
 

 

 

Descrierea amanunţită a locaţiei 

Suprafaţa fermei şi/sau 

a sight-ului (ha) 

FERMA MIHALCA, PETROVA, ROMÂNIA 

Sistem tradițional silvopastoral cu pajiști și fânețe cu arbori și trupuri de pădure bine 

individualizate într-un mozaic complex 

Coordonate geografice 24°10’18’’ E,  41°49’05’’ N 

Personae de contact 

(nume, email) 

Mignon Sandor, mignon.sandor@usamvcluj.ro 

Gliga Adrian, gligaadrian@gmail.com 

Altitudine 430 m – 650 m 

Statut legal (proprietate 

privată, în arendă) 

40% din suprafață proprietatea soților Mihalca 

60% din suprafață arendată de la proprietari 

Fotografii exemplu 
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Harta sistemului 

 

 

 
 

 

Caracteristicile componentei - arbori 

Specii şi varietăţi 

 

1) Sistemul silvopastoral: 

- Fag (Fagus sylvatica); 

- Gorun (Quercus petraea); 

- Anin negru (Alnus glutinosa); 

- Carpen (Carpinus betulus); 

- Mesteacăn (Betula pendula); 

- Salcie căprească (Salix caprea); 

- Plop tremurător (Populus tremula); 

- Cireş păsăresc (Prunus avium); 

- Frasin (Fraxinus excelsior); 

- Paltin de munte (Acer pseudoplatanus); 



 

 

- Salcie albă (Salix alba); 

- Salcie plesnitoare (Salix fragilis) 

- Mar (Malus domestica) 

2) Tufişuri 

- Alun (Corylus avellana); 

- Păducel (Crategus monogyna); 

- Măceş (Rosa canina); 

- Corn (Cornus mas); 

- Sânger (Cornus sanguinea); 

- Mur (Rubus hirtus). 

Data plantării; 

Vârsta arborilor 

Vegetația lemnoasă nu a fost plantată, ci este apărută spontan ca rezultat al succesiunii 

ecologice din ecosisteme. 

Vârsta arborilor batrâni de pe pajiști poate depăși 100 ani, însă dominanți sunt  arborii cu 

vârste între 5-10 ani. 

Densitatea arborilor 

În trupurile de pădure bine individualizate densitatea arborilor este foarte ridicată, 

caracteristică ecosistemelor silvice. 

În pajiștile și fânațele cu arbori densitatea variaza de la 20 ind/ha la 200 ind/ha 

Distanţa dintre rânduri Nu există 

Practici de gestiune  a 

arborilor 

Toaletarea arborilor 

Tăierea selectivă a arborilor ca metodă de management a pajiștilor 

Rar apar lucrări de înlăturare a crengilor aflate la baza arborilor 

Producţia medie 

(biomasă, material 

lemnos, fructe) 

Dificil de estimat 

Creşterea medie de 

bomasă şi material 

lemnos 

Dificil de estimat 

Caracteristicile componentului – cultură 

Speciile principale de 

cultură 

Pajiști și fânețe permanente dominate de speciile Agrostis capillaris, Festuca 

rubra,Festuca pratensis, Dactylis glomerata. În total pe aceste pajiști au fost identificate 

peste 161 specii de plante ierboase. 

Gestiunea culturii 

Cositul fânațelor se face preponderent mecanizat, iar adunarea fânului de face cu presa 

de balotat. Totuși, cositul manual este necesar a se realiza mai ales pe parcelele în pantă, 

iar în acest caz și adunarea fânului se face tot manual. 

Producţia medie a 

culturii 
Între 2500 kg/ha/an și 3400 kg/ha/an (greutate uscată) 

Alte culture, dacă există 

 

 

Nu există 

 

 



 

 

Managementul sistemului 

Aplicarea de fertilizanţi 

şi pesticide 
Nu se folosesc 

Utilaje 
Tractor, remorcă, mașină de cosit, masina de balotat, remorcă pentru împrăștiat gunoi, 

mașină pentru împrăștiat purin 

Aplicarea de gunoi de 

grajd 

În funcție de parcela pe care se administrază, cantitatea de gunoi folosită este cuprinsă 

între 10 – 25 t la hectar. Dejecțiile lichide colectate sunt distribuite pe parcele ca și 

fertilizant organic. 

