
Măsura 7: 

Măsura 125 PNDR - Submăsura 125 a2 "Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii 

legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii” 

 

Descrierea raportului cu strategia de dezvoltare. Motivaţia sprijinului 

 
Agricultura practicată în teritoriul Valea Mostiștei este, ca și la nivelul întregului județ din care face parte, 

centrată pe cultura cerealor și a plantelor tehnice. De interes național și integrată în politicile și planurile de 

dezvoltare ale Uniunii Europene, cultura cerealelor este puternic influențată de condițiile meterologice, de 

competiția cu țările terțe UE și de politicile naționale de subvenționare a producție agricole.  Acest potențial nu 

este încă deplin valorificat din punct de vedere economic, din cauza lipsei condițiilor de acces.  

Competitivitatea sectorului agricol este în mare măsură afectată de sub-dezvoltarea infrastruturii astfel 

că sectoarele rămân vulnerabile condiţiilor climatice (alternarea situaţiilor de secetă cu inundaţiile 

frecvente), cu efecte economice însemnate asupra viabilităţii economice a fermelor. În contextul 

încălzirii globale această problemă devine mult mai acută. 

 

În ultimii ani nu s-au efectuat investiţii în reabilitarea/modernizarea sistemelor de irigaţii predate 

utilizatorilor finali, ci numai cheltuieli (minime şi de cele mai multe ori insuficiente) pentru 

întreţinerea şi reparaţia anuală a unor sisteme şi anume acelea în care s-au înregistrat cereri de apă 

din partea fermierilor. 

 

Obiectivele măsurii 

 
Obiective generale 
Facilitarea transformării și modernizării agriculturii pentru a o face mai competitivă și pentru a contribui la 

creșterea economică din teritoriu.  

Adaptarea infrastructurii agricole la noile structuri de proprietate apărute ca urmare a 

procesului de restituire a proprietăţilor în vederea creşterii competitivităţii sectorului agricol. 

 

Obiective specifice 

-uri şi o mai bună 

valorificare a produselor rezultate din agricultură; 

 

Obiective operaţionale 

 de 

exploataţie, situate în fondul funciar agricol; 

Domeniul de acţiune 
Acţiunile sprijinite în cadrul acestei sub-măsuri sunt: 

 

 exploataţiile 

agricole; 

 

Descrierea tipului de operaţiuni 
Sprijinul prevăzut în cadrul acestei sub- măsuri va fi acordat pentru: 

a. construirea, extinderea şi modernizarea infrastructurii de exploatare şi de acces a exploataţiilor 

agricole; 

Descrierea tipului de beneficiari 

 Organizaţii/federaţii de utilitate publică ale proprietarilor/deţinătorilor de terenuri agricole 

constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

 Consilii locale şi asociaţii ale acestora; 

Estimăm un număr de  1beneficiari.  

 

  REVIZUITĂ 



Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile 

(i) Infrastructură rutieră agricolă - construirea şi/sau modernizarea drumurilor de acces, poduri şi 

podeţe, drumurilor agricole de exploataţie; 

 

Cheltuielile pentru proiectare realizate înainte de aprobarea proiectului, incluzând studiu de 

fezabilitate, memoriu justificativ, studii hidrologice şi/sau hidro-geologice, proiectele tehnice se 

suportă din sprijinul acordat prin măsură şi nu pot depăşi 10% din valoarea eligibilă a proiectului. 

 

Investiţii neeligibile: 

i. Investiţiile de infrastructură care primesc finanţări din alte fonduri naţionale şi/sau externe. 

ii. Investiţiile pentru infrastructură realizate de beneficiarii măsurii 121 şi măsurii 322 din PNDR. 

 

Costuri neeligibile (lista indicativă): 

i. Costurile cu întreţinerea, reparaţiile şi exploatarea; 

ii. TVA-ul, cu excepţia TVA-ului nerecuperabil, în cazul în care este în mod real şi definitiv suportat 

de către beneficiari, alţii decât persoanele neimpozabile, conform art. 71 (3) lit. a) din Regulamentul 

Consiliului nr. 1698/2005; 

iii. Comisioane bancare, costurile garanţiilor şi cheltuieli similare; 

iv. Proiectele de infrastructură agricolă care nu prezintă caracteristicile de calitate şi care nu sunt în 

conformitate cu Normativele de proiectare; 

v. Costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului Euro 

APDRP. 

 

Condiţiile minime pentru acordarea sprijinului: 

(i) Beneficiarii, cu excepţia autorităţilor locale, trebuie să fie înregistraţi în Registrul naţional al 

organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare; 

(ii) Beneficiarii să prezinte acceptul scris al tuturor deţinătorilor de teren (persoane fizice şi juridice) 

care sunt implicaţi în proiect; 

(iii) Proiectul se încadrează în priorităţile propuse prin Planul de Urbanism General (PUG); 

(iv) Beneficiarii trebuie să dovedească că au un contract multianual în vigoare încheiat cu prestatorul 

de servicii de îmbunătăţiri funciare pentru furnizarea de apă şi energie electrică; 

(v) Beneficiarii vor prezenta aprobarea adunării generale a organizaţiei/federaţiei pentru investiţia 

solicitată; 

(vi) Investiţiile vor fi realizate în amenajări viabile din punct de vedere economic sau care pot deveni 

viabile prin reabilitare sau modernizare;  

(vii) Beneficiarii vor prezenta studiul de fezabilitate care va cuprinde şi elemente de calcul ale 

eficienţei economice*; 

(viii) Beneficiarii vor face dovada că au iniţiat procedurile pentru obţinerea avizelor şi acordurilor 

conform legislaţiei în vigoare, necesare realizării investiţiei în cadrul proiectului. Pentru toate tipurile 

de investiţii, potenţialii beneficiari trebuie să obţină acordul de mediu în conformitate cu legislaţia 

naţională. În anumite situaţii menţionate în legislaţie, acordul de mediu este însoţit obligatoriu de 

studiul de impact de mediu; 

(ix) Beneficiarii trebuie să facă dovada că deţin sau au în curs de achiziţionare echipamente de udare 

pentru minim 50% din suprafaţă; 

(x) Beneficiarii trebuie să prezinte angajamentul că vor întreţine şi/sau repara infrastructura agricolă 

care beneficiază de sprijin. 

 

Criterii de selecţie 

 

Criteriile de selecţie a proiectelor pentru infrastructura de acces: 

 

 

 reparcelare; 



 naţionale şi 

judeţene. 

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecţie mai sus menţionate. 
 

Finanțare  

Ajutor public FEADR + contribuție publică națională. În cadrul acestei măsuri, ajutorul public este 100% din 

costul total al proiectului.  

Nr de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu (€)  

Estimarea 

costului total pe 

măsură (€) 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură (€) 

Contribuţie 

publică 

naţională (€) 

Contribuţie 

privată (€) 

1  199.933 199.933 159.946 39.987 0 

 

Indicatori de realizare 

Indicator Ținta 2011-2013 Îndeplinire 

criterii de 

selecție 

Numărul de acțiuni sprijinite 1 - 

Volumul total al investițiilor 199.933euro - 

Investiții realizate de: 

- Tineri sub 40 de ani 

- Femei 

- Forme asociative 

- - 

 

 

 

 


