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1. Introducere
Proiectul “APP4INNO -"Elaborarea • i promovarea de noi metode • i instrumente pentru consolidarea
competitivităţii • i inovă rii sectorului primar în Sud -Estul Europei" , co-finanţat prin Programul de Cooperare
Transnaţională pentru Europa de Sud-Est, are drept obiectiv promovarea noilor metode pentru consolidarea
inovă rii ş i transferul de tehnologie în sectorul primar.
Proiectul este promovat de că tre Veneto Agricoltura – Agentia Regionala pentru Agricultura, Silvicultură ş i Sectorul
Agro- Alimentar din regiunea Veneto, Italia ş i este sustinut printr-un parteneriat transnational în care sunt implicate
organisme publice din Bulgaria, Grecia, Ungaria, Romania, Serbia, Albania, Croaţia, Ucraina ş i Republica Moldova.
Asociaţia Internaţională „Small Euro Business” este partener în proiect ş i contribuie la activităţile proiectului,
prin creş terea efectivă a eficienţei lanţului agro-alimentar ş i producţiile locale specifice.
Informaţiie relevante aferente proiectului pot fi gă site pe pagina web a proiectului www.app4inno.com
Proiectul APP4INNO

vizează

crearea unei “Platforme transnaţionale

permanente pentru

sporirea

competitivităţii în sectorul primar”, adică un birou de sprijin / help desk pentru IMM-uri, format din
personal al partenerilor mentionaţi în vederea îmbună tăţirii competitivităţii întreprinderilor agro-alimentare.
În cadrul activităţilor cuprinse “Platforma transnaţională permanentă pentru sporirea competitivităţii în
sectorul primar” lansează prezenta “Competiţie de idei”, în scopul selectă rii propunerilor de proiect a afacerilor
ce au implementat inovaţii în agricultură sau urmează să finiseze implementarea acestora în cel mai scurt timp.
Întreprinderile interesate pot depune propunerea de proiect în conformitate cu reglementă rile prezentate în
urmă torul alineat: ideile cele mai bune ş i mai inovatoare vor fi selecate ş i vor beneficia de consultanţa
gratuită din partea experţilor proiectului pentru a fi îmbună tăţite, de asemenea cîş tigă torii vor avea
posibilitatea să participe la o vizită de studiu în Italia beneficiind de schimb de experienţă .
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2. Solicitanţi eligibili
Competitia de idei este deschisă micro-întreprinderilor, întreprinderilor mici ş i mijlocii (IMM -uri), active în
domeniul agro-alimentar.
În conformitate cu reglementă rile UE, întreprinderile menţionate sunt cele care respectă

urmă torii trei

parametri de mă rime:
•

Microintreprinderi sunt cele care angajeaza pana la 10 persoane;

•

Intreprinderile mici care au pîna la 50 de angajati;

•

Intreprinderi mijlocii cu pîna la 250 de angajati .

1

În plus, categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici ş i mijlocii (IMM-uri) este formată din întreprinderi a că ror
sumă anuală a veniturilor din vînză ri ş i valoare totală anuală de bilanţ a activelor se încadrează în urmă toarele
limite:
•

Microintreprinderi cel mult 3 mil lei;

•

Întreprinderile mici cel mult 25 mil lei;

•

Întreprinderi mijlocii cel mut 50 mil lei .

2

IMM-urile eligibile trebuie să fie persoană juridică de drept privat ş i să fie inregistrate in Registrul de Stat,
cu activitate in sectoarele de productie agro-alimentare, in conformitate cu codurile CAEM, enumerate in anexa 1.
Sediul operational al IMM -urilor care depun propunerea de proiect trebuie să fie situat în Regiunea de Nord a
Republicii Moldova.
Consorţiile de profil economic pot ş i ele să participe la competiţia de idei.

Urmatoarele entităţi economice ar putea fi implicate în consortii, pe lîngă IMM-urile agro-alimentare:

1. Centre de cercetare ş i universităţi;
2. Asociaţii, centre de sprijinire a afacerilor;
3. Alte IMM-uri aparţinînd unui sector economic diferit de cele mentionate, dar strict legate de sectorul
agro-alimentar (de exemplu, dezvoltatori TIC, constructori de fabrici agro-alimentare etc).

