
 

Extras din PLAN DE DEZVOLTARE pentru zona BRAN-MOIECIU-FUNDATA  
GAL “TRANSCARPATICA” 

Măsura 121 “Modernizarea exploatatiilor agricole” 
 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

Obiectivul general al măsurii este constituit de creşterea competitivităţii sectorului agricol printr-o 

mai buna utilizare a resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor impuse 

in domeniu.  

Raportat la Planul de dezvoltare Locala a GAL Transcarpatica aceasta masura contribuie la 

indeplinirea obiectivelor operationale “Promovarea investitiilor in infiintarea de ferme” si “Sprijinirea 

investitiilor in productia si procesarea produselor agricole si forestiere” (prioritatea 1 – Dezvoltarea si 

diversificarea agriculturii), “Conservarea si imbunatatirea calitatii mediului natural” (prioritatea 2 – 

Dezvoltarea turismului si punerea in valoare a patrimoniului rural) si “Promovarea eficientei si 

utilizarea surselor alternative de energie”(prioritatea 3 – Diversificarea economiei rurale) 

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

In urma analizei situatiei actuale a rezultat un grad redus de asociere intre fermieri. 

Astfel vrem sa sprijinim investitiile orientate spre dotarea cu utilaje si echipamente performante, 

investitiile privind adaptarea constructiilor agricole existente la standardele comunitare si cresterea 

competitivitatii exploatatiilor agricole. 

Scopul sprijinului cuprinde: 

 imbunatatirea performantelor generale ale exploatatiilor agricole in teritoriul din zona Bran-

Moieciu-Fundata 

 cresterea calitatii produselor obtinute si diversificarea productiei agricole in teritoriu 

 cresterea competitivitatii produselor agricole prin promovarea procesarii directe a produselor 

traditionale la nivelul fermei si comercializarea directa a acestora in teritoriul GAL 

 infiintarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale 

vegetativa (lastari), cum ar fi plopi, salcami, etc, in scopul producerii de energie regenerabila 

in teritoriul din zona Bran-Moieciu-Fundata. 

 promovarea producerii si utilizarii durabile de energie, inclusiv energie din surse regenerabile 

in cadrul fermei. 

 

Beneficiari : 

Tipuri de beneficiari eligibili: 

 Persoane fizice, persoane fizice autorizate 

 Intreprinderi individuale, Intreprinderi familiale, Asociatii familiale 

 Societate in nume colectiv-SNC, Societate in comandita simpla-SCS, Societate pe actiuni-SA, 

Societate in comandita pe actiuni-SCA, Societate cu raspundere limitata-SRL, Societate 

comerciala cu capital integral privat 

 Societate agricola, Societate cooperativa agricola 

 Grup de producatori cu conditia ca investitiile realizate sa deserveasca interesele propriilor 

membri 

 Cooperativa agricola, cu conditia ca investitiile realizate sa deserveasca interesele propriilor 

membri 

Precizări privind acţiunile eligibile : 

Investitii in active corporale, eligibile pentru produsele agricole: 

 constructii noi si/sau modernizarea cladirilor folosite pentru procesul de productie, inclusiv 

constructii destinate protectiei mediului, infrastructura interna si utilitati, precum si 

bransamente si racorduri necesare proiectelor 

 construirea si/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul 

agricol, inclusiv utilitati si racorduri identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate 

 construirea si/sau modernizarea fermelor de oi si vaci pentru productia de lapte: 

echipamente pentru producerea de furaje, instalatii de muls, linii tehnologice de prelucrare si 

ambalare a produselor, dotari tehnice in scopul asigurarii controlului calitatii la nivelul 

fermei. 

 Construirea si/sau modernizarea serelor 
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 Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul 

fermei 

 Investitii pentru infiintarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si 

regenerare pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie regenerabila. 

 Investitii in agricultura, cu exceptia celor realizate prin Programul National Apicol 

 Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei 

 Constructii noi si/sau modernizari pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice 

en-gross 

 Achizitionarea de noi utilaje, instalatii, echipamente, aparate si costuri de instalare 

 Investitii pentru imbunatatirea controlului intern al calitatii materiei prime, semifabricatelor, 

produselor obtinute in cadrul unitatilor de procesare 

 Achizitionarea de noi mijloace de transport specializate, necesare activitatii de productie si 

identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate. 

Investitii in active necorporale: 

 organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta 

alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului 

 cumpararea de tehnologii (know-how), achizitionarea de patente si licente pentru pregatirea 

implementarii proiectului 

 costurile generale(taxe pentru arhitect, inginer, consultant, studii de fezabilitate, taxe pentru 

eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor) 

 achizitionarea de software identificat ca necesar prin studiul de fezabilitate 

 

Criterii de selecţie a beneficiarilor: 

Sectoare prioritare 

 vegetal: culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale 

vegetativa, in scopul producerii de energie regenerabila 

 de crestere a animalelor: ovine si bovine pentru lapte, porcine, pasari 

Proiectele din sectoarele prioritare care vor realize investitii in producerea si utilizarea energiei 

regenerabile 

Exploatatii agricole de semi-subzistenta 

Exploatatii agricole detinute de fermieri cu varsta pana in 40 de ani, la data depunerii proiectului 

Exploatatii vegetale si de cresterea animalelor in sistem ecologic 

Principalii beneficiari ai acestei masuri sunt persoanele angrenate in cele 2 sectoare, consumatorul 

final (ca urmare a cresterii competitivitatii produselor locale), comunitatea locala 

 

Finanţare : 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 40%* 

Sprijinul nerambursabil se va putea majora cu: 

- 10% pentru investitiile realizate de tinerii agricultori, cu varsta sub 40 de ani, la data depunerii 

cererii de finantare 

- 10% pentru investitiile realizate de agricultorii din zonele montane care contin arii protejate (Parcul 

National Bucegi si Leaota, Parcul National Piatra Craiului) 

- 10% pentru investitiile avand drept scop implementarea noilor provocari prin urmatoarele tipuri de 

operatiuni: “imbunatatirea eficientei utilizarii si depozitarii ingrasamintelor cu azotat”, “instalatii 

pentru tratamentul apelor reziduale in exploatatii agricole si in cadrul proceselor de prelucrare si 

comercializare”. Aceasta majorare se aplica exclusive la partea din proiect destinata investitiilor in 

aceste 2 tipuri de operatiuni. 

 

Nr. de proiecte 

prevăzute 

Estimarea 

costului total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – măsură 

Contribuţia 

publică naţională 

Contribuţia 

privată 

6 937.553 337.519 84.380 515.654 
 


