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Măsura 411.21 

MODERNIZAREA EXPLOATAȚIILOR AGRICOLE 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei  

Fragmentarea excesivă a proprietăţii în agricultură însoţită de gradul redus de asociere au condus la apariţia unei 

dualităţi, reprezentată pe de o parte de numărul mare al exploataţiilor de subzistenţă şi semi-subzistenţă, iar pe 

de altă parte de numărul redus al exploataţiilor comerciale, integral intrate pe piaţă. Din suprafaţa agricolă 

utilizată, exploataţiile de subzistenţă deţin în exploatare 45,24%, exploataţiile de semi-subzistenţă19 16,09 % şi 

exploataţiile comerciale 38,67% (Institutul Naţional de Statistică, 2005). 

Pentru principalele culturi, producţia nu este constantă şi se situează cu mult sub potenţial. Aproximativ două  

treimi (69%) din suprafaţa cultivată (INS, 2006) este destinată cerealelor şi mai ales culturilor de grâu şi porumb. 

În perioada 2000-2005 producţia realizată nu reflectă decât 40% din potenţialul agricol al grâului şi, respectiv, 

39,4 % din cel al porumbului. 

Culturile industriale, în special oleaginoasele, sunt pe locul doi ca pondere din suprafaţa cultivată (14,4 % în 2005), 

după cereale. Producţia de oleaginoase a înregistrat şi ea variaţii mari pe parcursul perioadei de tranziţie. Totuşi, 

ultimii ani au fost marcaţi de o instabilitate crescândă în ceea ce priveşte produsele şi nivelul recoltelor. 

În ceea ce priveşte podgoriile, suprafeţele cultivate cu viţă nobilă în perioada 1998-2005 au scăzut cu 16%. 

Randamentul soiurilor de viţă nobilă este de numai 30 hl de vin/ha, cu mult sub media europeană, de 50 hl/ha. 

Suprafaţa cultivată cu soiuri hibride în gospodăriile individuale a scăzut şi ea cu 20% în aceeaşi perioadă. 

Suprafaţa acoperită de livezi a urmat şi ea o tendinţă descendentă, scăzând cu 15% în perioada 1998-2005. Mulţi 

cultivatori de fructe se confruntă cu lipsa mijloacelor financiare pentru reîntinerirea plantaţiilor de pomi 

fructiferi, achiziţionarea îngrăşămintelor, pesticidelor şi utilajelor, reabilitarea sistemelor de irigaţii şi construirea 

unor capacităţi de depozitare adecvate. Toţi aceşti factori influenţează atât calitatea, cât şi cantitatea producţiei 

interne de fructe. 

Măsura vine în întâmpinarea nevoilor identificate la elaborarea strategiei de dezvoltare locală a GAL Colinele 

Moldovei, respectiv creșterea competitivităţii sectorului agricol din teritoriu, printr-o utilizare mai bună a 

resurselor umane și a factorilor de producţie. 

În medie, suprafaţa cultivată cu legume a depăşit 260.000 ha în perioada 2000-2005, înregistrând un vârf de 

380.000 ha în 2004. În ciuda fluctuaţiilor determinate de factorii climatici, tendinţa generală a acestei suprafeţe 

a fost una ascendentă. 

Efectivele de animale au scăzut drastic din cauza desfiinţării sau privatizării cooperativelor agricole de producţie 

şi a fermelor de stat, care a avut drept rezultat apariţia unor modificări structurale semnificative. Neputând 

utiliza spaţiile şi dotările tehnice din fostele unităţi de producţie intensivă, micii agricultori s-au bazat pe 

creşterea animalelor în principal pentru autoconsum. Cu toate acestea, în ultimii ani, efectivele de animale au 

fost relativ stabile, putându-se observa şi semne de revigorare în acest sector. 

Nivelul tehnic de dotare existent în agricultura României este insuficient, nu este adaptat condiţiilor de 

producţie care sunt foarte variate (tip de sol, pantă, climă etc.) şi nu este în măsură să asigure efectuarea 

lucrărilor mecanice în perioadele optime prevăzute de tehnologiile de cultură. Mai mult, capitalul fizic încă se 

caracterizează printr-un grad ridicat de uzură, atât fizică cât şi morală. 

Deşi există un potenţial agricol deosebit, se remarcă încă o insuficientă diversificare a culturilor, în special a celor 

horticole, energetice, în sectorul creşterii animalelor, a practicării agriculturii ecologice pentru a veni în 

întâmpinarea cerinţelor pieţei prin diversificarea gamei sortimentale a producţiei şi prin îmbunătăţirea activităţii 

de marketing. 

