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OPȚIUNILE DE INVESTIȚII SPRIJINITE DE FINANȚARE PUBLICĂ
PENTRU FERMIERII MICI ȘI MEDII DIN VESTUL ROMÂNIEI
Lucrarea dorește să obțină un răspuns la întrebarea de cercetare legată de posibilele orientări ale
investițiilor din ferme în cazul fermierilor mici și medii din vestul României. Răspunsurile și observațiile
permit designul unui număr de căi de dezvoltare și descoperirea legăturilor potențiale cu dezvoltările
anterioare, încadrând o serie de pași naturali și logici. Realizarea eșantionului nu țintește fermieri aleși
aleatoriu pentru a asigura prezența dezvoltărilor anterioare din diferite forme de sprijin pentru investiții și
compune aleatoriu localizarea și clasele de mărime pentru a asigura nivelul acoperirii teritoriale și a
condițiilor de producție pentru relevanța regională. Tipul, natura sau domeniul investițiilor potențiale nu
este inclus in eșantionare și chestionare pentru lărgirea tipurilor de activități, de la continuarea ameliorării
producției agricole la diversificarea sau reorientarea activităților spre economia rurală neagricolă.
Rezultatele indică opțiuni clare ce conduc spre căi și modele de dezvoltare naturale și realism în nivelul
sprijinului solicitat și mobilizat.
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INVESTMENT OPTIONS SUPPORTED BY PUBLIC FINANCING FOR THE
SMALL AND MEDIUM FARMERS IN WESTERN ROMANIA
The paper aims to provide an answer to the research question regarding the possible orientation
for farm investments as development options in the case of the small and medium farmers from Western
Romania. The answers and findings allow the design of a number of development paths and the potential
links to earlier developments framing a natural or logical series of steps. The sampling targets nonrandom farmers to ensure previous developments from different types of investment support and
randomize the location by class size to enable the level of territorial coverage and production conditions
for the regional relevance. The type, the nature or the domain of the potential investments is not sampled
or questioned for broadening the types of activities, from continuing the enhancement of agricultural
production to diversification or reorientation of activities towards the non-agricultural rural economy. The
results indicate clear options driving to natural development paths and patterns and realism in the level of
required and mobilised support.
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