
                               

  

  
 

 

 

 

Această măsură corespunde următoarelor priorităţi şi obiective operaţionale: 

Priorităţii 1 - Cresterea competitivității sectoarelor agro-alimentar, forestier precum și a 

industriei procesatoare aferente din teritoriu 

 Obiectivului operaţional -  Cresterea eficientei economice a explotatiilor agricole si unitatilor 

de procesare a produselor agricole 

Obiectivului operational - Integrarea cerintelor agriculturii durabile la nivelul explotatiilor 

agricole si imbunatatirea starii mediului natural 

Pentru a raspunde Priorităţii 1, această măsură trebuie să fie susţinută de activităţile şi 

proiectele aferente măsurii 4.123  „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole si 

forestiere” care va facilita practic procesarea produselor agricole obţinute de către 

exploataţiile agricole modernizate prin măsura 4.121.  

 

Culturile de porumb ocupă în teritoriu  46,3  % din totalul de hectare cultivate cu cereale – 

fiind urmate de către culturile de grau, orz si orzoaica, floarea soarelui, rapita, precum si alte 

soiuri. Culturile de grau si cele de orz si orzoica urmează ca pondere suprafeţelor cultivate cu 

porumb.  

 

Obiectivul și raportul cu Strategia de Dezvoltare - miza interventiei: 

 

 

Deşi culturile agricole si activitatile de crestere a animalelor au o pondere mare în teritoriu , 

totuşi analiza diagnostic prezentată în prima parte a planului ne indică o producţie de cereale 

scăzută, departe de potenţialul zonei. Aceeaşi analiză ne indică că una din cauzele acestei 

probleme este dată de posibilităţile reduse de exploatare optimă a culturilor de cereale, 

cauzate în general de lipsa de resurse şi tehnologii performante de exploatare. Această cauză 

este valabilă şi în cazul culturilor de legume si fructe majoritatea agricultorilor lucrând cu 

tehnologii rudimentare.  

In ceea ce priveste activitatea de crestere a animalelor, micii agricultori se bazeaza in 

principal pentru autoconsum, lipsand valoarea economica a acestei indeletnici traditionale in 

Masura:  Modernizarea exploataţiilor agricole 

Codul masurii: 4.121  



"Valea Mostistei".  Totodată, la nivelul teritoriului există o teamă a agricultorilor în ceea ce 

priveşte asocierea în vederea exploatării culturilor agricole, numărul asociaţiilor şi 

cooperativelor agricole fiind foarte redus. 

Astfel, pentru creşterea  productivităţii şi a competitivităţii explotatiilor agricole se impun 

măsuri de retehnologizare, de achiziţionare de utilaje, instalaţii, echipamente pentru 

exploatarea culturilor agricole .Consolidarea exploatatiilor agricole se va baza în principal 

pe sprijinirea membrilor unei forme asociative recunoscute, a tinerilor fermieri, a 

exploatatiilor agricole si va avea ca efect îmbunătătirea veniturilor exploatatiilor agricole. 

Se impune în continuare accelerarea restructurării si modernizării exploatatiilor agricole, 

având în vedere importanta economică, ecologică si socială a acestora, pentru asigurarea 

dezvoltării unei agriculturi competitive si durabile, în conformitate cu cerintele de eco-

conditionalitate. 

De pe urma cultivarii cerealelor rezultă o cantitate semnificativă de biomasă. În acest 

moment, aceasta este neexploatată. Pentru valorificarea ecologică a biomasei se impune 

dezvoltarea metodelor de producere a energiei neconvenţionale. 

Obiectivul general 

 

Creşterea competitivităţii sectorului agricol din teritoriul ValeaMostistei printr-o utilizare 

mai bună a resurselor umane şi a factorilor de producţie. 

Obiective specifice 
 

- Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei, 

ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei 

ecologice, precum şi producerea  şi utilizarea energiei din surse regenerabile;  

- Adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare; 

- Creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite; 

- Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în 

vederea încurajării fenomenului de asociere. 

 

Obiective operaţionale 

 

- Promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole din sectorul vegetal şi de creştere a 

animalelor  pentru realizarea de construcţii noi şi/sau modernizarea construcţiilor agricole 

existente din cadrul acestora şi a utilităţilor aferente, achiziţionarea de maşini şi utilaje noi, 

înfiinţarea de plantaţii etc.  

