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Sprijinirea fermelor de semi-subzistenta in teritoriul GAL Podu Inalt - primul buget 
din strategie care a fost contractat in totalitate 
 
In perioada 2012 – 2013, 21 beneficiari ai Masurii 411.141 - Sprijinirea 
fermelor de semi-subzistenta au semnat contractele de finantare 
nerambursabila cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, in 
suma nerambursabila de 7500 Euro, fiecare beneficiar.  
 
În fermele de semi-subzistentă fermierii desfăsoară diverse activităti agricole 
de cultivare a plantelor si de crestere a animalelor, bazate pe traditii 
specifice satului românesc. Aceste ferme se caracterizează printr-o structură 
de productie foarte diversificată, determinată de necesitătile gospodăriei, 
precum si printr-o dotare tehnică redusă si necorespunzătoare, ceea ce 
împiedică cresterea productivitătii si obtinerea unui surplus de produse 
destinate vânzării. Orientarea acestor ferme către piată necesită schimbarea 
sistemului de productie si implicit cheltuieli financiare suplimentare, pe care 
fermierii nu si le pot permite. 
 
Sprijinul acordat pentru restructurarea fermelor de semi-subzistentă este un 
instrument menit să determine, în principal, o îmbunătătire a 
managementului însotită de transformarea acestora în exploatatii familiale 
comerciale, capabile să identifice noi oportunităti de valorificare a productiei.  
 
Sprijinul acordat prin această măsură are scopul de a asigura veniturile 
necesare în perioada de restructurare si transformarea fermelor de semi-
subzistentă în exploatatii orientate către piată, prin utilizarea durabilă a 
factorilor de productie, îmbunătătirea managementului prin diversificarea 
productiei agricole, precum si introducerea de tehnologii performante 
adaptate conditiilor locale.  



Ca urmare, implementarea măsurii va conduce la cresterea veniturilor 
acestor ferme concomitent cu scăderea costurilor de productie. 
 
 
Obiectivul măsurii 
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. 
 
Tipuri de beneficiari 
Beneficiarii măsurii sunt fermieri definiţi conform PNDR(Planul National de 
Dezvoltare Rurala) ca fiind persoane fizice sau persoane fizice autorizate, 
care practică în principal activităţi agricole. 
Conditia ca fermierul sa aplice pe aceasta masura este ca exploatatia sa 
aiba o dimensiune egală sau mai mare de 2 UDE, dar nu mai mare de 
8 UDE, şi care este înregistrată în Registrul fermelor/Registrul agricol. 
 
Numar de proiecte prevăzute in planul de finantare al GAL Podu Inalt: 21 
Numar contracte incheiate: 21 
Valoarea proiectului: 7.500 Euro 
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