru activitati
comerciale, cat si pentru accesul la institutiile statului, spital, s.a şi pentru dezvoltarea zonei din
punct de vedere turistic.
Valoarea publica a acestui proiect a fost de € 558.377,27, si a reprezentat 100% contributie
nerambursabila SAPARD din cheltuielile ce au fost declarate eligibile.
Obiectivul principal al acestui proiect a fost crearea unui drum forestier cu o lungime de 4,5 km.
Aceasta investitie europeana a contribuit la intretinerea si dezvoltarea resurselor forestiere
datorita faptului ca fara acest drum intretinerea si exploatarea padurii aferente lui era
compromisa total, neexistand nici o cale de acces, astfel s-a putut realiza o imbunatatire a
parametrilor calitativi ai produsului forestier, incluzand si reimpaduriri si exploatare a fructelor
padurii.
14) Masura 3.5 – submasura 04 – Reparatii si imbunatatire a drumurilor forestiere din
comuna Remetea, jud Harghita
Intre mai 2006 si august 2009 s-au desfasurat lucrarile de reparare si imbunatatire a drumurilor
forestiere din Comuna Remetea. Valoarea publica a acestui proiect a fost de € 978.906,56 –
100% contributie SAPARD din valoarea cheltuielii eligibile si 200.000 € investitii in acest proiect
din partea consiliului local.
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Prin proiect s-a realizat modernizarea unui drum forestier, care a contribuit la accesibilitatea
suprafetelor de padure, prin urmare la cresterea valorificarii maselor lemnoase in beneficiul
institutiilor publice locale si altor asociatii ( Composesoratul Intern Remetea, Asociatia
Proprietarilor de Paduri si Pasuni Impadurite) ducand astfel la o crestere calitativa a activitatii de
exploatare.
Exploatarea si transportul materialelor lemnoase s-a putut realiza in conditii mult mai bune, a
scazut astfel costul pentru transportul acestora si s-a putut inclusiv organiza recoltarea
fructelor de padure, toate aceste efecte fiind benefice locuitorilor din zona respectiva investitie
ducand indirect la o crestere a numarului de locuri de munca si implicit la o sporire a conditiilor
de viata a locuitorilor sai.
15) Masura 3.1 – submasura 01 – I.F. Marinache I. Costel – 2 investitii cu finantare
europeana realizate in cadrul aceleiasi masuri 3.1
Prin primul proiect “Achizitionarea de masini si utilaje agricole noi in cadrul asociatiei familiale
Marinache I. Costel Agromar Calarasi in punctul de lucru din comuna Cuza-Voda, jud Calarasi”,
proiect ce s-a desfasurat intre octombrie 2004 si septembrie 2006 s-a solicitat o finantare de €
217.762,50. Valoarea eligibila a proiectului a fost aprobata pentru suma de € 198.700, din care
50%, 99.350 € a fost contributie privata si 50% cofinantare europeana nerambursabila.
Al doilea proiect “Modernizarea exploatatiei agricole din comuna Cuza-Voda, jud Calarasi,
apartinand A.F. Marinache I. Costel prin achizitionarea de masini agricole si utilaje noi” s-a
desfasurat in perioada aprilie 2006- decembrie 2006, finantarea ceruta s-a ridicat la € 117.165,
valoarea eligibila aprobata a fost de € 98.163 din care € 49.081,33 ( 50%) cofinantare
europeana nerambursabila si 50% contributie proprie.
Prin aceste doua proiecte realizate s-au achizitionat utilaje si echipamente agricole ce au
contribuit in timp la cresterea suprafetei cultivate, a cifrei de afaceri si implicit a profitului, la o
imbunatatire a conditiilor de munca si a calitatii muncii desfasurate.
Suprafata exploatatiei era de 160 ha inainte de implementarea proiectului si a crescut la 207 ha
dupa implementarea acestuia . In ceea ce priveste veniturile exploatatiei se poate afirma ca sau dublat; daca inainte se incadrau pana la 25.000€, dupa implementarea proiectului au depasit
50.000 € iar In ceea ce priveste cifra de afaceri se poate afirma ca s-a triplat.
In urma finantarii SAPARD cantitatea produselor realizate si comercializate a crescut cu 30%,
iar utilajele achizitionate au determinat diversificarea productiei prin infiintarea unor culturi noi
de toamna si iarna, determinand modificari inclusiv in calitatea produselor obtinute.
In ceea ce priveste numarul de angajati, acesta a ramas acelasi, forta de munca fiind asigurata
doar de catre membrii familiei, statutul societatii de la vremea respectiva nepermitand oricum sa
se contracteze alta forta de munca din afara acesteia.
16) Masura 3.1 – submasura 01 – SC Agrind SA Tasnad
Societatea SC AGRIND SA Tasnad a accesat de doua ori fonduri europene prin programul
SAPARD depunand cererile de finantare pentru masura 3.1, submasura 01 – achizitionare de
utilaje si echipamente agricole.
Primul proiect “Dotarea fermei vegetale din satul Eriu Sancrai, comuna Craidorolt, jud Satu
Mare cu utilaje agricole performante” s-a desfasurat intre februarie- decembrie 2004. Finantarea
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ceruta a fost de € 236.992,47, valoarea eligibila aprobata a fost de € 216.431 din care valoare
publica - € 101.239,44 (48% contributie SAPARD) si 52% contributie proprie iar al doilea
proiect “Dotarea societatii SC Agrind Sancrai cu utilaje agricole performante” a avut o valoare
publica de € 132.463,99 si s-a desfasurat intre august 2005 si iulie 2006.
Ferma vegetala Eriu Sancrai inainte de implementare avea in exploatare o suprafata de 230 ha,
iar dupa implementarea proiectelor prin programul SAPARD suprafata a crescut la peste 560
ha.
Veniturile si inainte si dupa se incadrau la peste 75.000 € iar cifra de afaceri s-a triplat.
Societatea a investit din anul 2004 pana in anul 2010 peste 5 milioane €
Prin implementarea proiectelor finantate prin Sapard, cifra de afaceri a crescut an de an. In
