
Măsura 1.2.1. Sprijin pentru creşterea valorii economice a 
microfermelor (modernizarea exploatatiilor agricole) 

VARIANTA MODIFICATA 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei 

 
Pe teritoriul Făgăraşul de Sud - Ţinutul Posadelor, 50% din exploataţiile agricole au sub 1ha şi 

cumulat, 99% au sub 5 ha. Suprafeţele cele mai întinse sunt destinate plantelor furajare. 25% 

din suprafaţa agricolă a rămas necultivată.  

 
Atât terenurile, cât şi forţa de muncă sunt folosite sub potenţialul lor economic. Tipul de cultură, 

dotarea tehnică necorespunzătoare, ponderea ridicată a muncii manuale, metodele tradiţionale 

mai puţin ştiinţifice de cultivare a pământului sau de creştere a animalelor, caracteristicile solului 

(care necesită fertilizări şi lucrări mecanizate intense) sunt o serie de factori care determină o 
productivitate agricolă scăzută şi o evidentă lipsă de competitivitate.  

Într-un document de analiză realizat de dl. Alexandru Tofan (Dimensiunea economică a 

exploataţiilor agricole), se subliniază că politica de concentrare a producţiei agricole trebuie axată 

îndeosebi pe creşterea dimensiunii economice a exploataţiilor. Cum măsurile de sporire a 

dimensiunii fizice sunt dificil de aplicat în teritoriul Ţinutul Făgăraşului de Sud - Ţinutul Posadelor, 

rămâne varianta intensificării producţiei şi sporirii randamentelor obţinute, prin culturi cu valoare 

economică ridicată, precum arbuşti fructiferi sau ornamentali, flori, plante medicinale, etc.  

Pe lângă încurajarea asocierii, prin această strategie fermierii vor fi încurajaţi să treacă la culturi 

sau creşteri de animale cu valoare economică mai ridicată, care să se preteze la suprafeţele de 

teren pe care le deţin sau le arendează, ex: arbuşti fructiferi, rase mai productive, ferme bio.  

 

Obiectiv general 

Facilitarea transformării şi modernizării economiei rurale pentru a o face mai competitivă şi 

pentru a contribui la creşterea economică din teritoriu.  

Obiective operaţionale 

Dezvoltarea unor modele de microferme care pot oferi un exemplu pentru ceilalţi fermieri în 

modul de adaptare şi eficientizare a utilizării terenurilor. 

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire a măsurii 
Sprijinul pentru această măsură se acordă pentru realizarea de investiţii corporale şi necorporale 

pentru conversia exploataţiilor vegetale şi de creştere a animalelor în unele cu valoare economică 

mai mare (fructe, arbuşti fructiferi, flori, ferme bio etc.).   

În cadrul acestei măsuri vor fi sprijinite proiectele pilot, care pot deveni modele pentru fermele 

din teritoriu.  

 

Beneficiari 

Tipuri de beneficiari 

 Microîntreprinderi şi IMM-uri 

 PFA/uri, II-uri, IF-uri 

 Forme asociative 

 
Beneficiarii vor prezenta un plan de afaceri care trebuie să includă în mod obligatoriu creşterea 

valorii economice a exploataţiei agricole şi acordul pentru punerea la dispoziţie a fermei în scopuri 

pedagogice.  

 

Evaluarea numărului de beneficiari -5 

Criterii de selecţie locală 

 

Va fi acordată prioritate pentru:  

 Exploataţii agricole detinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii 



proiectului; 

 Beneficiari constituiti ca forma asociativă sau membrii ai unei forme asociative, 

recunoscute conform legislatiei naţionale în vigoare; 

 Exploataţii agricole de semisubzistenţă; 

 Exploataţii vegetale şi de creşterea animalelor în sistem ecologic; 

 Gradul de participare la cofinantare la beneficiarului. 

 complementaritea cu Planul de Dezvoltare Locala/Programul National de Dezvoltare 

Rurala. 

 Proiecte inovative. 

 Proiecte care angajeaza  constituirea unui brand local,care sa promoveze zona. 

 

Tipuri de investiţii  şi cheltuieli eligibile 

Investitii necorporale 

14. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 

1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate, 

taxe  pentru eliberararea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării 

proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, achiziţionarea de patente şi 

licenţe (maxim 8% din valoarea totală eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede şi 

construcţii, şi maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea construcţiilor); 

 

Investitii corporale 

  4. Construirea şi/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice şi instalaţiilor de 

irigat, asigurarea utilităţilor în vederea respectării condiţiilor de mediu; 

  5. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, 

maşini, utilaje, instalaţii, echipamente şi accesorii, echipamente şi software specializate, 

identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ; 

    8. Infiintarea plantatiilor de pomi,arbusti fructiferi si capsuni; 

15. Investiţii necesare adaptării exploataţiilor pentru agricultura ecologică; 

  16. Investitii necesare realizarii conformitatii cu standardele comunitare. 

 

Exemple de actiuni inovative,cu titlu exemplificativ: 

● Înfiinţarea şi dotarea unor micro-ferme pilot pentru rasele de carne. 

      ● Înfiinţarea  unor module de livadă superintensive pe portaltoi de vigoare redusă. 

 

 Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului): 
 

Prin Măsura 121 se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de 40% – 70% (pentru 

perioada 2010 – 2013) din valoarea eligibilă a proiectului, fondurile reprezentând 

cofinanţarea publică, la care trebuie să se adauge contribuţia privată. 

Număr de proiecte  

prevăzute 

  

Cost  

total  

mediu 

  

Estimarea  

costului total  

pe măsură 

  

Contribuţia  

FEADR  

– măsură 

  

Contribuţie  

publică  

naţională 

  

Contribuţie  

privată 

  

  

5 ,din care 26.499 132.495 58.641 14.660 59.194 

 

3  proiecte cu intensitate 

a sprijinului public 

nerambursabil  de pana 

la 60% 

2  proiecte cu intensitate 

a sprijinului public  

nerambursabil  de pana 

la 50% 

23.512 

 

 

 

30.980 

 

 

 

 

70.535 

 

 

 

61.960 

33.857 

 

 

 

24.784                                         

 

 

 

8.464 

 

 

 

6.196 

 

 

28.214 

 

 

 

30.980 

 

 



 

Indicatori de realizare  

 

Indicator 

 

Tinta 2011-

2013 

Procent îndeplinire 

criterii de selecţie 

locală 

Numar de exploatatii care primesc sprijin pentru investitii: 

 - nou înfiintate 

 - conduse de tineri sub 40 ani  

 - conduse de femei 

5 

4 

4 

2 

 

 

80% 

 

Volumul total al investitiilor  132.495 

 

 

Numar de exploatatii de semi-subzistenta sprijinite 4 80% 

Număr de proiecte care cuprind actiuni de protectia mediului 0 

 

0% 

 

Numar de exploatatii sprijinite apartinând membrilor formelor 

asociative 

0 0% 

 