În acest scop, se aplică urmă toarele reguli:

1
2

European Commission (2003 -05-06). "Recommendation 2003/361/EC: SME Definition". Retrieved 2012-09-28.

Conform „Legii privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii”
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a) Consorţiul trebuie să fie condus de o întreprindere agro-alimentară de tipul celor descrise anterior;
b) Intreprinderea agro-alimentară coordonatoare este responsabilă pentru îndeplinirea con ditiilor mentionate
in prezentul Ghid;
c) Participanţii la consorţiu trebuie să fie independenţi (din punct de vedere legal, financiar ş i administrativ)
faţă de partenerii din proiectul APP4INNO.

d) Nici o relaţie financiară nu trebuie să apară între subiectul care participă la parteneriat / cluster ş i partenerii
APP4INNO care promovează competiţia de idei.
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3. Caracteristicile proiectelor
Propunerile de proiecte trebuie să corespundă urmă toarelor caracteristici:
Să promoveze realizarea unor rezultate ş i produse tangibile. Proiectele implementate trebuie să contribuie în
mod clar la eliminarea obstacolelor din calea dezvoltă rii ş i aplicarea pe scară largă a inovă rii, la crearea sau
extinderea pieţelor de produse agro-alimentare ş i la îmbună tăţirea competitivităţii întreprinderilor agro-alimentare
de pe piaţă . Proiectele trebuie să vizeze promovarea valorii intangibile / ş i materiale a agriculturii ş i a produselor
sale (ca de exemplu: recunoaş terea de că tre pieţe a valorii produselor locale / specifice sau a unei agriculturi
ecologice), precum ş i raţionalizarea lanţurilor agro-alimentare. Este, de asemenea, necesar ca proiectele de
inovarea implementate să fie viabile din punct de vedere economic, în mă sura în care este posibil, cu efecte
concrete în ceea ce priveş te investiţiile, cifra de afaceri, pă trunderea pe piaţă ş i crearea de locuri de muncă .
Inovarea poate avea diferite forme, cum ar fi inovarea proceselor, inovarea produselor, inovarea sistemului sau cea
organizaţională , pă trunderea pe o noua piaţă sau inovaţia succesiva: proiectele de inovarea implementate trebuie
să vizeze iniţiativele orientate spre producerea de rezultate concrete ş i inovatoare. Nu sunt considerate eligibile
studiile pure sau activitatile de cercetare dacă nu sunt orientate spre o primă aplicaţie.
Să fie transferabile. Pe lîngă aplicarea unei soluţii noii proiectele de inovare implementate trebuie să -ş i
dovedească valoarea demonstrativă ş i compatibilitatea / corespondenţa pentru a fi replicate / exploatate.
Să utilizeze instrumentele ş i serviciile APP4INNO. Proiectele de inovarea implementate trebuie să exploateze
serviciile ş i instrumentele disponibile pe "Platforma transnaţională permanentă pentru competitivitatea sectorului
primar", disponibilă la urmă torul link http://network.app4inno.eu.
Să fie deja implementate sau in proces de realizare. Propunerile de proiecte trebuie să fie deja implementate
sau în proces de realizare (dar punerea lor in aplicare să nu depăş ească data de 16 iunie 2014 ).
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4. Domeniul general de aplicare ş i obiectivele
competiţiei de idei
Competitia de idei va susţine proiectele implementate sau în proces de realizare care promovează dezvoltarea ş i
introducerea inovă rii în sectorul agro-alimentar. În special, prin factorul inovare Competitia de idei va urmari atat
inovaţiile “hard” (cresterea gradului de mecanizare a proceselor, achizitionarea de noi utilaje, rationalizarea
procesului de productie, utilizarea input-urilor de noi produse chimice sau materiale etc) cît ş i la inovaţiile “soft”,
ceea ce inseamnă , dezvoltarea de noi idei ş i aplicaţii, personalizarea produselor ş i serviciilor oferite clienţilor,
creş terea calităţii, sprijinirea marketingului ş i a vînză rilor, investiţii imateriale în comunicare ş i mă rci / branduri,
co-inovare cu clientii ş i furnizorii.
Competitia de idei va sprijini acele proiecte implementate care abordează ş i care contribuie la eliminarea
obstacolelor din sectorul agro-alimentar, în special cele care vizează :
a) Lipsa culturii inovă rii / lipsa unei intelegeri corecte a dimensiunii inovă rii;
b) Calitatea scazută a competentelor profesionale ale capitalului uman;
c) Fragmentarea verticală a lanţului de aprovizionare;
d) Puncte slabe ale clusterelor locale;
e) Barierele de acces că tre inovarea tehnologică ;
f) Lipsa de recunoaş tere a calităţii produselor oferite.