perioada de implementare si dupa societatea a realizat an de an profit, a crescut nr de angajati,
si-a diversificat structura culturilor si s-au imbunatatit indicii calitativi ai produselor care au dus la
obtinerea de preturi superioare la valorificare, de la unitatile de procesare.
Ca urmare a acestei finantari Sapard cantitatea produselor comercializate a crescut cu 40%.
Prin cresterea calitatiilor produselor obtinute s-a reusit realizarea desfacerii acestora la unitati
de procesare cu traditie pe plan local si regional pe baza de contracte ferme de livrare la preturi
superioare fata de alte unitati agricole din zona.
Prin dotarea cu utilaje agricole prin intermediul celor doua proiecte Sapard, societatea aplica
tehnologii pe culturi care reduc numarul de lucrari de pregatire a terenurilor, se evita tasarea
solului, iar consumurile de combustibili sunt reduse cu 15-30%. Utilajele performante
achizitionate au contribuit la scaderea pierderilor cu 10- 15 % la recoltare si cu 10-20% la lucrari
de semanat, fertilizat si erbicidat. Se executa cu utilajele achizitionate mai multe lucrari la o
singura trecere, posibilitatea asigurarii realizarii in perioadele optime a lucrarilor specifice,
scurtarea perioadelor de semanat si recoltat, evitarea tasarii solului.
Prin implementarea acestor proiecte, societatea si-a diversificat structura productiei prin
introducerea in cultura si a altor culturi (rapita, soia). S-au modernizat si s-au dezvoltat
capacitatile de condiţionare si pastrare a productiei, s-a marit numarul de angajati si ulterior au
inceput si o activitate de panificatie si patiserie.
17) Masura 3.1 – submasura 03 –– SC Cramele Recas Prod srl – investitii in exploatatii
agricole
Prin cererea de finantare depusa in martie 2004 s-a prezentat un proiect “Reabilitarea plantatiei
viticole in suprafata de 50 ha, in localitatea Recas, jud Timis” in valoare de 624.539,12€.
Valoare eligibila aprobata a proiectului a fost de 499.264 €, din care valoarea publica de
218.119,89 € . Investitia s-a desfasurat intre martie 2004 si octombrie 2006, si a dus la o
crestere cu 5 % a valorii productiei si a profitului brut.
SC Cramele Recaş reprezinta un exemplu de business reuşit în lumea afacerilor din vestul
ţării, aici cultivandu-se o suprafaţă de 668 hectare cu viţă de vie, iar pentru cei peste două sute
de angajaţi ai grupului, cuvintele de ordine sunt investiţie şi eficienţă. În ultimii ani, Grupul
Cramele Recaş a efectuat investiţii în valoare de aproximativ opt milioane euro, în toate
sectoarele de activitate.
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18) Masura 3.1 – submasura 04 –SC Multiprior srl - 2 investitii realizate in cadrul
aceleiasi masuri .
Primul proiect “Infiintare plantatie pomicola, comuna Tg. Frumos, jud Iasi” a avut o valoare
prezentata spre aprobare de € 77.335 insa valoarea ce a fost declarata eligibila s-a ridicat la €
46.358 din care valoarea publica a fost de € 22.387,59 restul reprezentand contributie proprie.
Acesta s-a desfasurat intre februarie 2004 si ianuarie 2005.
Prin al doilea proiect “Realizare imprejmuire livada si instalatie de irigare prin picurare, comuna
Bals, jud Iasi”, finantarea ceruta a fost de € 100.464,93, valoarea declarata eligibila a fost de
€ 78.624,29 din care valoarea publica - € 36.075,52, acest proiect desfasurandu-se intre
septembrie 2005 si noiembrie 2006.
Suprafata exploatatiei in hectare a ramas aceeasi, de 30,32 hectare, insa inainte de
implementarea proiectelor acesta era teren arabil, dupa aceasta suprafata devenind livada.
Prin plantarea pomilor lucrarile agricole se executa exclusiv pe curbele de nivel si in cea mai
mare parte pe terase impiedicand eroziunea solului cu efecte benefice asupra mediului cat si
asupra productiei.
In ceea ce priveste cifra de afaceri inainte de implementarea proiectului era de 14.000€ (
domeniul de activitate era al culturilor de camp) iar dupa realizarea acestor investitii a ajuns la
96.666€. Produsul societatii este 100% comercializat, piata de desfasurare este nationala si
extraeuropeana iar cresterea calitatii se poate demonstra tocmai prin comercializarea
produselor de la produse pentru industrie la produse pentru consum in stare proaspata. Aceste
investitii au determinat cresterea numarului de salariati, 60% dintre acestia reprezentand forta
de munca tanara. Se poate afirma ca toate obiectivele atat generale cat si specifice au fost
indeplinite, acest proiect ce a beneficiat de finantare europeana a reprezentat un succes pentru
agricultura romanesca.
19) Masura 3.1 – submasura 06 –SC Agro Solomonescu srl Botosani
Prin proiectul “Infiintare ferma moderna de crestere a vacior de lapte”, societatea SC Agro
Solomonescu a beneficiat de fonduri europene nerambursabile in valoare de € 231.525,97 ce
reprezinta 50% din valoarea eligibila a proiectului. Finantarea ceruta in momentul prezentarii
cererii era de € 562.809,73 iar comitetul de evaluare a aprobat ca valoare eligibila suma de €
494.734. Acest proiect s-a desfasurat intre septembrie 2004 si decembrie 2009. Cu toate ca
responsabilii acestei societati au declarat ca societatea a fost nou costituita la momentul
accesarii finantarii, tot ei au fost cei care au afirmat ca veniturile exploatatiei lor si inainte si
dupa implementarea proiectului se incadrau la peste 75.000 €.
Suprafata totala a exploatatiei: in hectare inainte era de 179,74 ha iar dupa de 539,15 ha.
Urmarind graficul urmator in ceea ce priveste cifra de afaceri, profitul brut si numarul de angajati
de-a lungul anilor de implementare, dar tinand cont si de criza economica ce a atins Romania
in anul 2009 se poate afirma ca aceasta investitie reprezinta un succes.
2004

