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Fişa Măsurii 141
„Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”

Sursa de finanţare
nerambursabilă

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - AXA 4
LEADER
Obiectiv general
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.

Obiectivele măsurii

Obiective specifice
Cresterea volumului producţiei destinate comercializării
pentru ca fermele de semi-subzistenţă să devină viabile
economic.
Diversificarea producţiei în funcţie de cerinţele pieţei şi
introducerea de noi produse.
Obiective operaţionale

Domeniul de acţiune

Asigurarea sprijinirii veniturilor necesare în perioada de
restructurare a fermelor de semi-subzistenţă pentru mai
bună utilizare a resurselor umane şi a factorilor de
producţie, prin:
Stimularea spiritului antreprenorial.
Diversificarea activitaţilor şi veniturilor.
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

Tipul sprijinului
Definirea
beneficiarilor

urmare, implementarea măsurii va conduce la creşterea
veniturilor acestor ferme concomitent cu scăderea
costurilor de producţie.
În cadrul acestei măsuri se acordă sprijin public
nerambursabil de 100%, sub forma unei sume fixe
anuale.
Fermieri, conform definiţiei de la Capitolul 5.2 din
PNDR, aceștia sunt persoane fizice şi persoane fizice
autorizate în vârstă de până la 62 de ani, 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 finanţare. Definiţia
fermei de semi-subzistenţă ţinând cont de dimensiunea
minimă şi/sau maximă a acesteia, procentul producţiei
vândute şi/sau nivelul de venit al fermelor: Ferma de semisubzistenţă 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 activități non-agricole generatoare de venituri.
Unitatea de dimensiune economică (UDE)
reprezintă unitatea prin care se exprimă dimensiunea
economică a unei exploataţii agricole determinată pe baza
marjei brute standard a exploataţiei (Decizia Comisiei nr.
85/377/CEE). Valoarea unei unităţi de dimensiune
economică este de 1.200 Euro.

Sumarul cerinţelor
planului de afaceri

Definirea viitoarei viabilităţi economice
După o perioadă de trei ani de la acordarea sprijinului,
viabilitatea economică a fermei de semisubzistenţă va fi
demonstrată prin cresterea cu 20% a producţiei
destinate comercializării si prin cresterea cu minim 3 UDE
a dimensiunii exploataţiei, comparativ cu situaţia iniţială
menţionată în planul de afaceri.
Planul de afaceri întocmit pentru obţinerea
sprijinului în cadrul acestei măsuri trebuie să cuprindă
următoarele cerinţe:
- O scurtă descriere a situaţiei curente;
- Obiectivele restructurării;
- După caz, investiţiile necesare pentru atingerea
obiectivelor
- Schimbările de management vizate;
- Pregătirea profesională vizată;
- Tipul si cantitatea produselor obţinute în timpul si
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după restructurare, inclusiv oportunităţile de piaţă;
Demonstrarea viitoarei viabilităţi economice: costuri,
venituri si cheltuieli realizate, modalitatea de
asigurare a consumului propriu si cresterea cantităţii
producţiei destinată comercializării;
Evaluarea principalelor riscuri;
Elemente referitoare la îndeplinirea cerinţelor de
mediu, în special când exploataţia se află într-o
zonă cu importanţă pentru mediu (HNV, Natura
2000);
Graficul de timp pentru restructurare, inclusiv
obiective si etape.
Beneficiarul poate prezenta în planul de afaceri
detalii despre sprijinul pe care doreste să-l obţină şi
prin accesarea altor măsuri din cadrul Programului
Naţional de Dezvoltare Rurală.
În Planul de afaceri prezentat, beneficiarul poate
include venituri generate de activitatea agricolă
desfăsurată pe terenuri luate în arendă pe o
perioadă de timp corespunzătoare cel puţin
perioadei acoperite de planul de afaceri.
Planul de afaceri trebuie să includă toate detaliile
privind investiţiile care se realizează atât din sprijinul
acordat prin măsură cât şi/sau prin accesarea
măsurii 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”.
Elaborarea Planului de afaceri va putea fi sprijinită
prin măsura 143 „Furnizarea de servicii de
consiliere si consultanţă pentru agricultori” si
constituie document justificativ pentru accesarea
măsurii 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”.
Verificarea conformităţii cu planul de afaceri se va
realiza după o perioadă de 3 ani de la acordarea
sprijinului. Dacă la verificare ferma de semisubzistenţă nu îndeplineste conformitatea cu planul
de afaceri, aceasta nu va mai beneficia de sprijin în
următorii 2 ani, cu excepţia situaţiei când
neconformitatea acestuia a fost determinată de
cauze independente de voinţa beneficiarului,
definite ca fiind cauze de forţă majoră: inundaţii,
secetă prelungită, furtuni etc., pentru care se
întocmesc dosare de către comisiile locale de
specialitate, constituite în acest scop.
Fermierii care beneficiază de sprijin prin această
măsură sunt obligaţi să urmeze, în primii trei ani de
la primirea sprijinului, un curs de formare
profesională prin măsura 111 „Formare
profesională, informare si difuzare de cunostinţe” în
cel puţin unul din domeniile: managementul

Criterii de selecţie

Volumul sprijinului
Durata sprijinului
Finanţare
Complementaritatea
cu alte măsuri

exploataţiei agricole, contabilitatea fermei, protecţia
mediului, agricultură ecologică etc.
- Ca urmare, potenţialii beneficiari, în special cei din
zonele cu importanţă pentru mediu vor putea să îsi
dezvolte acele mijloace si practici agricole care să
conducă la conservarea biodiversităţii şi protejarea
ecosistemelor naturale (ex. pajişti, păşuni, fâneţe).
De asemenea, fermele de semisubzistenţă care
accesează măsura de agro-mediu vor fi prioritare,
acestea având ca scop nu numai raţiuni economice,
dar si de mediu.
• Să facă parte cu minim 6 luni înainte de lansarea
sesiunii pentru care aplică, dintr-o formă asociativă
recunoscută conform legislaţiei naţionale în vigoare
(de exemplu: grup de producători, cooperativă etc.);
• Să acceseze măsura de agro-mediu;
• Să fie în zonă defavorizată;
• Să aparţină tinerilor fermieri;
• Să realizeze o investiţie, în special o investiţie
pentru îndeplinirea conformităţii cu standardele
comunitare.
Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este de 1.500 de
Euro/an/fermă de semi-subzistenţă.
Sprijinul se acordă pentru o perioadă de maxim 5 ani.
Alocarea financiară a măsurii este de 300.000 euro.
Sprijinul acordat acestei măsuri este complementar
acţiunilor prevăzute în cadrul altor măsuri din
Axa I (111 „Formare profesională, informare si difuzare de
cunostinţe”, 121 „Modernizarea
exploataţiilor agricole ”, 142 "Înfiinţarea grupurilor de
producători", 143 „Furnizarea de servicii
de consiliere si consultanţă pentru agricultori”), din Axa II si
Axa III.