Cea mai bună idee de proiect implementata va beneficia de consultanţă gratuită oferita de "Platforma
transnaţională permanentă pentru competitivitatea sectorului primar" pentru perfecţionare, pînă la un numă r maxim
de 5 zile/persoana unui expert senior.
Obiectivele principale ale concursului de idei sunt:
•

Creş terea capacităţii de inovare a antreprenorilor din domeniul agroalimentar, prin dezvoltarea
competenţelor acestora, precum ş i prin promovarea instituirii unui know-how performant în procesele
de producţie;

•

Promovarea adoptă rii de noi metode integrate inovă rii prin încurajarea preluă rii soluţiilor inovatoare ş i prin
eliminarea barierelor din calea inovarii. Solutiile sunt considerate cele care includ produse de înaltă valoare
adaugată , procese, tehnologii ş i servicii;

• Sprijinirea exploră rii ş i pă trunderea pe noi pieţe internaţionale a IMM-urilor agricole locale, prin (a)
exploatarea potenţialului de producţie local, precum ş i crearea de noi producţii dezvoltate ş i axate
pe
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satisfacerea nevoilor recente ale celorlalte sectoare economice din zona SEE (de exemplu, sectorul
alimentar, energetic, sectoare industriale, etc) ş i de (b) consolidarea vizibilităţii valorii imateriale (legată de
serviciile privind problemele de mediu ş i teritorialitate a) a agriculturii ş i produselor sale.

5. Domenii de intervenţie în cadrul competiţiei de idei
Competitia de idei susţine, în general, proiectele care abordează obiecivele menţionate în capitolul anterior pentru
promovarea competitivităţii IMM-urilor agro-alimentare. Aceste domenii de acţiune sunt rezumate mai jos.

5.1 Valoarea intangibilă a agriculturii ş i produselor sale
În multe cazuri, produsele agro-alimentare se caracterizează ş i prin "continuturi" suplimentare, în special cele
referitoare la specificitate, să natate ş i sustenabilitatea mediului, indicatori care trec cu mult peste simpla funcţie
nutritivă .
Într-adevă r, produsele agricole locale / specifice reprezintă identitatea culturilor regionale din Europa. Pe de altă
parte, noile stiluri de viaţă reclama, produse alimentare inovatoare, capabile să satisfacă noile standarde de
consum în ceea ce priveş te siguranţa ş i promptitudinea furniză rii / livră rii.
Mai mult decît atat, în afara de obiectivele de producţie, agricultura a jucat întotdeauna un rol fundamental în
conservarea mediului. Efectele colaterale pozitive, care decurg din procesele agricole responsabile exercitate de
că tre agricultori, pot fi transferate cu uş urinţă înspre consumatori crescînd atractivitatea produselor obtinute prin
procese de productie nepoluante.
Indeplinirea noilor cerinte ale consumatorilor sensibili la valorile intangibile cum ar fi produsele "traditionale" sau
cele cu "impact redus" reprezintă cheia pentru menţinerea ş i creş terea competitivităţii produselor europene pe o
piaţă globalizată .
Promovarea valorii intangibile a agriculturii ş i produselor sale inseamnă îmbunataţirea vizibilităţii "conţinutului
alimentelor din punctul de vedere al mediului", alimentele cu impact redus, conş tientizarea consumatorilor cu
privire la valorile sociale ş i de mediu evidenţiind produsele specifice locale, dar, în acelaş i timp a produselor
alimentare de înaltă calitate din punct de vedere al siguranţei, salubrităţii, originii locale, accesibilitatea utiliză ri.
Proiectele care vor fi sprijinite în cadrul acestui domeniu de acţiune se vor axa pe unul dintre urmă toarele obiective:
- Consolidarea producerii unor produse agroalimentare durabile prin aplicarea tehnologiilor / metodelor ecologice în
procesele de producţie;
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-Consolidarea lanţurilor regionale cu valoare adaugată existente, a produselor locale ş i, de asemenea, prin
introducerea inovă rii produselor ş i proceselor .
- Consolidarea cunoş tintelor ş i valoarea produselor inovatoare fata de consumatori.

