
 
 
 

 
 
 
 

1. BENEFICIARUL DIRECT AL PROIECTULUI 

SC BioregProduct SRL 

 

2. Istoric 

Întreprinderea Bioreg Product SRL a fost înființată în anul 2010, odată cu luarea de către 

familia Pușcaș a deciziei de a investí în domeniul producției de brichete din paie.  

Comuna Peciu Nou nu dispune de sistem public de termoficare sau de alimentare cu gaze 

naturale. În aceste condiții, majoritatea locuințelor sunt încălzite în perioada rece cu sobe sau 

centrale termice, lemnul reprezentând combustibilul utilizat în majoritatea cazurilor.  

Rezervele din regiune în materie de masă lemnoasă pentru foc s-au diminuat considerabil de 

la an la an, ceea ce l-a determinat pe dl. Pușcaș să inițieze o afacere în domeniul comerțului cu 

lemn. Afacerea implica însă achiziționarea masei lemnoase de la distante considerabile, cu 

cheltuieli de transportul ridicate. În aceste condiții, puterea de cumpărare redusă a populației 

locale a limitat cererea din partea pieței și implicit rentabilitatea. 

Dl. Pușcaș a analizat posibilitatea producerii și comercializării de brichete din paie, ca soluție 

cu costuri inferioare la problemele populației locale în privința termoficării. Pe baza unei 

documentări care a implicat lectura de materiale de specialitate, contactarea unor firme din 

domeniul producției de brichete, contactarea de furnizori de echipamente pentru producerea 

brichetelor, dl. Pușcaș a schițat un posibil flux tehnologic și un buget investițional. Aflat în 

căutarea unor surse de finanțare, a obținut informații despre posibilitățile de accesare  de 

fonduri nerambursabile prin intermediul măsurii 312 din cadrul PNDR pentru investiții 

realízate în mediul rural, în domenii de activitate non-agricole. 

A fost luată decizia de depunerea a unei cereri de finanțare în cadrul sesiunii din luna iulie 

2010, anunțată de către APDRP. În acest sens, a fost contractă o firmă de consultanță, care a 

preluat responsabilitatea întocmirii dosarului cererii de finanțare.  

În urma analizei efectuate de către personalul APDRP, cererea de finanțare depusă de către 

SC Bioreg Product SRL a primit 78,615 puncte, fiind clasată pe poziția 29 din cele 814 cereri 

selectate pentru finanțare în cadrul sesiunii.  

3. Obiective propuse 

Prin proiect a fost avută în vedere realizarea unei linii de brichetat paie în comuna Peciu Nou 

cu o capacitate de producție de aprox. 300 kg / oră. 

Investiția a vizat asigurarea utilajelor necesare derulării unui ciclu de producție complet, de la 

tocarea și uscarea materiei prime până la obținerea brichetelor și pregătirea acestora pentru 

livrare.  Operaționalizarea proiectului asigură crearea a 2 locuri de muncă. Achiziția 



 
 
 

 
 
 
 

materiilor prime de la producătorii locali de cereale va asigura creșterea ratei valorii adăugate 

la nivelul exploatațiilor agricole ale acestora. 

4. Durata de realizarea a proiectului 

 

De la data de 7 martie 2011 la data de 7 martie 2013. 

 

5. Activități principale 

 

Contractul de finanțare cu Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit a fost semnat 

în martie 2011, la 7 luni de la depunerea cererii de finanțare. După semnarea contractului de 

finanțare, beneficiarul a încercat obținerea prefinanțării. În acest sens a apelat la serviciile 

băncilor comerciale, obținerea prefinanțării de la APDRP fiind condiționată de dispunerea de 

o scrisoare de garanție bancară (eliberată de o bancă în favoarea APDRP). În contextul lipsei 

totale de activitate a firmei la acea dată (firma a fost înființată odată cu planificarea 

investiției), condițiile impuse de bănci au fost unele dificil de îndeplinit. A fost luată decizia 

de renunțare la obținerea prefinanțării, optându-se pentru eșalonarea investiției în 4 etape. 

După fiecare etapă a fost avută în vedere depunerea la APDRP a unei cereri de rambursare. 

Subvenția obținută aferent unei cereri a fost folosită la efectuarea plăților din etapa următoare. 