Îndeplinirea standardelor de calitate a produselor agricole, a celor de protecţie a mediului, de igienă şi bunăstare 

a animalelor reprezintă un obiectiv principal mai ales pentru exploataţiile de creştere a animalelor. 
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Prin implementarea acestei măsuri se urmărește: 

- Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, 

nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice, precum si producerea si 

utilizarea energiei din surse regenerabile; 

- Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare; 

- Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole sprijinite; 

- Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative în vederea încurajarii 

fenomenului de asociere. 

Obiectivul măsurii este constituit de creşterea competitivităţii sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a 

resurselor umane şi a factorilor de producţie. 

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

În cadrul acestei măsuri vor fi sprijinite investiţiile orientate spre dotarea cu utilaje si echipamente performante 

în raport cu structura agricola actuala, precum si investitiile privind adaptarea constructiilor agricole pentru 

respectarea standardelor comunitare si cresterea competitivitatii exploatatiilor agricole. 

Scopul sprijinului acordat prin masură, cuprinde: 

a) Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole; 

b) Respectarea standardelor comunitare aplicabile; 

c) Cresterea calitatii produselor obtinute si diversificarea productiei agricole; 

d) Promovarea producerii si utilizarii durabile de energie, inclusiv energie din surse regenerabile în cadrul fermei; 

e) Înfiintarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt (pâna la 5 ani) si regenerare pe cale 

vegetativa (lastari, drajoni etc.), cum ar fi culturile de plopi, salcii, salcâmi etc., în scopul producerii de energie 

regenerabila; 

f) Cresterea competitivitatii produselor agricole prin promovarea procesarii inclusiv a produselor traditionale la 

nivelul fermei si comercializarea directa a acestora. 

 

Beneficiari : 

Beneficiarii măsurii sunt fermieri, conform definiţiei de la Capitolul 5.2. din PNDR. Sunt exceptate de la sprijinul 

prin acesta masura organizatiile de producatori din sectorul legume si fructe pentru investitii sprijinite prin 

Pilonul I. Persoanele fizice neautorizate înca vor fi acceptate ca beneficiari potentiali daca se angajeaza sa se 

autorizeze pâna la data încheierii contractului de finanatare. 

Grupurile de producatori si cooperativele pot fi beneficiari ai masurii cu conditia ca investitiile realizate sa 

deserveasca interesele propriilor membri. Beneficiarii masurii, a caror cerere de finantare a fost selectata, sunt 

eligibili în cadrul schemei de garantare pentru sectorul agricol cu finantare din PNDR. 

Beneficiarii măsurii, a căror cerere de finanţare a fost selectată, sunt eligibili în cadrul schemei de garantare 

pentru sectorul agricol cu finanţare din PNDR. 

Un beneficiar care a îndeplinit condiţiile de eligibilitate şi de selecţie prevăzute în această fişă este considerat că 

îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 51 alin. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006. 

 

Tipuri de acţiuni și cheltuieli eligibile 

În cadrul acestei masuri, sprijinul va fi acordat investitiilor corporale si necorporale, dupa cum urmeaza: 

- Construirea si/sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma, incluzând 

investitiile pentru respectarea standardelor comunitare si pe cele pentru protectia mediului şi depozitarea 

îngrăşămintelor; 

- Construirea si/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv 
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utilitati si racorduri identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ; 

- Construirea si/sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte, ca de exemplu: echipamente 

pentru producerea de furaje, instalatii de muls, linii tehnologice de prelucrare si ambalare a produselor, dotari 

tehnice în scopul asigurarii controlului calitatii la nivel de ferma, etc.; 

- Construirea si/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si instalatiilor de irigat, asigurarea 

utilitatilor în vederea respectarii conditiilor de mediu; 

- Achizitionarea sau achizitionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, 

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

fezabilitate sau memoriul justificativ; 

- Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate necesare activităţii de 

producţie, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ; 

- Înlocuirea plantaţiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârşitul ciclului biologic de producţie (minim 40 ani) şi 

care nu sunt incluse în sistemul de restructurare/reconversie al plantaţiilor de viţă-de-vie sprijinit prin FEGA în 

cadrul OCP vin şi înfiinţarea plantaţiilor pentru struguri de masă; 

- Înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni; 

- Înfiinţarea pepinierelor de viţă de vie, pomi fructiferi şi arbuşti, alţi arbori; 

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

- Investiţii pentru înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt şi regenerare pe â 

cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă; 

-Investitii în apicultura, cu exceptia celor realizate prin Programul National Apicol; 

- Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei3, cuprinzând echipamente pentru 

vânzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc.; 

-Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica; 

- Investitiile necesare realizarii conformitatii cu standardele comunitare. 