Exemple de proiecte
Urmatoarea listă furnizează exemple de iniţiative care urmează a fi realizate prin intermediul proiectelor.
Vă rugă m să nu consideraţi aceasta lista exhaustivă , prin urmare pot fi propuse ş i alte idei de proiecte
implementate pe langa cele mentionate.
-Proiecte orientate spre creş terea vizibilităţii alimentelor ecologice ş i naturale;
-Proiecte orientate spre promovarea exploată rii deş eurilor agricole ş i a produselor secundare în scopuri energetice;
-Proiecte orientate spre îmbună tăţirea vizibilităţii produselor de mare valoare ecologică (promovarea certificarii ş i
etichetă rii);
- Proiecte orientate spre personalizare ş i servicii specifice pentru clienţi ş i co-inovarea produselor cu clienţii;
Acţiuni orientate spre promovarea investiţiilor imateriale privind transmiterea "calitatii ş i originii locale" a produselor.

5.2 Raţionalizarea lanţurilor agroalimentare
Sectorul primar caracterizat prin lipsa structurală a integră rii orizontale ş i verticale în lanţurile de aprovizionare,
are o capacitate redusa de a-ş i stabili propriile prioritati de inovare care să conduca la satisfacerea cererii pieţei.
Fragmentarea ridicată a sistemelor de producţie determină lanţuri alimentare diferite, în care tipul de produs
guvernează lungimea lanţului ş i nivelul sau de eficienţă . De exemplu, în cazul produselor proaspete,
caracterizate printr-o ofertă foarte fragmentată ş i sezonieră , fiind perisabile ş i dificil de depozitat (de regulă
majoritatea legumelor proaspete), vînzarea en-gros este o componenta greu de eliminat, chiar dacă celelalte
etape sunt organizate eficient. Lungimea lanţului depinde ş i de obiceiurile de consum ale utilizatorilor finali:
consumatorii si-au indreptat tot mai mult atentia asupra produselor cu un nivel mai ridicat de"service" (de exemplu,
gama de produse IV si V ), produse proaspete si produse specifice / locale. In cazul majoritatii lanturilor
agroalimentare, relatiile in interiorul lantului nu sunt suficient de puternice pentru a crea sinergii

pozitive

intre

actori, capabile sa consolideze lantul in ansamblu si sa asigure o mai buna comercializare a produselor.
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In acest cadru, rationalizarea lantului de productie reprezinta singura cale pentru asigurarea competitivitatii
sectorului agro-alimentar.
Proiectele care vor fi sustinute in cadrul acestui domeniu de actiune vizeaza unul dintre urmatoarele obiective:
o

Infiintarea de retele ş i clustere verticale de-a lungul lantului de producţie, capabile să sporească eficienţă
proceselor de producţie.

o

Infiinţarea de retele ş i clustere orizontale ş i rîndul subiectilor aceluiasi segment al lanţului productiv,
capabile sa creasca eficienţa in utilizarea mijloacelor de productie.

o

Promovarea acordurilor intre operatorii lantului viznd stabilizarea calitatii si cantităţii livrarilor de
materii p ime pentru industria de prelucrare / alimentara.

o

Introducerea de noi tehnologii / procese de productie pentru optimizarea ciclurilor de productie agricola
(inclusiv imbunatatirea eficientei energetice);

o

Optimizarea logisticii pentru a creste calitatea si salubritatea produselor si a reduce costurile.

o

Consolidarea culturii inovarii in domeniul agricol si sprijinirea introducerii proceselor sau activitatilor
inovatoar prin practici de co-inovare.