Numărul de muncitori, 

permanenţi sau 

temporari 

3 angajați permanent și zilieri atunci când este nevoie 

Managementul solului, 

în cadrul rândului şi 

între rânduri 

Nu există 

Managementul 

tufişurilor şi a arborilor 

izolaţi 

Nu există 

Caracteristicile şeptelului 

Specii şi rase 
Vaci pentru lapte și carne, rasa Brună de Maramureș 

Porci pentru carne 

Numărul de animale 

137 de vaci, din care  80 de capete reprezintă efectivul matcă, iar restul reprezintă  

tineret 

10 porci 

Gestiunea şeptelului 

Pășunatul începe în luna mai și se încheie în luna octombrie. Animalele sunt ținute libere 

pe diferite parcele de teren o anumită perioadă de timp, după care sunt mutate pentru a 

permite refacerea covorului iebos. 

Aspect economice şi financiare 

Produse principale 

(biomasă, material 

lemnos, culture, 

fructe…) 

Principalele produse vândute pe piață: 

- brânzeturi (70% din venitul brut); există o capacitate de procesare zilnică a laptelui de 

aproximativ 500 de litri de lapte / zi; 

- carne de vita; carne de porc (în jur de 20% din venitul brut); 

Alte produse 

Alte produse vândute pe piață: 

- produse din carne, produse în fermă, folosind practicile tradiționale (în jur de 10% din 

venitul brut); 

Produse utilizate pentru consumul propriu: 

- Gunoi de grajd; 

- Lemn pentru consumul intern (mini-fabrica de lapte, case de personal); 

 

Procesul de producţie 

în amonte(resursele de 

intrare care nu sunt 

- Brânzeturi intrări: sare; pachete; 

- Intrări de creștere a animalelor: furaje (în jur de 30% din totalul cererii); costurile 

energiei; 



 

 

produse în IFNS, ex.: 

seminţe, îngrăşământ) 

- Furaje: intrări, costurile de combustibil; 

Procesele de producție 

subcontractată (de 

exemplu, servicii 

utilizate în fermă, cum 

ar fi tăierea arborilor de 

către societate externă) 

- costurile veterinare; costuri de certificare organică; 

Procesul de producție 

în aval (prelucrarea 

produselor din IFNS) 

- prelucrarea laptelui (în jur de 500 l / zi); 

- prelucrarea cărnii (ocazional, în funcție de cerințele); 

- Tăierea lemnului pentru consum propriu IFNS; 

Procesele de marketing 

(etichetare ca bio, 

regional, ...) 

Produsele organice. Ferma este certificată ecologic. Din cauza lipsei cererii de pe piață 

din ultimul an, agricultorul a decis să oprească plățile pentru certificarea ecologică; 

Brânzeturi soiuri tradiționale recunoscute de către autoritățile naționale, în conformitate 

cu etichetele: "Telemea de Petrova"; "Cașcaval de Petrova"; "Frământată de Petrova 

Brânză" și "Urda de 

Petrova".http://old.madr.ro/pages/industrie_alimentara/judete/maramures.pdf 

Destinațiede piață 

(local, național, 

internațional) 

Produsede brânză: locale (evenimente și târguri), circa 30% din capacitatea de producție; 

magazine și restaurante locale din cele mai mari oraşe locale (Baia Mare şi Sighetu 

Marmaţiei); magazine speciale în capitală București; vânzări pe internet: 

http://www.fermapetrova.shopia.ro/ 

Carne de vită - casa de sacrificare locală; 

Produse din carne și alte produse: de vânzare directă; magazin local; 

Venitul brut 

Nu există date certificate în ceea ce privește venitul brut. În România, o asociație 

familială este impozitată pe baza normei de venit anual. Există doar un sistem de 

contabilitate simplificat. 

Baza de pe declarația fermierului: cifra de afaceri anuală în jurul valorii de 140.000 

EUR. 

Sprijin UE (PDR sau 

alte programe de 

sprijin) 

Subvenţii: 

Pilon 1 plăți directe: 

- Plată unică pe suprafață; plăți complementare pentru animale; 

Pilonul 2: 

- Plăți Agro mediu (pajiști HNV și pășuni; agricultură ecologică; zona de munte; rasele 

tradiționale); 

- Subvențiile de investiții: 2006 - investiții în activele fermelor 122.840 euro; 

Serviciile ecosistemice principale 

În detaliu contribuie de 

IFNS pentru a 

îmbunătăți serviciile 

ecosistemice (de 

sprijin, aprovizionarea, 

reglementarea, 

Servicii de aprovizionare 

Sistemul este administrat în scopul de a asigura hrana pentru animale și oameni. 

Principalele produse obținute sunt lapte și carne. componenta de pădure prevede că 

lemnul este folosit ca sursă de energie și de materiale de construcție. Prezența speciilor 

de plante medicinale ofera posibilitatea de a obține profit suplimentar prin vânzarea 

produselor obținute, care nu este în prezent la nivelul fermei. 

http://old.madr.ro/pages/industrie_alimentara/judete/maramures.pdf


 

 

culturale) Servicii de asistență și de ajustare 

Sistemul este caracterizat de o biodiversitate ridicată. Numărul mare de specii de plante 

asigură o diversitate faunistică mare, mai ales printre insecte. Sistemul asigură 

polenizarea plantelor, de asemenea, ea controlează dăunători și boli. 