2005

2006

2007

2008

2009

CA

91399

169884

335360

524301

519735

491459

Profit brut

55229

82667

113923

169548

189230

31210

Nr. salariati

12

15

18

18

20

20
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Suma totala investita de la debutul initiativei proiectului pana astazi insa s-a ridicat la peste de
1.278.604€, astfel contributia Sapard din totalul investit a fost de circa 20% dar aceasta
finantare de care au putut beneficia a fost cea care i-a propulsat din punct de vedere economic
ei insisi afirmand ca fara aceasta cofinantare primita nu stiu daca ar fi facut aceste investitii.
Produsul de baza comercializat a ramas acelasi ( laptele crud de vaca pentru procesare) in
schimb conditiile de munca s-au imbunatatit considerabil, calitatea si cantitatea produsului
obtinut fiind net superior iar numarul angajatilor aproape s-a dublat.
Toate investitiile s-au facut in cladiri agricole si terenuri, utilaje si echipamente iar modificarile in
structura calitativ-cantitativa a personalului s-au datorat automatizarii/ mecanizarii proceselor si
a faptului ca exploatatia s-a marit (cantitatea produselor realizate si comercializate a crescut cu
400%).
20) Masura 3.1 – submasura 10 –SC Ceragrim srl Mures
Intre februarie 2004 si martie 2006 s-a desfasurat implementarea proiectului “Modernizare
ferma de porci in localitatea Coroi, Comuna Coroi-San Martin, jud Mures” proiect cofinantat din
fonduri SAPARD. Initial finantarea ceruta spre aprobare pentru acest proiect a fost de €
554.917,50, valoarea eligibila aprobata fiind de € 492.160 din care valoare publica €
223.979,33.
Tot in cadrul aceeleiasi societati a mai fost realizat un proiect de investitii prin Programul
Sapard pe masura 1.1 avand ca efect modernizarea fabricii de nutreturi combinate proiect prin
care au beneficiat de o cofinantare publica de 463.838,18 €
Suprafata totala a exploatatiei in hectare si inainte si dupa implementarea proiectului este
superioara a 100 de hectare, veniturile exploatatiei si inainte si dupa se ridicau la peste 75.000
€, iar in ceea ce priveste cifra de afaceri daca in anul 2003 era de 1.956.705 ron in anul 2006 se
ridica la 5.211.292 ron.
Investitia a constat in lucrari de constructii avand ca obiectiv modernizarea adaposturilor in
ferma de bovine si in ferma de porcine, procentul investit din valoarea totala a proiectului fiind
de 13,7%, in achizitia de utilaje pt sectorul vegetal ( tractoare si echipamente), utilaje si
echipamente pentru ferma de bovine (sala de muls si tanc de racire, schelet metalic adapost
bovine), utilaje si echipamente amenajare adaposturi porcine, procentul investit in acest sector
fiind de 72%, in servicii de consultanta 1,25% si in achizitia de animale un procent de 13,05%.
Cifra de afaceri a crescut ca urmare a diversificarii productiei fiind demarata activitatea de
crestere a porcinelor.
Profitul s-a marit ca urmare a reducerii cheltuielilor, cresterii productivitatii, diversificarii
productiei, cresterii capacitatii de productie.
Numarul de salariati a crescut ca urmare a achizitiei de noi utilaje si a dezvoltarii de noi
capacitati de productie.
Cantitatea produselor realizate a crescut cu 30%
Ca urmare a realizarii proiectului au fost operate modificari in ceea ce priveste sistemul de
desfasurare a activitatii la nivelul exploatatiei ( gestiunea dejectiilor la nivelul fermelor) cu
implicatii in reducerea impactului asupra mediului inconjurator.
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21) Masura 3.4 – submasura 02 – SC FILDOL TURISM SRL
Intre aprilie 2005 si februarie 2007 s-a desfasurat implementarea proiectului “Constructie
pensiune turistica "Codrii de arama" in satul Varatec, comuna Agapia, judetul Neamt”, proiect
ce a beneficiat de o cofinantare nerambursabila europeana de 89.032,84 €. Ce a reprezentat
50% din valoarea eligibila a proiectului, diferenta de 50% fiind suportata de catre beneficiar .
Suprafata totala a exploatatiei este de 1800 mp iar pensiunea are o suprafata de 180 mp ,
avand o capacitate de 29 de locuri de cazare, 40 de locuri restaurant.
Aceasta activitate a fost nou costituita la momentul accesarii finantarii aducand in prezent un
venit anual intre 35.000 si 50.000 €.
De la debutul initiativei pana in prezent au fost investiti in aceasta initiativa cca. 300.000€ ,
astfel contributia SAPARD raportata la totalul investit a fost de 30%.
Numarul angajatilor a crescut de-a lungul anilor ajungandu-se ca in prezent
persoane ce isi desfasoara activitatea in cadrul acestei societati.

