
  

 
Măsura 121 „ Modernizarea exploataţiilor agricole” 

 
 Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

Măsura „Modernizarea exploataţiilor agricole” care se încadrează în Axa I PNDR–
« Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier », are ca obiectiv general creşterea 
competitivităţii sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a resurselor umane şi a factorilor 
de producţie şi îndeplinirea standardelor naţionale şi a standardelor comunitare.  
 
În raport cu Planul de Dezvoltare Locală a zonei de nord a judeţului Braşov, această măsură 
contribuie la îndeplinirea  obiectivelor operaţionale Promovarea investiţiilor în înfiinţarea de 
ferme şi Sprijinirea investiţiilor în producţia şi procesarea produselor agricole şi forestiere 
(prioritatea 1 – Dezvoltarea şi diversificarea agriculturii),  Conservarea şi îmbunătăţirea calităţii 
mediului natural (prioritatea 2 – Dezvoltarea turismului şi punerea în valoarea a patrimoniului 
rural) şi Promovarea eficienţei energetice şi utilizarea surselor alternative de energie (prioritatea 
3 – Diversificarea economiei rurale). 
 
Măsura se înscrie între tipurile de măsuri menite să restructureze şi să dezvolte capitalul fizic 
şi să promoveze inovaţia în teritoriu.  

 
Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire a măsurii: 

Din analiza situaţiei actuale şi din dezbaterile publice a reieşit un grad mare de fărămiţare a 
terenurilor şi un grad relativ redus de asociere între fermieri. 
 
Prin această măsură vor fi sprijinite investiţiile orientate spre dotarea cu utilaje şi echipamente 
performante, precum şi investiţiile privind adaptarea construcţiilor agricole pentru 
respectarea standardelor comunitare şi creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole. 
Scopul sprijinului acordat prin măsură, cuprinde: 

 îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole în teritoriul din zona 
de nord a judeţului Braşov; 

 creşterea calităţii produselor obţinute şi diversificarea producţiei agricole în teritoriu; 
 creşterea competitivităţii produselor agricole prin promovarea procesării, inclusiv a 

produselor tradiţionale la nivelul fermei şi comercializarea directă a acestora în 
teritoriul din zona de nord a judeţului Braşov. 
înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt (pâna la 5 ani) şi 
regenerare pe cale vegetativă (lăstari, drajoni etc.), cum ar fi culturile de plopi, sălcii, 
salcâmi etc., în scopul producerii de energie regenerabilă în teritoriul din zona de nord 
a judeţului Braşov; 

 promovarea producerii şi utilizării durabile de energie, inclusiv energie din surse 
regenerabile în cadrul fermei 

  
Beneficiari: 

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt: 
 Persoane fizice, Persoane fizice autorizate  
 Întreprinderi individuale, Întreprinderi familiale, Asociaţii familiale  
 Societate în nume colectiv – SNC, Societate în comandită simplă – SCS, Societate pe 

acţiuni – SA, Societate în comandită pe acţiuni – SCA, Societate cu răspundere limitată – 
SRL, Societate comercială cu capital integral privat,  

 Societate agricolă, Societate cooperativă agricolă  
 Grup de producători (recunoscut în baza Legii nr. 338/2005), doar cu condiţia ca 

investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri; 
 Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004), doar cu condiţia ca 

investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri. 
 
Criterii de prioritizare – criteriu de selecţie locală: 
- Sectoare prioritare  



  

 
 vegetal: culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt şi regenerare pe cale 

vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă. 
 de creştere a animalelor: bovine pentru lapte, porcine (din care pentru: reproducţie, 

îngrăşare), ovine şi caprine, păsări. 
- proiectele prin care vor realiza și investiţii în producerea şi utilizarea energiei regenerabile 
- exploataţii agricole de semisubzistenţă 
- exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului 
- exploataţii vegetale şi de creşterea animalelor în sistem ecologic 
 
Persoanele fizice sau reprezentanţii legali ai persoanelor juridice: 
 - să aibă vârsta pânâ în 40 de ani 
 - să fie fermieri de semi-subzistenţă  
Evaluarea numărului: 3 
 
Principalii actori din teritoriu, care vor beneficia ca urmare a implementării acestei măsuri sunt: 
persoanele angrenate în cele două sectoare, consumatorul final (ca urmare a creşterii 
competitivităţii produselor locale), comunitatea locală. 
 

 
Precizări privind acţiunile eligibile : 

Investiţii în active corporale, eligibile pentru produsele agricole: 
 construcţii noi şi/sau modernizarea clădirilor folosite pentru procesul de producţie, 

inclusiv construcţii destinate protecţiei mediului, infrastructură internă şi utilităţi, 
precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor; 

 construirea şi/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din 
domeniul agricol, inclusiv utilităţi şi racorduri identificate ca necesare prin studiul de 
fezabilitate sau memoriul justificativ; 

 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.; 

 construirea şi/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice şi instalaţiilor 
de irigat, asigurarea utilităţilor în vederea respectării condiţiilor de mediu; 

 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 cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă; 

 investiţii în apicultură, cu excepţia celor realizate prin Programul Naţional Apicol; 
 investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzând 

echipamente pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, răcire etc.; 
 construcţii noi şi/sau modernizări pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite 

frigorifice en-gross; 
 achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi utilaje, instalaţii, echipamente, 

aparate şi costuri de instalare; 
 investiţii pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii materiei prime, 

semifabricatelor, produselor şi subproduselor obţinute în cadrul unităţilor de 
procesare şi marketing; 

 achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, 
necesare activităţii de producţie şi, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate 
sau memoriul justificativ. 

 
Investiţii în active necorporale: 

 organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă 
alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului; 



  

 
 cumpărarea de tehnologii (know-how), achiziţionarea de patente şi licenţe pentru 

pregătirea implementării proiectului; 
 costurile generale (taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate, 

taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării 
proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, pentru pregătirea 
implementării proiectului) 

 achiziţionarea de software, identificat ca necesar prin studiul de fezabilitate sau 
memoriul justificativ 

 

Finanţare: 
 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională): 40%* 
*sprijinul nerambursabil se va putea majora cu: 

 10% pentru investiţiile realizate de tinerii agricultori, cu vârsta sub 40 de ani, la data 
depunerii cererii de finanţare; 

 10% pentru investiţiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural 
şi arii naturale protejate (prevăzute la art. 36 litera (a), punctele (i), (ii), (iii) din 
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005); 

 10% pentru investiţiile având drept scop implementarea noilor provocări prin 
următoarele tipuri de operaţiuni: „îmbunătăţirea eficienţei utilizării şi depozitării 
îngrăşămintelor cu azotat”, „instalaţii pentru tratamentul apelor reziduale în exploataţii 
agricole şi în cadrul proceselor de prelucrare şi comercializare”. Această majorare se 
aplică exclusiv la partea din proiect destinată investiţiilor în aceste două tipuri de 
operaţiuni; 

 
Nr. de 

proiecte 
prevăzute 

Cost total 
mediu 

Estimarea 
costului total 

pe măsură 

Contribuţia 
FEADR – măsură 

Contribuţia 
publică 

naţională 

Contribuţia 
privată 

1 113.300,00 113.300,00 45.320,00 11.330,00 56.650,00 
1 63.400,00 63.400,00 25.360,00 6.340,00 31.700 
1 42.520,00 42.520,00 13.606,00 3.402,00 25.512,00 

 