Exemple de proiecte
Lista

de

mai

jos

oferă

exemple

de

inițiativă

care

pot

fi

realizate

prin

intermediul

proiectelor.

Vă rugă m să Nu consideraţi aceasta Listă exhaustivă , prin urmare pot propuse ş i alte inițiative pe lîngă cele
menţionate.
o

Proiecte / Actiuni care vizeaza promovarea eficientei proceselor de productie si monitorizarea lantului,
îmbună tăţirea eficienţei ş i calitaţii produselor finale;

o

Proiecte care vizeazî imbună taţirea integră rii interne alanţului,sporind totodata producţia finală

şi

productivitatea;
o

Proiecte axate pe introducerea trasabilităţii în cadrul lanţului ş i prin intermediul sistemului inovator TIC;

o

Proiecte orientate spre introducerea inovarii interne a IMM-urilor (de asemenea Inovarea Deschisă ), ca
instrument de imbună tăţire a afacerilor;

o

Proiecte care vizează promovarea grupă rii (clustering-ul) IMM-urilor.
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6. Modalitatea de depunere
Aplicaţiile vor fi depuse utilizînd pachetul de cerere (formularul de Aplicatie plus Anexele). Instructiunile privind
modul de completare a formularelor de aplicaţie sunt disponibile în "Manualul pentru elaborarea formularului
de proiect ", care face parte

din pachetul de aplicaţie, publicat pe

Pentru a accesa documentele Competiţiei de idei, puteţi crea propriul

site-ul APP4INNO www.app4inno.com.
dvs. cont în cadrul Platformei APP4INNO

(http://network.app4inno.eu):daţi click pe Sign in ş i creaţi contul, apoi înregistraţi-vă în Reţeaua Firmelor prin
completarea, Numelui firmei, Tipului instituţiei / societăţii, Activitatea princiala ş i Ţ ara informularul "Informaţii de
spre afacere a mea" (http://network.app4inno.eu/my-business-information).
Formularele de aplicaţie trebuie completate în toate cîmpurile ş i semnate corespunzator în original de catre
reprezentantul legal al solicitantului (lider de consorţiu, in cazul depunerii de că tre un consortiu).
Cererile care nu respecta aceasta cerinta formala nu vor fi evaluate in continuare.
Data limita de depunere a propunerii de proiect este 16 iunie 2014 – ora 16:00 (ora locala). Cererile pot fi depuse
prin serviciul de poş tă

- corespondentă

recomandată , curier expres sau predare in mana/personal.

In oricare dintre situatii termenul limita se refera la depunerea/receptionarea propunerii de proiect la urmatoarea
adresa : mun. Balti, Republica Moldova, MD-3100, str. Puskin 10.
Cererile primite după termenul limită stabilit pentru depunere, nu vor fi luate în considerare.

7. Criterii de evaluare ş i proceduri
Criterii de evaluare
Evaluarea cererilor primite se efectueaza in conformitate cu principiile transparenţei ş i egalităţii de tratament.
După depunere ş i înregistrare, fiecare candidatura va fi supus unei proceduri de evaluare in doua etape:
- Verificarea conformităţii aplicaţiei cu condiţiile oficiale asa cum se prevede in capitolele 2 si 6.
- Propunerile rezultate in conformitate cu criteriile oficiale, vor fi apoi supuse evaluarii calitatii continutului lor, in
conformitate cu criteriile enumerate mai jos.
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Concordanţa propunerii cu domeniul acţiunii ş i obiectivele alese
(max 35 de puncte)
Acest criteriu de atribuire este conceput in asa fel incat sa selecteze propuneri capabile sa sustina cel mai bine
realizarea obie ctivului ales al domeniului actiunii de referinta. Acesta include o evalua re a caracterului inovator al
proiectului si a l efectelor sa le asupra mediului. Crite riul este co stiuit din ur matoarele subcriterii:
-

Relavanta propunerii p entru nevoile si constr angerile din sectorul/sectoarele si regiunea/reg iunile.