sa existe 9

Două sunt efectele importante ale acestui gen de investitie realizata. Evident, în primul rând,
zonele unde apar pensiunile cunosc un progres real, vizibil. În al doilea rând, ridicarea unei
pensiuni poate fi privită ca o oportunitate şi de restul populatiei care ar dori să-şi facă propria
afacere.
Chiar daca investitiile realizate nu au fost inca amortizate se poate afirma ca aceasta afacere
reprezinta un succes, intr-adevar ea garantând in timp venituri alternative proprietarului
acesteia.
22) Masura 3.4 – submasura 02 – SC BIANET SRL
Prin proiectul “Transformare clădire existentă, pod mansardat şi extindere pentru pensiune
"Beatrice" - Rm-Vâlcea” s-a incercat deschiderea unei afaceri capabile sa aduca un venit
alternativ proprietarilor, ceea ce s-a si reusit.
Intre iulie 2005 si februarie 2007 s-au desfasurat lucrarile pentru implementarea acestui proiect,
ce a avut o valoare publica de 96.891,44€, reprezentand 50% cofinantarea nerambursabila
SAPARD din valoarea totala eligibila a proiectului.
Proprietarii au investit de-a lungul anilor aproximativ 300.000 € in acest proiect, astfel din totalul
investit, contributia nerambursabila cifrandu-se in jurul valorii de 33%.
Suprafata totala a exploatatiei este de 1500 mp iar structura include 7 camere, restaurant , sala
de conferinte , piscina , sala fitness si sauna.
De-a lungul anilor se poate afirma ca a existat o crestere in ceea ce priveste cifra de afaceri,
venitul societatii incadrandu-se in prezent intre 50.000-75.000€ , iar numarul angajatilor este de
3 persoane . Obiectivele urmarite in cadrul acestui proiect au fost indeplinite, intr-adevar aceste
investitii realizate pentru dezvoltarea si diversificarea activitatilor economice care sa genereze
activitati multiple si venituri alternative au reprezentat un adevarat succes.
23) Studiul de caz - Bendearcris Procom SRL
Masura 1.1., Submasura 1, Beneficiar Bendearcris Procom SRL , Str. Principala 202/A Micestii
De Cimpie, judetul Bistrita Nasaud, telefon 0742882700, fax 0263356596
Titlu: Infiintare fabrica de procesare lapte 15.000 l/zi
13
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Obiectivul principal al proiectului : s-a realizat un abator de bovine cu o capacitate de 15.000
litri , intr-o zona cu un potential foarte mare pentru cresterea bovinelor de lapte si anume judetul
Bistrita Nasaud. Este vorba despre o investitie noua , realizata in integralitate cu sprijin
comunitar care cuprinde:
Cladire Fabrica de Procesare a Laptelui
Birouri + Casa Poarta
Grup electrogen si statie compresor aer
Gospodarie de apa
Platforma pubele
Statie spalare masini transport lapte / produse lactate
Preparare solutii igienizare
Punct intretinere utilaje
Depozit
Statie de Epurare
Parcaj auto
Suprafete platforme betonate si drumuri
Suprafete spatii verzi
Obiectivele specifice ale proiectului : cresterea competitivitatii prin largirea gamei de produse si
majorarea cotei de piata. Astfel la momentul depunerii cererii de finantare in luna mai 2006,
societatea Bendearcris Prodcom SRL detinea o fabricuta de mici dimensiuni ( 4.000-5.000 litri/zi
prelucrare), in comuna Micestii de Campie, judetul Bistrita. Unitatea se afla pe lista fabricilor
care urmeaza a se moderniza sau inchide, fiind in program de conformare. Intrucat locatia nu
avea perspective de modernizare, fiind localizata in mijlocul localitatii, beneficiarul a decis sa
investeasca intr-o capacitate noua, orientandu-se dupa bazinul de colectare lapte. Noua
investitie s-a localizat in Sieu Magherus, judetul Bistrita, tripland practic capacitatea de
procesare existenta la acel moment. Materia prima utilizata in procesul de fabricatie provine din
centre de colectare a laptelui obtinut in gospodariile taranesti din zona judetului Bistrita Nasaud.
Centrele de colectare au fost organizate de catre investitor cu logistica necesara astfel incat
laptele proaspat colectat sa-si pastreze calitatile nutritive si fizico-chimice corespunzatoare, ca
premisa absolut necesara pentru organizarea procesului tehnologic astfel incat sa se obtina
produse finite de calitate superioara, cu pierderi cat mai mici in procesul de fabricatie.
Resursele economice utilizate
•

finantarea publica SAPARD 645.860 euro

•

cofinantare privata - 740.000 euro ( cu o depasire a bugetului propus initial cu circa
15% )

Indicatori de realizare si rezultat
A.Cifra de afaceri – a crescut cu 60,1%
B. Profitul net a scazut, datorita costurilor financiare si a amortizarii. Astfel valoarea activelor
imobilozate a sporit de 4 ori si implicit si costurile cu amortizarea.
C. Desi s-au creat locuri de munca noi, inchiderea vechii fabricute a dus la diminuarea
numarului de angajati de la 51 la 40.
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D. Productivitatea muncii per angajat a sporit de 3,8 ori , de la 98 litri prelucrati/zi/salariat la
375 de litri prelucrati/zi/cap de salariat.
E. Gama sortimentala a sporit cu circa 38% .
F. Cresterea capacitatii de procesare de la 5000 litri/zi intr-o fabricuta manufacturiera aflata
in program de conformare la 15.000 litri/zi intr-o fabrica moderna , certificata pentru
schimburi intracomunitare

Tabel indicatori financiari BENDEARCRIS PRODCOM SRL
An

Cifra de
Datorii
afaceri

Stocuri

Venituri

Profit
net/ Profit
Brut/
Activ
Active
Cheltuieli Pierdere
Pierdere
Salariati Capitaluri
imobilizate circulante
neta
bruta

2009 5,705,685 7,132,206 276,055

6,401,437 6,322,484 62,042

78,953

8,634,388 1,037,979 40

606,364

2008 5,180,537 6,675,676 269,362

5,447,645 5,344,977 82,899

102,668

8,994,298 699,946

39

544,322

2007 4,384,388 7,555,902 335,481

4,933,327 4,817,590 92,980

115,737

6,792,736 1,224,590 54

461,424

2006 3,544,046 2,512,825 365,882

3,986,227 3,756,365 192,218

229,862

2,312,213 570,939

51

368,444

2005 3,153,511 2,475,802 305,398

3,229,825 3,159,865 52,910

69,960

2,321,319 405,982

46

176,226

2004 3,553,118 3,953,273 906,141

3,762,864 3,724,332 20,778

38,532

3,093,590 1,065,621 46

123,316

2003 2,694,013 2,922,416 1,180,723 3,274,726 3,216,817 23,639

57,909

1,761,729 1,324,908 45

72,538

2002 1,947,541 1,162,773 323,017

1,999,229 1,967,744 23,082

31,485

770,935

555,993

38

48,899

2001 1,001,584 390,159

201,893

1,165,321 1,154,856 7,179

10,465

539,526

357,104

35

506,471

2000 603,611

148,958

59,592

725,530

705,090

15,013

20,440

184,196

81,401

10

116,640

1999 230,401

50,274

1,959

230,556

223,472

4,387

7,084

37,134

16,767

3

3,627

Durata de realizare a investitiei – 2 ani
Inconveniente intalnite pe parcursul implementarii proiectului :
•

Cresterea galopanta a pretului la materialele de constructie in special : metal si
beton, datorita boom-ului imobiliar . a dus la depasarirea bugetului.

•

Expertiza redusa in tehnologia prelucrarii laptelui , la acel moment, chiar la
nivelul autoritatilor locale

•

Lipsa infrastructurii de colectare a laptelui. Practic aceasta a fost realizata de
catre investitor

•

Lipsa fermelor de mari dimensiuni care sa ofere cantitati mari de lapte conform

•

Lipsa infrastructurii rurale, care ingreuneaza colectarea materiei prime.

