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Măsura 411.41 

SPRIJINIREA FERMELOR AGRICOLE DE SEMI-SUBZISTENȚĂ  

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei  

În România, ca urmare a retrocedării terenurilor, majoritatea fermelor individuale se caracterizează printr-o 

putere economică redusă şi orientare spre consum din producţia proprie, având mai mult caracter de 

subzistenţă şi semi-subzistenţă. Deschiderea acestora către piaţă este relativ redusă, atât în ceea ce priveşte 

input-urile necesare cât şi output-urile. 

Numărul de exploataţii agricole care s-au înscris în baza de date a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură, la 

data de 01.06.2007, a fost de 1.232.616, acestea utilizând o suprafaţă de 9.705.502 ha. Pentru a se putea înscrie în 

această bază de date, exploataţiile trebuie să deţină sau să exploateze suprafeţe de minim 1 ha iar parcelele să 

nu aibă mai puţin de 0,3 ha. 

Deoarece există un număr mare de ferme mici în România (de subzistenţă şi semi-subzistenţă), pentru care nu 

există posibilităţi reale de restructurare, numărul fermelor luate în considerare pentru sprijin în vederea 

transformării lor în ferme comerciale, va include numai fermele de semi-subzistenţă între 2 şi 8 UDE (aproximativ 

350 mii de exploataţii). 

Astfel, exploataţiile din grupa 2-8 UDE sunt, de obicei, exploataţii individuale tipice, iar procentul persoanelor 

juridice este foarte redus (0,5-2,1%). Diferenţa faţă de clasa de dimensiune economică 8-16 UDE este clară, 

activitatea agricolă fiind aici orientată spre comercializare (persoanele juridice având un procent de 10,9 % din 

totalul exploataţiilor acestei categorii). Sprijinirea fermelor medii-mici, adică a celor cu dimensiunea economică 

între 2 şi 8 UDE, are marele avantaj că gestionează un segment de exploataţii relativ omogen (cu media de  4,9 

ha pentru grupa 2-4 UDE şi 9,4 ha pentru grupa 4-8 UDE). Cum nu este de aşteptat ca numărul de fermieri care 

vor depune cerere de sprijin să fie mai mare de un sfert din totalul beneficiarilor potenţiali, această abordare 

este considerată cea mai realistă. 

Obiectivul măsurii îl constituie creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole în curs de restructurare pentru 

facilitarea rezolvării problemelor legate de tranziţie, având în vedere faptul că sectorul agricol şi economia rurală 

sunt expuse presiunii concurenţiale a pieţei unice. 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Sprijinul acordat prin această măsură are scopul de a asigura veniturile necesare în perioada de restructurare şi 

transformarea fermelor de semi-subzistenţă în exploataţii orientate către piaţă, prin utilizarea durabilă a 

factorilor de producţie, îmbunătăţirea managementului prin diversificarea producţiei agricole, precum şi 

introducerea de tehnologii performante adaptate condiţiilor locale. Ca urmare, implementarea măsurii va 

conduce la creşterea veniturilor acestor ferme concomitent cu scăderea costurilor de producţie. 

Beneficiari : 

- Sprijinul se acordă fermierilor aşa cum sunt definiţi în subcapitolul 5.2. . Aceştia sunt persoane fizice şi 

persoane fizice autorizate în vârstă de până la 62 de ani28, care prezintă un Plan de afaceri pentru 

restructurarea exploataţiei agricole.. 

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

autorizeze până la data încheierii contractului de finanaţare. 

- Ferma de semi-subzistenţă este ferma care produce, în principal, pentru consumul propriu, dar care 

comercializează şi o parte din producţia realizată. Dimensiunea economică a fermelor de semi-

subzistenţă poate varia între 2-8 UDE. Pentru a deveni viabilă, ferma de semi-subzistenţă poate desfăşura 

şi activităţi non-agricole generatoare de venituri. 

Tipuri de acţiuni eligibile: 

- Construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de fermă, 
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incluzându-le şi pe cele pentru protecţia mediului; 

- Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje, 

instalaţii, echipamente şi accesorii, echipamente şi software specializate; 

- Achiziţionarea de animale şi după caz a cotei de producţie; 

- Plantarea şi replantarea plantelor perene; 

- Achiziţionarea de teren pentru activităţi agricole. 

Sprijinul pentru fermele agricole de semi – subzistenţă va fi acordat în conformitate cu termenii şi condiţiile de 

eligibilitate specificate în PNDR 2007-2013. 

Finanţare: 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 4.500 € (100%) 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu 

Estimarea 

costului total 

pe măsură 

Contribuţia 

FEADR – măsură 

Contribuţie publică 

naţională 

Contribuţie 

privată 

1 4.500 4.500 3.600 € (80 %) 900 € (20 %) 0 € (0 %) 
 

Indicatori/rezultate 

Indicatori de realizare:     

- Număr total de ferme de semi-subzistenţă sprijinite – 1,  

- Număr ferme semi-subzistenţă pentru tineri sub 40 ani – 1. 

Indicatori de rezultat:     

- Număr ferme intrate pe piaţă – 1. 

Criterii de selecţie  

Criterii de selecţie pentru proiectele de sprijinire a fermelor agricole de semi-subzistenţă: 

- Proiecte derulate de tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii proiectului; 

- 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; 

- Beneficiarul accesează o măsură de agromediu; 

- Beneficiarul deţine o fermă într-o zonă defavorizată; 

- Beneficiarul realizează o investiţie, în special o investiţie pentru îndeplinirea conformităţii cu 

standardele comunitare; 

- Beneficiarul demonstrează capacitatea de co-finanţare şi implementare a proiectului; 

Concordanţa acţiunilor cu priorităţile şi obiectivele strategiei: 

Prin Măsura 411.41 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta se va contribui semnificativ la atingerea 

obiectivelor şi priorităţilor din cadrul strategiei: 

Prioritatea 2 – Creşterea competitivităţii economice 

Obiectivul Operaţional 2.1 - Diversificarea economiei locale  

Sinergia cu alte măsuri  

Sprijinul acordat prin această măsură este complementar acţiunilor prevăzute în cadrul altor măsuri prevăzute în 

Axa 1 PNDR – 111 Formare profesională, informare și difuzare de cunostinţe, 121 Modernizarea exploataţiilor 

agricole, 142 Înfiinţarea grupurilor de producători, 143 Furnizarea de servicii de consiliere si consultanţă pentru 

agricultori 

Masura 411.41 nu va mai fi lansata, in conformitate cu prevederile Adresei AMPNDR-DGDR nr. 63985/17.06.2013, 

cu referire la prevederi tranzitorii la Masura 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta” din 

strategia de dezvoltare locala a GAL. 
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