-

Masura in care solutiile propuse sunt inovatoare pentru sectorul in cauza.

-

Urmarirea beneficiilor privind mediul (inclusiv utilizarea eficienta a resurselor).

Metodologie
(maxim 20 puncte)
Acest criteriu de atribuire are scopul de a evalua soliditatea si coerenţa propunerii din punct de vedere
metodologic. Acest criteriu are urmă toarele subcriterii:
-

Coerenta si transparenţa planului de lucru si realismul planului calendarisitic propus.

Tră să turile ş i atitudinea faţă de inovarea aplicantului (sau consorţiului)
(maxim 45 puncte)
Acest criteriu de atribuire are scopul de a evalua caracteristicile aplicantului (sau consortiului) precum si atitudinea
sa fata de inovare. Acest criteriu are urmatoarele sub-criterii:
Propunere depusă de că tre: (max.15 puncte)
- un singur IMM: 5 puncte, sau
- un singur IMM condus de catre un antreprenor tanar / femeie sau antrepren: 8 puncte
- un singur IMM implicat deja intr-un cluster: 7 puncte
- un consortiu de actori al lantului de valoare respectiv: 5 puncte
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Atitudinea faţă de inovarea aplicantului (sau consortiului): ( max. 30 de puncte)
- Participarea la proiecte de cercetare / inovare atribuite de catre donatori externi (EU, nationali etc.) in ultimii 5
ani: max.8 puncte
- Inregistrarea de branduri legate de noi produse / procese de productie in ultimii 5 ani: max. 8 puncte
- Realizarea de investitii productive (utilaje, echipamente, e tc), in ultimii 5 ani: max. 5 puncte
- Disponibilitatea unei retele interne TIC (utilizarea avansata a computerului): 5 puncte
- In cazul aplicarii de catre un consortiu, implicarea a cel putin unei universitati / centru de cercetare in consortiu:
4 puncte

8. Detalii de contact
Personalul "Platformei transnationale permanente pentru competitivitatea sectorului primar", adică personalul
partenerilor APP4INNO, este disponibil pentru obtinerea de informatii privind Competitia de idei precum si pentru
asistenta tehnica la completarea formularului de cerere.
Va rugă m să vă adresaţi urmă toarelor persoane de contact:
1) Andrei Balînschi, coordonator proiect: tel: +373 79936362, e-mail: anbali@yandex.com
2) Boris Boincean, consultant agricol:

tel: +373 69889054, e-mail: bboincean@gmail.com

Anexa 1: IMM -uri eligibile
Cod

Cod
alternativ

Parinte

Nivel

Denumire

A

A

0

Sectiune

AGRICULTURA, ECONOMIA VINATULUI SI SILVICULTURA

1000

A01000

A

Diviziune

AGRICULTURA,
AUXILIARE

1100

A01100

1000

Grupa

Cultura vegetala
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1110

A01110

1100

Clasa

Cultura plantelor cerealiere, tehnice si a plantelor
furajere

1111

A01111

1110

Subclasa

Cultura cerealelor si
producerea semintelor

1112

A01112

1110

Subclasa

Cultura cartofului si a materialului saditor

1113

A01113

1110

Subclasa

Cultura sfeclei de zahar si a semintelor

1114

A01114

1110

Subclasa

Cultura plantelor oleaginoase si a semintelor

1115

A01115

1110

Subclasa

Cultura plantelor furajere si a semintelor

1118

A01118

1110

Subclasa

Cultura tutunului, inclusiv prelucrarea primara: culesul si
uscarea frunzelor

1119

A01119

1110

Subclasa

Alte specializari in cultura plantelor

1120

A01120

1100

Clasa

Cultura legumelor, pomicultura si cresterea productiei de
pepiniera

1121

A01121

1120

Subclasa

Cultura legumelor si a semintelor

1122

A01122

1120

Subclasa

Cultura bostanoasilor si a semintelor

1123

A01123

1120

Subclasa

Cultura florilor si semincera

1124

A01124

1120

Subclasa

Cresterea productiei de pepiniera

1130

A01130

1100

Clasa

Cultura fructelor

1131

A01131

1130

Subclasa

Cultura pomusoarelor, fructelor, nucilor si altor culturi
fructifere

1132

A01132

1130

Subclasa

Cultura plantelor aromatice si a culturilor pentru fabricarea
bauturilor

1133

A01133

1130

Subclasa

Cultura strugurilor

1200

A01200

1000

Grupa

Cresterea animalelor

1210

A01210

1200

Clasa

Cresterea bovinelor
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1220

A01220

1200

Clasa

Cresterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, magarilor si
catirilor

1221

A01221

1220

Subclasa

Cresterea ovinelor si caprinelor

1222

A01222

1220

Subclasa

Cresterea cabalinelor

1223

A01223

1220

Subclasa

Cresterea magarilor si catirilor

1230

A01230

1200

Clasa

Cresterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prasila

1240

A01240

1200

Clasa

Cresterea pasarilor

1241

A01241

1240

Subclasa

Cresterea pasarilor pentru carne, de prasila si celor tinere

1242

A01242

1240

Subclasa

Producerea oualor

1243

A01243

1240

Subclasa

Activitati mixte (producerea carnii si oualor)

1244

A01244

1240

Subclasa

Activitatea statiunilor avicole de incubatie

1250

A01250

1200

Clasa

Cresterea altor specii de animale

1251

A01251

1250

Subclasa

Apicultura

1252

A01252

1250

Subclasa

Cresterea altor specii de animale

1300

A01300

1000

Grupa

Cultura vegetala asociata cu cresterea animalelor

1400

A01400

1000

Grupa

Servicii pentru agricultura si servicii in cresterea
animalelor (cu exceptia celor sanitar-veterinare)

1410

A01410

1400

Clasa

Servicii pentru agricultura

1411

A01411

1410

Subclasa

Exploatarea sistemelor de irigare si desecare

1412

A01412

1410

Subclasa

Servicii agrochimice

1419

A01419

1410

Subclasa

Alte servicii in cresterea productiei agricole

1420

A01420

1400

Clasa

Servicii in cresterea animalelor (cu exceptia celor sanitarveterinare)

1500

A01500

1000

Grupa

Economia vinatului
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2000

A02000

A

Diviziune

SILVICULTURA,
ANEXE

2010

A02010

2000

Clasa

Silvicultura si exploatari forestiere

2011

A02011

2010

Subclasa

Silvicultura

2012

A02012

2010

Subclasa

Exploatari forestiere

2013

A02013

2010

Subclasa

Recoltarea produselor accesorii ale padurii

2020

A02020

2000

Clasa

Servicii anexe silviculturii si exploatarilor forestiere

B

B

0

Sectiune

PESCUITUL, PISCICULTURA

5000

B05000

B

Diviziune

PESCUITUL, PISCICULTURA

5010

B05010

5000

Clasa

Pescuitul

5020

B05020

5000

Clasa

Piscicultura, activitatea crescatoriilor de peste si a
fermelor de peste

D

D

0

Sectiune

INDUSTRIA PRELUCRATOARE

DA

DA

D

Subsectiune

INDUSTRIA ALIMENTARA, A BAUTURILOR SI A TUTUNULUI

15000

DA15000

DA

Diviziune

INDUSTRIA ALIMENTARA SI A BAUTURILOR

15100

DA15100

15000

Grupa

Productia, prelucrarea
produselor din carne

15110

DA15110

15100

Clasa

Productia carnii

15120

DA15120

15100

Clasa

Productia carnii de pasare

15130

DA15130

15100

Clasa

Produse din carne, carne de pasare si de iepure

15200

DA15200

15000

Grupa

Prelucrarea si conservarea pestelui si a produselor din
peste

15000

Grupa

Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor

15300
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DA15300

15310

DA15310

15300

Clasa

Prelucrarea si conservarea cartofului

15320

DA15320

15300

Clasa

Prepararea sucurilor din fructe si legume

15330

DA15330

15300

Clasa

Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor
neincluse in alte categorii (exclusiv a cartofului)