Concluzii
Proiectul este fara indoiala un proiect de succes, implementat de un beneficiar cu expertiza
relevanta in acest domeniu. Programul “ Fermierul “ a fost un real ajutor, asigurand sursa de
cofinantare. Produsele Bendearcris au depasit distributia regionala, si astazi le gasim in mai
toate orasele mari acoperind o nisa a produselor lactate traditionale.
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24) Studiul de caz - Canah International SRL
Masura 1.1., Submasura 9, Beneficiar Canah International SRL , Str. Iosif Vulcan 22, 415500
Salonta, judetul Bihor , România, tel: 0259 373 336 , fax: 0259 370 023, email:
office@canah.com
Titlu: Fabrica de procesare canepa
Obiectivul principal al proiectului: s-a realizat o fabrica de procesare canepa, obtinandu-se
produse organice cum ar fi : uleiuri, seminte, capsule, faine si suplimente nutritive. Investitia
este unica in Romania si se bucura de succes atat in plan intern cat si international. Produsele
sunt tradiţionale, impletindu-se intr-o poveste despre traditia redescoperita a canepii.
Obiectivele specifice ale proiectului : crearea unei companii de succes
dintr-un start up,
bazandu-se pe efectele benefice ( putin cunoscute) ale semintelor de canepa intr-o dieta
echilibrata si sanatoasa.
Resursele economice utilizate
•

finantarea publica SAPARD 668.145 euro

•

cofinantare privata - 650.000 euro, cu mentiunea ca ulterior s-au continuat investitiile,
volumul total la acest moment fiind de circa 1.800.000 euro, inclusiv ajutorul
nerambursabil.

Indicatori de realizare si rezultat
A.Cifra de afaceri – a crescut de la zero la 417.119 lei dupa implementare si la peste
4.000.000 lei in prezet. O evolutie spectaculoasa cu o crestere de 10 ori in 3 ani de
exploatare a investitiei.
B. Profitul net – abia in anul 2010 managerul societatii declara atingerea pregului de
rentabilitate. Fiind un domeniu de nisa, educarea consumatorilor a durat.
C. Locurile de munca au sporit de la 1 la 10 dupa implementare si la 15 in prezent.
D. Gama sortimentala a fost nou creata in proportie de 100% .

Tabel indicatori financiari Canah International SRL
Cifra de
Datorii
afaceri

Profit net/ Profit Brut/
Activ
Pierdere Pierdere
imobilizate
neta
bruta

Active
circulante

Salariati Capitaluri

2008 417,119 5,859,039 318,079 1,164,206 2,825,036 -1,660,830 -1,660,830 4,646,539

551,173

10

-2,554,589

2007 195,148 8,244,184 365,310 959,190

2,545,773 -1,586,583 -1,586,583 5,073,197

1,577,228

9

-1,593,759

2006 3,500

4,895,302 123,358 198,563

555,736

-357,173

-357,173

3,761,111

3,901,930

8

-7,176

2005 0

8,530

14,643

-3

-3

88,775

269,752

1

349,997

An

Stocuri

62,406

Venituri

14,640

Cheltuieli

Durata de realizare a investitiei – 2 ani
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Inconveniente intalnite pe parcursul implementarii proiectului :
•

promovarea redusa a cultivarii plantelor tehnice, in special a canepii

•

Lipsa educatiei nutritionale a consumatorilor

•

Cofinatarea pentru start up a fost dificila, cu atat mai mult cu cat ideea era
complet noua

Concluzii
Concluziile acestui proiect sunt puse de insusi initiatorul acestuia care ne-a declarat : “ In cazul
Canah va pot spune ca programul Sapard a avut o contributie esential pozitiva. La inceputul
anului 2006 cind am depus dosarul Sapard , Canah era un start up. In august 2007 am inceput
probele tehnologice la liniile de procesare. Primele vinzari semnificative au fost facute in trim 1
2008. In trim 4 2010, rezultatul financiar din exploatare a devenit pozitiv, cifra de afaceri in anul
2010 fiind de 4 milioane lei . Produsele Canah sunt vindute in Europa, USA, si la Vatican. Am
pornit cu 5 angajati si astazi suntem 15. Noi credem ca programul Sapard a fost extrem de
eficient pentru ca fara el Canah nu ar fi existat.”
25) Studiul de caz Cramele Prahova ( actualmente Cramele Halewood)
Masura 1.1. , Submasura 4, Beneficiar Cramele Prahova (actualmente Cramele Halewood),
Adresa: Str. Gageni Nr. 92, 100137 Ploiesti, Jud. Prahova, Romania Tel: +40 244 530 955
Titlu: Modernizarea si retehnologizarea capacitatilor de imbuteliere, de depozitare a vinului vrac
si de depozitarea produselor finite
Obiectivul principal al proiectului : s-a realizat o modernizare a capacitatii de vinificatie existente
nvestindu-se intr-o noua linie de imbuteliere, dar si in partea de depozitare a vinurilor. Ulterior
investitorul , un binecunoscut oenolog si-a instrainat participatia , compania devenind filiala
companiei britanice Halewood International care activează pe piaţa românească prin 3
companii: Domeniile Halewood, care administrează 350 de hectare de vie în regiunile Dealu
Mare, Podişul Transilvaniei şi Murfatlar pentru producţia de struguri, Cramele Halewood, care
produc efectiv vinul şi îl distribuie pe piaţa internă şi Halewood România, compania care se
ocupă de exportul de vin. Vinurile din portofoliul Halewood sunt distribuite în marile lanţuri de
magazine, în retailul tradiţional şi pe reţeaua . Portofoliul Halewood cuprinde brandurile
Byzantium, Prahova Valley, Private Reserve, Special Reserve, Premiat Reserva, La Crama,
Rhein
Extra,
Millennium,
Red
Square
şi
Caribbean
Twisthttp://ro.wikipedia.org/wiki/Halewood_Rom%C3%A2nia - cite_note-sth2009-03-30-1. Producţia
medie anuală de vin se ridică la 42.000 de hectolitri, iar capacitatea de stocare totalizează
90.420 de hectolitri. Exportul de vinuri reprezenta circa 48% din cifra de afaceri a companiei..
Sediul companiei se află în Ploieşti, alături de pivniţe subterane, depozitul de materiale şi cel de
produse finite (cu o capacitate de peste 1 milion de sticle) precum şi liniile de îmbuteliere.
Compania deţine şi reţeaua de magazine Winery Outlet care numara 6 locaţii.
Obiectivele specifice ale proiectului :
•
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•