În cadrul ultimei etape, beneficiarul a apelat din nou la o bancă comercială, obținând un credit 

suport (credit rambursat în urma virării de către APDRP a subvenției nerambursabile asociate 

etapei a 4-a a procesului investițional). 

Cele 4 etape investiționale au avut drept obiect echipamente componente ale liniei de 

producție. 

 

6. Resurse disponibile considerate importante pentru succesul proiectului 

Pentru derularea viitoarelor procese de producție, beneficiarul a dispus la data depunerii 

cererii de finanțare de un spațiu concesionat. Deși măsura 312 din cadrul PNDR permite 

finanțarea investițiilor în construcții, a fost preferată o limitare a investiției inițiale, sub 

constrângerea dată de capacitatea proprie de cofinanțare, dar și de dorința de evitare a 

supraîndatorării. Nu în ultimul rând, s-a apreciat că o investiție de dimensiuni medii poate fi 

mai ușor controlată în perioada de început a exploatării, când lipsesc experiența tehnică, 

capitalul de lucru și piața de desfacere. 

 

7. Dificultăți întâmpinate în implementare 

Lipsa de claritate a unor clauze contractuale aferente serviciilor de consultanță a creat unele 

dificultăți în colaborarea cu firma de consultanță pe perioada implementării proiectului, dar 

aceste dificultăți au fost depășite. 

 

 



 
 
 

 
 
 
 

8. Rezultatele implementării proiectului: 

Rezultatele directe ale propiectului: 

- Tocător de paie; 

- Uscător; 

- Decantor de praf; 

- Șnecuri; 

- Cuvă dozatoare; 

- Presă; 

- Dispozitiv de ghidaj; 

- Dispozitiv de tăiere cu hotă.  

Rezultatele indirecte ale proiectului/acțiunii:  

Prin implementarea proiectului a fost oferit în comunitatea locală un exemplu de abordare 

alternativă în asigurarea combustibilului pentru termoficare. Alături de alte investiții similare 

realizate în țară, a fost stimulată dezvoltarea de tehnologii autohtone pentru producția de 

brichete. 

La nivel local, achiziția paielor rezultate din recoltarea cerealelor reprezintă un factor de 

creștere a veniturilor exploatațiilor agricole. În condițiile în care, în lipsa proiectului, o parte 

importantă a paielor erau arse pe câmp, operaționalizarea investiției aduce din acest punct de 

vedere un impact favorabil asupra mediului înconjurător. 

Consumatorii de combustibil solid pentru termoficare din regiune dispun de o alternativă mai 

ieftină și ami prietenoasă cu mediul, în comparație cu cea a masei lemnoase. 

 

9. Grupul țintă 

 

Piața brichetelor produse în comuna Peciu Nou prin exploatarea investiției este formată cu 

precădere din persoanele fizice, companiile și instituțiile publice din Regiunea de Vest a țării 

care folosesc pentru termoficare sobe sau centrale termice cu combustibil solid. 

De punerea în exploatare a investiției beneficiază în egală măsură furnizorii de paie din 

arealul comunei Peciu Nou (producători de cereale). 

 

 

10. Elementul inovativ al proiectului 

 

Tehnologia achiziționată nu folosește aditivi pentru compactizarea brichetelor. Astfel, s-a 

optat pentru o presă barometrică, produsă în România, în detrimenul unei prese hidraulice. 

Presa barometrică adaugă la procesul de presare a masei vegetale o operațiune de încălzire 

rapidă, ceea ce permite compactizarea fără aditivi. 



 
 
 

 
 
 
 

În plus, tehnologia românească de tocare folosește cuțite cu caracteristici identice celor 

specifice combinelor de recoltare, acestea fiind ușor de procurat de pe piață. 

 

11. Locuri de muncă create 

 

2 locuri de muncă nou-create. 

 

12. Factori ce au contribuit la succesul proiectului 

Dimensionarea corectă a investiției a reprezentat un factor esențial. În acest sens, au fost avuți 

în vedere: 

- Capacitatea de cofinanțare a beneficiarului; 

- Disponibilitatea capitalului de lucru. 

A fost preferată o investiție inițială de dimensiuni medii, care să nu implice o rată de 

îndatorare a beneficiarului excesiv de ridicată și a cărei exploatare să nu impună asigurarea de 

la început a unui volum ridicat de vânzări pentru autosustenabilitate. 