15400

DA15400

15000

Grupa

Fabricarea uleiurilor si grasimilor vegetale la animale

15410

DA15410

15400

Clasa

Fabricarea uleiurilor si grasimilor brute

15420

DA15420

15400

Clasa

Fabricarea uleiurilor si grasimilor rafinate

15430

DA15430

15400

Clasa

Fabricarea
similare

15500

DA15500

15000

Grupa

Fabricarea produselor lactate

15510

DA15510

15500

Clasa

Prelucrarea laptelui si fabricarea produselor lactate

15520

DA15520

15500

Clasa

Fabricarea inghetatei

15600

DA15600

15000

Grupa

Fabricarea produselor de morarit, a amidonului si a
produselor din amidon

15610

DA15610

15600

Clasa

Fabricarea produselor de morarit

15611

DA15611

15610

Subclasa

Fabricarea fainii

15612

DA15612

15610

Subclasa

Fabricarea crupelor

15613

DA15613

15610

Subclasa

Fabricarea produselor concentrate alimentare
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15620

DA15620

15600

Clasa

Fabricarea amidonului si a produselor din amidon

15700

DA15700

15000

Grupa

Fabricarea nutreturilor gata pentru animale

15710

DA15710

15700

Clasa

Fabricarea nutreturilor gata pentru animale intretinute la
ferme

15720

DA15720

15700

Clasa

Fabricarea
domestice

15800

DA15800

15000

Grupa

Fabricarea altor produse alimentare

15810

DA15810

15800

Clasa

Fabricarea piinii si a produselor de patiserie proaspete

nutreturilor

gata

destinate

animalelor

15820

DA15820

15800

Clasa

Fabricarea pesmetilor si biscuitilor, a piscoturilor cu
termen de pastrare de lunga durata

15830

DA15830

15800

Clasa

Fabricarea zaharului

15840

DA15840

15800

Clasa

Fabricarea de cacao, ciocolata si produse zaharoase de
cofetarie

15850

DA15850

15800

Clasa

Fabricarea macaroanelor,
fainoase analoage

15860

DA15860

15800

Clasa

Prelucrarea ceaiului si cafelei

15870

DA15870

15800

Clasa

Fabricarea condimentelor si mirodeniilor

15880

DA15880

15800

Clasa

Fabricarea produselor pentru alimentatia copiilor si a
produselor alimentare dietetice

taieteilor

si

produselor

15890

DA15890

15800

Clasa

Fabricarea altor produse alimentare, neincluse in alte
categorii

15891

DA15891

15890

Subclasa

Fabricarea supelor, bulionurilor si a produselor din oua
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15892

DA15892

15890

Subclasa

Fabricarea drojdiilor

15899

DA15899

15890

Subclasa

Fabricarea altor produse alimentare, neincluse in alte
categorii

15900

DA15900

15000

Grupa

Fabricarea bauturilor

15910

DA15910

15900

Clasa

Fabricarea bauturilor alcoolice distilate

15920

DA15920

15900

Clasa

Fabricarea alcoolului etilic din materiale fermentate

15930

DA15930

15900

Clasa

Fabricarea vinului

15940

DA15940

15900

Clasa

Fabricarea cidrului

15950

DA15950

15900

Clasa

Fabricarea
fermentate

15960

DA15960

15900

Clasa

Fabricarea berii

15970

DA15970

15900

Clasa

Fabricarea maltului

15980

DA15980

15900

Clasa

Fabricarea apei minerale si a bauturilor racoritoare

International Small and Medium Business Association "Small Euro Business”

altor

bauturi

nedistilate

din

materiale

PROIECTUL APP4INNO
www.app4inno.com
Elaborarea si promovarea de noi metode si instrumente pentru
consolidarea competitivitătii si inovării sectorului primar în SudEstul Europei

Page 19 of 19