Orientarea productiei in acord cu tendintele previzibile de piata prin crearea
noilor game sortimentale

•

Cresterea eficientei prin utilizarea de tehnologii moderne;

•

Imbunatatirea si controlul
rezervoarelor de vin

•

Alinierea cu acquis-ul comunitar.

conditiilor sanitare prin reabilitarea completa a

Resursele economice utilizate
•

finantarea publica SAPARD 592.343 euro

•

cofinantare privata - 600.000 euro , cu mentiunea ca ulterior s-au continuat investitiile.

Cererea de finantare s-a depus in martie 2003.
Indicatori de realizare si rezultat
A.Cifra de afaceri – a crescut de 2,5 ori dupa implementarea proiectului
B. Profitul net – a crescut de 13 ori dupa implemnentarea proiectului, ca efect al
retehnologizarii si implicit a reducerii costurilor de operare.
C. Locurile de munca au sporit de la 199 la 213 dupa implementare .
D. Gama sortimentala s-a modificat in totalitate, in prezent unitatea detinand branduri dintre
cele mai cunoscute, de 5 ori medaliate cu aur la concursurile de specialitate .
Tabel indicatori financiari CRAMELE HALEWOOD SA ( fosta Cramele Prahova)
An

Cifra
de
Datorii
afaceri

Stocuri

Venituri

Cheltuieli

Profit
Profit net/
Brut/
Pierdere
Pierdere
neta
bruta

Activ
Active
imobilizate circulante

Salariati Capitaluri

2008 36,832,519 24,341,162 16,692,916 39,344,811 39,328,048 16,763

16,763

25,666,952 25,488,237 210

24,798,196

2007 33,413,586 27,573,974 15,743,436 37,104,001 36,403,385 690,421

700,616

26,170,024 26,185,429 221

24,781,479

2006 30,655,594 22,148,133 13,692,109 36,490,088 33,609,979 2,500,079 2,880,109 25,774,621 22,148,463 213

24,093,058

2005 23,105,868 18,666,393 10,304,538 25,009,203 23,557,594 1,451,609 1,451,609 13,935,148 16,197,007 204

9,624,578

2004 22,190,818 17,862,213 9,522,069 23,730,183 22,922,799 807,384

807,384

14,171,852 15,263,071 203

9,322,659

2003 13,209,291 13,335,316 7,747,020 16,938,446 16,664,622 189,641

273,825

10,751,757 11,335,687 199

8,515,275

2002 12,264,532 14,128,795 5,608,741 13,073,551 12,237,142 770,298

836,409

9,392,981 12,381,563 205

7,447,828

2001 7,536,519 11,628,635 4,817,810 9,633,048 9,938,834 -342,671 -305,786 9,364,754 7,827,642 203

5,646,668

2000 5,688,809 5,669,088 3,856,649 6,604,803 6,657,639 -52,836

6,966,724 6,757,096 229

6,998,251

1999 3,739,448 4,190,946 2,649,805 4,585,747 5,157,171 -571,424 -571,424 7,305,431 4,189,271 247

7,052,045

-52,836

2) Durata de realizare a investitiei – 2 ani, fara intreruperea definitiva a actrivitatii
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Inconveniente intalnite pe parcursul implementarii proiectului :
•

Este dificil sa retehnologizezi o capacitate , fara a opri productia si pe de alta
parte este imposibil sa opresti productia fara sa periclitezi brand-ul

•

Lipsa educatiei consumatorilor, care nu tin intotdeauna cont de calitatea
produselor, de informatiile de pe etichete si de multe ori achizitioneaza falsuri. In
acest fel costurile cu retehnologizarea sunt greu de acoperit.

Concluzii
Cramele Prahova au demarat in 2003 un proces de modernizare si extindere, proces care
continua si in prezent. Proiectul finanţat prin Sapard a transformat o unitate cu impact regional
intr-unul dintre actorii importanti ai pietei de vinuri cu exporturi importante la nivel european.
Indicatorii de rezultat arata un punct de inflexiune in ceea ce priveste profitabilitatea firmei ca
urmare a optimizarii proceselor tehnologice. O crestere a profitabilitatii de 13 ori este de departe
una dintre cele mai bune performante din industria vinului si fără îndoială un efect combinat al
suportului financiar nerambursabil si al priceperii manageriale.
26) Studiul de caz Agro-Invest Prod
Masura 1.1., Submasura 1, Beneficiar Agro-Invest Prod SRL , str. Nicolae Titulescu, nr. 23-25,
Bistrita , judetul Bistrita Nasaud
Titlu: Infiintare abator bovine
Obiectivul principal al proiectului : s-a realizat un abator de bovine cu o capacitate de 100
cap / zi , intr-o zona cu un potential foarte ridicat pentru cresterea bovinelor de carne si anume
judetul Bistrita Nasaud, Regiunea 6 Nord-Vest. Investitia este noua , este realizata in
integralitate cu sprijin comunitar si a urmarit infiintarea unei capacitati de productie care sa
permita obtinerea unor produse conforme cu standardele de calitate si siguranta a alimentelor,
contribuind in acest fel la implementarea acquis-ului comunitar , la cresterea valorii adaugate a
produselor, contribuind in acelasi timp si la crearea de noi locuri de munca. Proiectul cuprinde:
constructiile destinate unitatii de abatorizare, respectiv cladirea abatorului organizata cu spatii
optimizate care permit desfasurarea activitatii conform cu reglementarile in vigoare, incinte
anexe compartimentate cu spatii adecvate colectarii si realizarii unui management optim al
deseurilor de abator , utilaje si echipamente care corespund capacitatii proiectate a liniei de
abatorizare, statie de epurare, racorduri si retele de utilitati , sistematizare verticala a
amplasamentului.
Obiectivele specifice ale proiectului: proiectul a urmarit si a reusit sa orienteze obtinerea unei
productii in acord cu tendintele previzibile pe piata carnii de bovine, imbunatatind in acest fel
atat reteaua de colectare a materiei prime, bovine de carne provenite din exploatatii ( ferme sau
individuale) cat si imbunatatirea proceselor de prelucrare in Regiunea 6 Nord-Vest. La
momentul depunerii cererii de finantare in anul 2006 Agro- Invest detinea in orasul Bistrita un
mic abator de bovine si porcine impropriu desfasurarii activitatii, pentru care , actionariatul
companiei a solicitat Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Bistrita
Nasaud aprobarea unui program de conformare la cerintele Comunitatii Europene in domeniul
produselor de origine animala. Intrucat locatia nu avea perspective de modernizare, fiind
localizata in mijlocul localitatii, beneficiarul a decis sa investeasca intr-o capacitate noua,
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orientandu-se dupa bazinul de colectare bovine la ingrasat. Noua investitie s-a localizat in Sieu
Magherus, judetul Bistrita si pentru implementarea ei a fost utilizata tehnologie moderna,
tripland practic capacitatea de abatorizare existenta in abatorul vechi, in acest fel crescand
eficienta companiei. Intr-un mediu sanitar perfect controlat din punct de vedere al pericolelor
pentru siguranta alimentului, calitatea si prezentarea produselor obtinute , a carcasei de bovine
si a pieselor transate a fost imbunatatita substantial .

