
 

 

 

 

Măsura 121.  Modernizarea exploatațiilor agricole 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei 

Pe teritoriul Muscelean şi European, 50% din exploataţiile agricole au sub 1ha şi, 
cumulat, 99% au sub 5 ha. Suprafeţele cele mai întinse sunt destinate culturilor de cartof 
şi plantelor furajere. 

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 Muscelean şi 
European, 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 

o 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 

 

2 beneficiari din categoriile de mai sus 

 

Criterii de selecţie locală  
 

Va fi acordată prioritate pentru:  

 Exploatații agricole deținute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii 
proiectului; 

 Beneficiari constituiți ca formă asociativă sau membrii ai unei forme asociative, 
recunoscute conform legislației naționale în vigoare; 

 Exploatații agricole de semi-subzistență; 
 Exploatații vegetale și de creștere a animalelor în sistem ecologic; 
 proiectele care crează locuri de muncă la nivelul teritoriului; 

 proiectele care valorifică materie primă/produse locale; 

 proiectele care  crează parteneriate public-privat la nivelul teritoriului; 

 proiectele care promovează utilizarea energiilor regenerabile 

 

  

Tipuri de investiţii  şi cheltuieli eligibile 

1. Construirea şi/ sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel 
de fermă, incluzând investiţiile pentru respectarea standardelor comunitare şi pe cele 
pentru protecţia mediului şi depozitarea îngrăşămintelor; 

2. Construirea şi/ sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din 
domeniul agricol, inclusiv utilităţi și racorduri identificate ca necesare prin Studiul de 
Fezabilitate sau Memoriul Justificativ; 

3. Construirea şi/ sau modernizarea fermelor de taurine pentru producţia de lapte, ca de 
exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalaţii de muls, linii tehnologice 
de prelucrare şi ambalare a produselor, dotări tehnice în scopul asigurării controlului 
calităţii la nivel de fermă etc.; 

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; 

6. 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; 

7. 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 și înfiinţarea plantaţiilor 
pentru struguri de masă; 

8. Înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi și căpşuni; 

9. Înfiinţarea pepinierelor de viţă de vie, pomi fructiferi și arbuşti, alţi arbori; 

10. Investiţii pentru producerea și utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în 

cadrul fermei ; 

11. Investiţii pentru înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt şi 
regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă; 

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

13. Investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzând 
echipamente 

pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, răcire etc.; 

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); 

15.Investiţii necesare adaptării exploataţiilor pentru agricultura ecologică; 

16. Investiţiile necesare realizării conformităţii cu standardele comunitare. 

Vor fi considerate cheltuieli eligibile, mijloacele de transport specializate care transportă 
numai un 

anumit tip de materii prime/mărfuri adecvate activităţii descrise în proiect, următoarele: 

- Autocisterne, 

- Autoizoterme (prevăzute cu izolaţie termică a pereţilor, dar fără agregat frigorific, fiind 

folosite pentru transportul mărfurilor alimentare), 

- Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate), 

- Mijloace de transport animale, 

- Mijloace de transport albine. 

 



 

Cheltuielile cu orice alt mijloc de transport nu sunt considerate eligibile. 

ATENȚIE! Utilităţile aferente trebuie să fie asigurate prin proiect, dintr‐o sursă existentă 
sau de la terţi. 

Tipuri de investiţii  şi cheltuieli neeligibile  

Important! 

Finalizarea proiectului FEADR, presupune ca beneficiarul să finalizeze atât partea de 
investiţie suportată prin cheltuielile eligibile, cât și partea de investiţie realizată din 
cheltuielile neeligibile. 

1. Construcţia sau modernizarea locuinţei; 

2. Achiziţionarea de bunuri second-hand; 

3. Achiziţia de drepturi de producţie agricolă, de animale, plante anuale și plantarea lor, 
conform 

art. 55, pct.2 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1974/ 2006; 

4. Achiziţionarea de teren; 

5. TVA, 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 (CE) nr. 1698/ 2005; 

6. Costuri operaţionale, inclusiv costuri de întreţinere și chirie; 

7. Comisioane bancare, costurile garanţiilor şi cheltuieli similare; 

8. Contribuţia în natură; 

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

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

11. Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepţia studiilor tehnice, a 
planurilor de 

afaceri și a studiilor de fezabilitate; 

12. Costuri aferente Planului de afaceri sprijinit prin măsura 143 „Furnizarea de servicii 
de 

consiliere și consultanţă pentru agricultori”; 

13. Costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente; 

14. Achiziţia de mijloace de transport pentru uz personal și transport persoane; 

15. Investiţii privind operaţiunile de simplă înlocuire10 în conformitate cu art. 55 din 
Regulamentul 

(CE) nr. 1974/ 2006; 

16. Investiţii în sectorul de piscicultură şi acvacultură; 

17. Investiţii în exploataţii de creştere a animalelor de blană; 



18. Investiţii pentru producerea pomilor de Crăciun; 

19. Investiţiile realizate în cadrul schemelor de sprijin în conformitate cu Art. 2 (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 1974/ 2006. 

Lista investiţiilor și costurilor neeligibile se completează cu prevederile din Hotărârea de 
Guvern privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. 

Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) 

Prin Măsura 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. 

Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin Măsura 121 este de 5.000 de 
Euro, această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului. 

 

Nr de 
proiecte 

prevăzute 

Cost 
total 

mediu 

Estimarea 
costului total 
pe măsură 

Contribuţia 
FEADR – 
măsură 

Contribuţie 
publică 

naţională 

Contribuţie 
privată 

2 13.513 27.026 10.810 2.703 13.513

Indicatori de realizare 

Indicator 

 

Ținta 
2011-
2014 

Procent indeplinire 
criterii de selectie 

Numar de exploatatii care primesc sprijin pentru 
investitii: 

 - nou înființate 

 - conduse de tineri sub 40 ani  

 - conduse de femei 

2

 

1 

2 

1 

 

 

100% 

Volumul total al investițiilor  27.026 

 

 

Număr de exploatatii de semi-subzistență 
sprijinite 

1 50% 

Număr de proiecte care cuprind acțiuni de 
protecția mediului 

1

 

50% 

 