 

13. Concluzii 

Operaționalizarea proiectului permite o creștere a ratei valorii adăugate la nivelul comunei, 

prin valorificarea masei vegetale rezultate asociat culturilor de păioase(prin generarea directă 

de valoare adăugată, dar și prin creșterea ratei valorii adăugate a exploatațiilor agricole). 

Astfel, proiectul contribuie la creșterea rentabilității exploatațiilor agricole locale. Produsele 

finite (brichetele) reprezintă o alternativă mai ieftină de combustibil destinat termoficării 

pentru populația din regiune. 

Investiția a avut drept efect crearea unei noi micro-întreprinderi în Comuna Peciu Nou, dar și 

a 2 locuri de muncă.  

Combustibilul comercializat către membrii comunității prezintă un raport calitate / preț 

ridicat. Consumarea acestuia are un impact redus asupra mediului comparativ cu brichetele 

produse prin folosirea de aditivi (care reprezintă partea majoritară a ofertei disponibile pe 

piață). 

Exploatarea investiției respectă condițiile de mediu, procesul de producție nefiind generator 

de poluare.  

Investiția beneficiază de susținerea comunității, asigurând valorificarea masei vegetale 

aferentă culturilor de păioase, combustibil pentru termoficare și nu în ultimul rând 

constituindu-se într-un exepmlu pozitiv în domeniul antreprenoriatului. 

Din punct de vedere financiar, investiția prezintă riscuri reduse în asigurarea 

autosustenabilității, exploatarea negenerând cheltuieli fixe consistente (principalele cheltuieli 



 
 
 

 
 
 
 

fixe sunt cele legate de personal). În aceste condiții, pragul de rentabilitate din exploatare are 

un nivel scăzut, care poate fi atins relativ facil (chiar la un volum redus de activitate). 

Se apreciază că proiectul reprezintă un model de bune practici, prin: 

- Complementaritatea procesului de producție implicat cu activitatea agricolă din 

regiune, complementaritate care asigură o creștere a gradului de valorificare a 

resurselor locale; 

- Configurarea investiției în concordanță cu capacitatea de cofinanțare privată, dar și cu 

gradul de acces la piața de desfacere. 

Tehnologia achiziționată nu folosește aditivi pentru compactizarea brichetelor. Astfel, s-a 

optat pentru o presă barometrică, produsă în România, în detrimenul unei prese hidraulice. 

Presa barometrică adaugă la procesul de presare a masei vegetale o operațiune de încălzire 

rapidă, ceea ce permite compactizarea fără aditivi. 

În plus, tehnologia românească de tocare folosește cuțite cu caracteristici identice celor 

specifice combinelor de recoltare, acestea fiind ușor de procurat de pe piață. 

Din punctul de vedere al subvenției maxime disponibile prin Măsura 312, ar fi putut fi avută 

în vedere o investiție de o capacitate superioară. În același timp, linia de producție ar fi putut 

fi completată cu utilaje pentru colectarea, balotarea și transportul masei vegetale de pe câmp, 

ceea ce ar fi permis obținerea gratuită a acesteia.  

Suplimentar, ar fi putut fi avută în vedere achiziția unui mijloc de transport specializat pentru 

livrarea produsului finit. 

A fost însă preferată limitarea valorii investiției inițiale și pe această cale limitarea 

supraîndatorării (pentru asigurarea contribuției proprii au fost contractat un credit bancar 

pentru persoane fizice). Pe termen scurt, masa vegetală va fi achiziționată de la producătorii 

agricoli cu livrare la locația halei de producție. Livrarea brichetelor va fi realizată cu 

autovehiculul  preexistent (nespecializat), dotat cu remorcă. 

Limitarea capacității de producție asigură un prag de rentabilitate scăzut (nivelul minim de 

vânzări necesar a fi efectuate pentru a acoperi cheltuielile). A fost preferată o strategie de 

dezvoltare lentă, abordare recunoscută la nivel mondial ca fiind de succes pentru 

întreprinderile debutante (o creștere rapidă a volumului de activitate implică de obicei o 

creștere accentuată a necesarului de fond de rulment și duce pe această cale în foarte multe 

cazuri la blocaj financiar). 



 
 
 

 
 
 
 

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 

 

 

 