Obiectivele operationale ale proiectului : investitia realizata prin sprijin comunitar de catre SC
Agro –Invest Prod SRL a imbunatatit din punct de vederea operational tehnologia de
abatorizare a bovinelor si de transare si dezosare a carcasei de bovine, tehnologie
implementata intr-un spatiu conform din punct de vedere sanitar veterinar, abatorul fiind direct
autorizat pentru functionare in clasa A a unitatilor de procesare carne. Prin implementarea unor
tehnologii moderne de colectare, transport si depozitare a deseurilor de abator au fost rezolvate
pana la eliminare riscurile de poluare a mediului : sol , apa si aer
Resursele economice utilizate
•

finantarea publica SAPARD 1.976.195 euro

•

cofinantare privata - 2.200.000 euro ( cu o depasire a bugetului propus initial cu circa
10%

Indicatori de realizare si rezultat
A.Cifra de afaceri – a crescut cu 97,53%
B. Profitul net a scazut, datorita costurilor financiare si a amortizarii. Astfel valoarea activelor
imobilizate a sporit de 7,3 ori si implicit si costurile cu amortizarea.
C. S-au creeat locuri de munca noi, numarul de salariati a crescut de la 105 la 148
D. Productivitatea muncii per angajat a sporit de 2.4 ori , de la 0,28 porci abatorizati / zi /
salariat la 0,67 porci abatorizati / zi / salariat.
E. Gama sortimentala a sporit cu circa 55% .
F. Cresterea capacitatii de abatorizare de la 30 cap /zi intr-un punct de taiere aflat in
program de conformare la 100 cap / zi intr-un abator modern , autorizat pentru schimburi
intracomunitare.
Tabel indicatori financiari AGRO-INVEST PROD SRL

An

Cifra
de
Datorii
afaceri

Stocuri

Venituri

Cheltuieli

Profit
Profit net/
Brut/
Pierdere
Pierdere
neta
bruta

Activ
Active
imobilizate circulante

Salariati Capitaluri

2009 54,822,360 44,449,132 3,225,700 57,802,932 57,579,192 185,339

223,740

60,444,315 5,666,426 148

15,052,188

2008 65,621,503 46,223,251 3,315,554 84,332,232 83,501,023 702,386

831,209

60,358,528 7,471,066 113

14,679,779

2007 34,178,409 48,254,589 4,612,732 52,702,386 51,481,230 1,024,628 1,221,156 40,655,938 19,576,044 146

11,977,393
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2006 27,752,776 7,789,559 1,965,130 42,087,150 41,427,232 558,938

659,918

8,209,036 7,626,082 105

8,252,765

2005 30,452,117 3,069,479 461,898

37,978,598 37,388,071 499,306

590,527

8,171,451 2,591,855 92

7,693,827

2004 25,398,757 6,756,979 497,207

26,877,773 26,837,788 29,164

39,985

5,444,942 1,762,406 82

450,369

2003 12,241,332 1,721,428 552,348

13,881,739 13,845,793 25,803

35,946

911,478

975,430

78

387,805

2002 19,801,693 2,776,778 789,522

20,871,143 20,839,588 23,386

31,555

986,699

2,049,573 85

265,002

2001 18,440,269 2,580,955 423,332

19,107,179 19,062,454 33,195

44,725

536,046

2,286,525 73

241,616

2000 5,181,772 1,394,351 300,866

7,723,749 7,682,902 30,594

40,847

517,312

1,081,366 70

208,421

1999 2,007,552 776,539

2,670,156 2,553,792 116,363

116,363

448,274

503,407

177,827

444,367

38

Durata de realizare a investitiei – 2 ani
Inconveniente intalnite pe parcursul implementarii proiectului :
•

Cresterea galopanta a pretului la materialele de constructie in special : metal si
beton, datorita boom-ului imobiliar a dus la depasirea bugetului.

•

Expertiza redusa in tehnologia abatorizarii bovinelor, la acel moment, chiar la
nivelul autoritatilor locale, raportata la noile cerinte comunitare

•

Inasprirea legislatiei in ceea ce priveste siguranta alimentelor a facut ca solutiile
tehnice utilizate pentru conformarea cu legislatia specifica sa para destul de
costisitoare la acel moment in economia cheltuielilor totale ale investitiei

•

Lipsa unor retele de utilitati la limita proprietatii a facut necesara propunerea in
proiect a unor solutii exhaustive pentru a rezolva atat nevoile de consum cat si
evacuarea si epurarea apelor uzate.