 

 

 

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 



 

În cadrul acestei măsuri vor fi sprijinite investiţiile în exploataţiile agricole din sectorul 

cerealier, legumicol, pomicol si de cresterea a animalelor pentru realizarea de construcţii noi 

şi/sau modernizarea construcţiilor agricole existente din cadrul acestora şi a utilităţilor 

aferente, achiziţionarea de maşini şi utilaje noi, înfiinţarea de plantaţii etc. Scopul sprijinului 

acordat prin măsură, cuprinde:  

a) Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole;  

b) Respectarea standardelor comunitare aplicabile tipurilor de investiţii prevăzute la 

capitolul “Tipuri de investiţii”;  

c) Creşterea calităţii produselor obţinute şi diversificarea producţiei agricole; 

d) Promovarea producerii şi utilizării durabile de energie, inclusiv energie din surse 

regenerabile în cadrul fermei; 

e) Înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt (până la 5 ani) şi 

regenerare pe cale vegetativă (lăstari, drajoni etc.), cum ar fi culturile de plopi, sălcii, 

salcâmi etc., în scopul producerii de energie regenerabilă; 

f) Creşterea competitivităţii produselor agricole prin promovarea procesării inclusiv a 

produselor tradiţionale la nivelul fermei şi comercializarea directă a acestora. 

 

Măsura sprijină: 

- introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi de producţie, diversificarea 

producţiei, ajustarea profilului culturii şi produselor finale, nivelului şi calităţii 

acestora la cerinţele pieţei;  

- producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile; 

- adaptare a exploataţiilor la standardele comunitare;  

- proiecte de sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme 

asociative în vederea încurajării fenomenului de asociere;  

- proiecte pentru promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole din sectorul cerealier, 

legumicol. pomicol pentru realizarea de construcţii noi şi/sau modernizarea 

construcţiilor agricole existente din cadrul acestora şi a utilităţilor aferente, 

achiziţionarea de maşini şi utilaje noi, înfiinţarea de plantaţii etc; 

- investiţii privind adaptarea la standardele comunitare pentru proiecte în Sectorul 

vegetal: arbuşti fructiferi, pepiniere.  

 

Prevederile acestei măsuri se aplică la nivelul întregului teritoriu. 

 

 

Beneficiari  

 



Tipuri de beneficiari 

Beneficiari: 

Beneficiari directi (aplicanti) 

- fermierii, conform definiţiei de la Capitolul 5.2.  

Persoanele fizice neautorizate încă vor fi acceptate ca beneficiari potenţiali dacă se 

angajează să se autorizeze până la data încheierii contractului de finanaţare.  

- Grupurile de producători şi cooperativele, cu condiţia ca investiţiile realizate să 

deservească interesele propriilor membri. 

 

Beneficiari indirecti:  consumatorii finali care achiziţionează produsele agricole, populaţia 

de pe teritoriul analizat care se integrează pe piaţa muncii ca urmare a dezvoltării 

exploataţiilor agricole şi în special tinerii, persoanele angajaţe în exploataţiile agricole care 

datorită modernizării exploataţiilor vor avea o satisfacţie a muncii mai ridicată şi pot obţine 

chiar venituri mai mari; administraţia locală prin încasarea unor taxe mai mari în cazul în 

care cresc şi veniturile societăţilor îşi vor dezvolta afacerile ca urmare a implementării 

proiectelor specific acestei măsuri, furnizorii materialelor de construcţii şi tehnologiilor 

investite prin proiectele specifice acestei măsuri etc. 

  

 Estimam un numar de 4  beneficiari directi din categoria a) ai acestei masuri. 

 

 

Actiuni eligibile 

Acţiuni materiale: 

 Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de maşini, utilaje, instalaţii, echipamente şi 

accesorii, echipamente şi software specializate, identificate ca necesare prin studiul de 

fezabilitate sau memoriul justificativ în vederea modernizării şi exploatării plantaţiilor 

cerealiere; 

 Modernizarea utilajelor existente în exploataţiile cerealiere inclusiv pe cele necesare în 

activităţile de procesare, depozitare şi comercializare a cerealelor; 

 Construirea şi modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de fermă, 

incluzând investiţiile pentru respectarea standardelor comunitare şi pe cele pentru protecţia 

mediului şi depozitarea îngrăşamintelor; 

 Investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzând echipamente 

pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, răcire etc;  

 Construirea şi/sau modernizarea spaţiilor de depozitare pentru cereale, fructe şi legume 

perisabile şi dotarea acestor spaţii de depozitare; 



 Construirea, modernizarea şi dotarea centrelor de prelucrare a fructelor şi legumelor; 

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

irigat, asigurarea utilităţilor în vederea respectării condiţiilor de mediu;  

 Înfiinţarea pepinierelor de  pomi fructiferi şi arbuşti, alţi arbori; 

 Investiţii pentru producerea şi utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în cadrul 

fermei cum ar fi valorificarea biomasei; 

 Modernizarea formelor tradiţionale de know-how şi descoperirea de noi soluţii la problemele 

din teritoriu; 

 Investiţii în apicultură, cu excepţia celor realizate prin Programul Naţional Apicol; 

 Etc. 