- Achizitionarea instalatiilor de energie regenerabila in activitatile de constructie destinate sectorului agricol 

- Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, cum ar fi: 

taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor 

si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate în legislatia nationala, 

achizitionarea de patente si licente (maxim 8% din valoarea totala eligibila a proiectului, daca proiectul prevede si 

constructii, si maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea constructiilor). 

Investiţiile şi costurile neeligibile sunt: 

- Construcţia sau modernizarea locuinţei; 

- Achiziţionarea de bunuri second-hand; 

- Achiziţia de drepturi de producţie agricolă, de animale, plante anuale şi plantarea lor, conform art. 55, pct.2 din 

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1974/2006; 

- Achiziţionarea de teren; 

- TVA, cu excepţia TVA-ului nedeductibil, 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 (CE) nr. 1698/2005; 

- Costuri operaţionale, inclusiv costuri de întreţinere şi chirie; 

- Comisioane bancare, costurile garanţiilor şi cheltuieli similare; 

- Contribuţia în natură; 

- Costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP; 

- Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare etc.; 

- Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepţia studiilor tehnice, a planurilor de afaceri şi a 

studiilor de fezabilitate; 
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- Costuri aferente Planului de afaceri sprijinit prin măsura 143 „Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă 

pentru agricultori”; 

- Costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente; 

- Achiziţia de mijloace de transport pentru uz personal şi transport persoane. 

 

Finanţare: 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 121.600 € (50 %) 

 

Nr. de proiecte 

prevăzute 
Cost total 

mediu 

Estimarea 

costului total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică naţională 

Contribuţia 

privată 

3 proiecte 40.700 € 122.100 € 97.680 € (80%) 24.420 € (20%) 122.100 € (50%) 

Indicatori/rezultate 

- Număr total de microîntreprinderi sprijinite (împărţite în funcţie de statutul juridic, categoria de vârstă, 

gen, tipul micro-întreprinderii, tipul investiţiei) - 3; 

- Număr brut de locuri de muncă create - 3; 

- Numar de proiecte care integreaza probleme de mediu – 2 

- Proiecte ale caror beneficiari reprezinta sau fac parte dintr-o forma asociativa (grup de producatori, 

asociatii, parteneriate etc) – 2; 

- Numar de proiecte cu beneficiari tineri sub 40 de ani – 2. 

 

Criterii de selecţie  

- Exploataţii agricole care se adaptează la standardele comunitare nou introduse; 

- Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată mai sus. Proiectele din sectorul 

vegetal de la priorităţile i, ii, iii şi iv care au investiţii în sisteme de irigaţii vor primi punctaj suplimentar 

pentru acest criteriu de selecţie. 

- Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiţii în producerea şi utilizarea energiei 

regenerabile vor putea beneficia de un punctaj suplimentar. 

- Exploataţii agricole de semisubzistenţă; 

- Beneficiarul, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, este constituit ca formă 

asociativă sau este membru al unei forme asociative, recunoscute conform legislaţiei naţionale în 

vigoare; 

- Exploataţii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/FEADR pentru aceleaşi tip de activitate ; 

- Exploataţii vegetale şi de creşterea animalelor în sistem ecologic; 

- Proiectele care au şi investiţii pentru procesarea produselor agricole; 

- Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului; 

- Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate. 

 

Concordanţa acţiunilor cu priorităţile şi obiectivele strategiei: 

Prin Măsura 411.21 – Modernizarea exploataţiilor agricole se va contribui semnificativ la atingerea mai multor 

obiective din cadrul strategiei: 

→ Prioritatea 1 - Dezvoltarea sectorului agricol şi agroalimentar; 

Obiectivul Operaţional 1.2 - Dezvoltarea practicilor agriculturii ecologice; 

→ Prioritatea 2 - Creşterea competitivităţii economice; 

Obiectivul Operaţional 2.1 - Diversificarea economiei locale; 
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Obiectivul Operaţional 2.4 - Creşterea numărului de locuri de muncă . 

Sinergia cu alte măsuri 

Sprijinul acordat în cadrul acestei masuri poate fi completat în mod direct cu sprijinul acordat prin masurile 111 

Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte si 143 Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta 

pentru agricultori. 

De asemenea, sprijinul acordat prin masura este complementar actiunilor prevazute în cadrul altor masuri din 

Axa I (123 Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere, 142 Înfiintarea grupurilor de producatori, 

125 Îmbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii, 112 

Instalarea tinerilor fermieri, 141 Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta). 

 

Surse posibile de finanţare 

Beneficiari privaţi: 

- Venituri proprii; 

- Linii de credit; 

- Sponsorizări; 

- Donaţii; 

- Granturi din surse interne şi externe, etc. 

 

 