Concluzii
Investitia a fost oportuna pentru ca a existat un raport favorabil intre cererea si oferta de piata in
Regiunea 6 Nord-Vest , iar amplasamentul investitiei a fost extrem de adecvat activitatii
propuse.
Abatorul de bovine apartinand SC Agro –Invest prod SRL a devenit un punct de referinţă la
nivel regional pentru unitatile de acest tip, fiind o investitie care a confirmat pe deplin nevoia de
a imbunatati performanta companiei, competitivitatea produselor obtinute si cooperarea
orizontala intre procesatori, intre unitatile care furnizeaza materii prime si sectorul de desfacere
si realizarea unor colaborari permanente, stabile intre categoriile de participanti in lantul valorii
carnii , in general din industria carnii.
Cu acest proiect SC Agro –Invest prod SRL a valorificat factorii de productie din companie,
utilizand resursele umane disponibile si expertiza acestora in domeniul abatorizarii bovinelor,
dar a si creeat noi locuri de munca in zona rurala a comunei Sieu Magherus.
In acest fel SC Agro –Invest prod SRL si-a creat un avantaj competitiv in sectorul procesarii
carnii de bovine, produsele sale fiind foarte bine primite de piata , consumatori si/sau
procesatori.
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27) Studiul de caz Leader International SA
Masura 1.1., Submasura 3, Beneficiar Leader International SA, STR. Binelui, Nr. 6, Loc.
BUCURESTI, Sector 4, Jud,Cod poştal: 070000
Titlu: Modernizarea si retehnologizarea fabricii de legume si fructe Caracal, jud.Olt apartinand
SC LEADER INTERNATIONAL SA
Obiectivul principal al proiectului – modernizarea fabricii de conserve legume si fructe de la
Caracal care a ajuns la o capacitate de productie de 25 milioane conserve in anul 2010, intr-o
zona cu un potential foarte ridicat pentru cultivarea fructelor si legumelor, in zona de Sud a tarii.,
devenind cea mai mare capacitate de productie de conserve din Romania . Investitia
realizata cu sprijin comunitar a urmarit modernizarea fabricii de conserve astfel incat sa
permita valorificarea materiilor prime din propria productie, contribuind la cresterea valorii
adaugate a produselor proprii si la crearea de noi locuri de munca. Proiectul cuprinde:
reabilitarea constructiilor destinate fabricii de conserve, organizata cu spatii optimizate care
permit desfasurarea activitatii conform cu reglementarile in vigoare, utilaje si echipamente care
corespund capacitatii proiectate a liniei de procesare a legumelor si fructelor, reabilitarea
racordurilor si retelelor de utilitati . Leader International este actionarul majoritar al Bercer (sere
in cartierul Berceni, Bucuresti), al Leocer (sere in Popesti-Leordeni si al Ostrovit (vii si livezi in
Ostrov, Constanta). Fabrica de conserve din legume si fructe, q fost achizitionata in 2002 iar
cererea de finantare a fost depusa in decembrie 2005. Inafara de investitia de circa 4 milioane
de euro in modernizarea fabrcii de conserve , compania a mai investit 12,4 milioane de euro in
achizitionarea de noi sere in localitatea Pipera.

Obiectivele specifice ale proiectului :
•

Imbunatatirea competitivitatii fabricii de
achizitionarea unei noii linii de productie.

•

Orientarea productiei in acord cu tendintele previzibile de piata prin diversificarea
gamlor sortimentale

•

Cresterea eficientei prin utilizarea de tehnologii moderne;

•

Alinierea cu acquis-ul comunitar.

•

Adaugarea de valoare productiei proprii de legume si fructe, realizata in subsidiarele
Leder International SA.

conserve

de

legume–fructe

prin

Resursele economice utilizate
•

finantarea publica SAPARD 1.819.851 euro

•

cofinantare privata - 2.000.000 euro (cu mentiunea ca procesul investitional s-a
continuat an de an, ajungandu-se la investitii de 8 milioane de Euro)
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Indicatori de realizare si rezultat
A.Cifra de afaceri – a crescut de 1,33 ori , ajungand la peste 100 milioane lei
B. Profitul net a scazut, de 3,3 ori datorita costurilor financiare si a amortizarii, tinand cont ca
Leader International a efectuat un program investitional complex care include atat partea de
procesare cat si productia primara de legume si fructe. Astfel valoarea activelor imobilizate a
sporit de peste 10 ori si implicit costurile cu amortizarea.
C. S-au creeat locuri de munca noi, numarul de salariati a crescut de la 315 la 347.
D. Gama sortimentala a sporit cu circa 25% .

Tabel indicatori financiari LEADER INTERNATIONAL SA
Profit net /
Număr
pierdere netă
angajaţ
i
(RON)

An bilant

Cifrăde afaceri Venituri
(RON)
(RON)

2001

3.776.989,20

4.239.306,60 4.073.631,40

165.675,20

22

2002

19.893.433,50

24.728.536,70 23.918.103,70

626.363,70

109

2003

43.198.511,20

48.352.459,10 45.433.325,80

2.181.241,20 241

2004

52.473.751,90

62.282.934,80 60.239.802,10

1.581.189,40 221

2005

39.356.440,00

53.623.880,00 51.025.397,00

2.129.788,00 315

2006

44.391.015,00

57.656.800,00 56.727.355,00

733.691,00

262

2007

51.054.909,00

61.540.661,00 61.357.654,00

91.305,00

268

2008

52.796.495,00

64.963.947,00 64.266.808,00

645.494,00

347

2009

64.676.300,00

86.443.525,00 85.805.004,00

170.544,00

351
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Durata de realizare a investitiei – 2 ani
Inconveniente intalnite pe parcursul implementarii proiectului :
•

Disparitia unor bazine legumicole consacrate

•

Lipsa producatorilor autohtoni de utilaje si echipamente

•

Lipsa echipelor de montaj specializate in instalarea liniilor de procesare

Concluzii
Datorita investitiilor realizate in fabrica de la Caracal Leader International a incheiat anul
2009 cu o cifra de afaceri de aproximativ 15 milioane de euro, in crestere cu 50% fata de
2008, cand producatorul de conserve a avut afaceri de 10 milioane de euro. Compania a
dezvoltat la Caracal cea mai mare capacitate de productie de conserve din Romania, care
a necesitat o investitie de opt milioane de euro.

Capacitatea de productie este de 25 de milioane de unitati de conserve, iar in 2011 se asteapta
la o crestere de 20%, la 30 de milioane de unitati.
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