 

Acţiuni imateriale: 

 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); 

 Taxe pentru înregistrarea mărcilor de produse locale ; 

 Etc. 

 

 

Finanţare 

Finanţare 

Prin Măsura 4.121 se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de 40% – 75% (pentru 

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

cofinanţarea publică, la care trebuie să se adauge contribuţia privată 

 

Minim 5000 euro/proiect 

Maxim 30.000 Euro/proiect  

 

 

 

Nr de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu 

Estimarea 

costului 

total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţie 

publică 

naţională 

Contribuţie 

privată 

8 30 000 240 000 euro    



 

Corelarea cu alte măsuri din FEADR şi alte fonduri 

 

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri poate fi completat în mod direct cu sprijinul 

acordat prin măsurile 111 "Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe şi 143 

"Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori”.  

De asemenea, sprijinul acordat prin măsură este complementar acţiunilor prevăzute în cadrul 

altor măsuri din Axa I (123 "Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”, 

142 "Înfiinţarea grupurilor de producători", 125 "Îmbunătăţirea şi dezvoltarea 

infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”, 112 

"Instalarea tinerilor fermieri”, 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”), 

Axa II, Axa III. 

Sprijinul acordat acestei măsuri este complementar acţiunilor finanţate prin alte fonduri 

europene: 

- Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR); 

- Fondul de Coeziune (FC); 

- Fondul Social European (FSE). 

Corelarea măsurii cu alte măsuri din FEADR şi alte fonduri va avea un efect pozitiv atât 

asupra modernizării sectorului productiv, cât şi asupra filierelor de comercializare a 

produselor agricole şi a protecţiei mediului înconjurător. 

Criterii de selectie locala: 

 

Nr. 
crt. 

Criterii de selectie Punctaj 

1. 
Proiecte accesate de fermieri cu exploatatii de 2-8 UDE 

20 

2. 

Persoane fizice pana in 40 ani care se angajeaza sa se 

autorizeze pana la data semnarii contractuluide finantare cu 

statutul de cel putin PFA 
10 

3. 
Microintreprinderi conduse(actionari principali)de catre 

tineri pana la 40 ani 
20 

4. 
Forme asociative (cooperative) 

5 

5 
Proiectecare valorifica materie prima/produse locale 

20 

6. 
Proiecte care creeaza locuri de munca la nivel teritorial 

20 

7. 
Proiecte care promoveaza utilizarea energiilor regenerabile 

5 

 Total 100 
 

 

 
  



 

Indicatori 

Indicatori comuni UE 

 

Tip de indicator Indicator Tinta 2011-2013 

 

 

 

 

 

 

Realizare 

Număr de  exploataţii  care primesc 

sprijin pentru investiţii 

Împărţit în funcţie de:  

 statutul juridic  

 gen: femei/bărbaţi 

categoria de vârstă a 

beneficiarului 

 

8 

Volumul total al investiţiilor (Euro) 

Împărţit în funcţie de: 

 tip de investiţie (investiţii în 

îmbunătăţirea terenurilor, 

investiţii în clădiri, în 

utilaje, alte investiţii)  

tip de sector agricol, în 

conformitate cu Decizia (CE) nr. 

369/2003

)   

300000 Euro 

 

 

 

Rezultat 

Număr de exploataţii care 

realizează/introduc noi produse  

şi/sau  noi tehnologii  

Împărţit în funcţie de 

reorganizarea producţiei 

2 

 

Impact 

Creşterea productivităţii muncii Crestere anuala cu 8 % 

 

Indicatori adiţionali 



Tip de indicator Indicator Tinta 2011-2013 

 

 

 

 

 

Realizare 

Număr de exploataţii de semi-

subzistenţă sprijinite  

4 

Număr de exploataţii sprijinite 

aparţinând membrilor formelor 

asociative 

1 

Număr de forme asociative sprijinite 1 

Număr de exploataţii care produc şi 

utilizează energia regenerabilă 

 

Rezultat Număr de exploataţii care 

îndeplinesc standardele comunitare, 

ca urmare a sprijinului 

4 

4catori locali 

Tip de indicator Indicator                         Tinta 2011-2013 

 

Realizare 

Numar exploatatii agricole conduse de 

fermieri sub 40 de ani, la data 

depunerii proiectului 

3 

Numar exploatatii in sistem ecologic 

sprijinite 

1 

 

Rezultat 

Numar investitii pentru procesarea 

produselor agricole la nivelul fermei 

3 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