În cadrul sistemului sunt crescute o rasă locală de animale, care asigură menținerea 

diversității genetice a speciilor. 

Păşunatul liber asigură restaurarea speciilor erbacee și permite circuitului de nutrienți în 

ecosistem. 

Vegetaţia lemnoasă afectează microclimatul zonei, contribuind la sechestrarea 

carbonului, previne eroziunea realizată de vânt și apă și asigură o calitate a apei în zonă. 

Servicii culturale 

Din cauza locației sale, într-o zonă care încă mai păstrează tradițiile arhaice sistemul 

păstrează tradițiile, ritualurile și monumente religioase unice, care oferă activitate 

turistică intensă. 

Context teritorial 

Descrie principalele 

caracteristici socio-

economice ale 

teritoriului în care se 

află IFNS: sistem de 

utilizare a terenurilor, 

structura fermelor, 

populația (densitatea 

absolută și), demografie 

(dezvoltare și 

prognoză), migrația 

internă și 

internațională, primar 

sectorial, contribuție 

secundară, terțiară PIB. 

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, populația comunei Petrova 

înregistra la 1 ianuarie 2016 un număr de 2493 locuitori, fiind în scădere față de anii 

anteriori. Această tendință este observată la nivelul tuturor zonelor rurale din România, 

datorându-se, pe de o parte, scăderii ratei natalității, iar pe de altă parte migrației, interne 

și externe. 

 

În ceea ce privește repartizarea populației pe genuri, la nivelul anului 2015, aceasta era 

echilibrată, 49% fiind femei și 51% bărbați. În același an, sporul natural a fost negativ, 

numărul celor nou născuți (23 de persoane) fiind considerabil mai mic decât numărul 

celor decedați (42 de persoane). 

Analizând structura pe grupe de vârstă a populației, nu se poate vorbi deocamdată de un 

process de îmbătrânire demografică accentuat, un procent de 58% fiind reprezentat de 

segmentul de vârstă <44 de ani. Acest proces se va accentua însă pe viitor, în condițiile 

în care sporul natural va continua să fie negativ, iar plecările se vor menține în creștere 

(doar la nivelul anului 2014 s-au înregistrat 36 schimbări de domiciliu, inclusive în 

străinătate). 

 

La finalul lunii mai a anului 2016 în comună se înregistrau 81 șomeri, din care 46 bărbați 

și 35 femei. O posibilă explicație a numărului mic de șomeri în zonele rurale este dată de 

faptul că o mare parte a populației se declară ocupată, dar face parte din categoria 

lucrătorilor familiali neremunerați.  

Populația este în general dependentă de activitățile agricole, principalele culture obținute 

fiind porumbul și cartoful. Se obțin, de asemenea, fructe și legume, în cantități mici, 

destinate în principal consumului propriu. În ceea ce privește producția animală, aceasta 

este reprezentată de bovine (aproximativ 900 de capete), porcine (1274 capete), ovine 

(1296 capete) și păsări (4780 capete). Principalele produse obținute sunt carnea, laptele 

de vacă și bivoliță, lâna și ouăle. 



 

 

Activitatea antreprenorială este reprezentată de existența a 22 de firme 

 

Rezultatele studiului privind identificarea nevoilor principalilor actori locali, incluse în 

Planul strategic de dezvoltare a comunei Petrova, arată că principalele domenii de 

activitate locale cu potențial de dezvoltare sunt: creșterea animalelor, agroturismul, 

cultivarea plantelor, activitățile meșteșugărești, prelucrarea produselor locale și 

exploatarea resurselor minerale. 

Ocuparea forței de 

muncă în sectorul 

agricol și forestier 

În ceea privește forța de muncă, în anul 2014 existau în comună 182 de salariați, 

majoritatea fiind angajați în învățământ, transporturi și poștă, construcții, comerț, 

administrație publică, sănătate și asistență socială. Numărul salariaților din agricultură 

era aproape inexistent, ceea ce demonstrează încă o data că majoritatea celor care se 

ocupă de agricultură sunt lucrători familiali neremunerați, care lucrează în cadrul 

gospodăriei țărănești și a fermelor mici, de subzistență. 

 

Aspecte culturale și 

istorice, educație, 

turism 

Educaţie: 

În ceea ce privește populația școlară din satul Petrova, la nivelurile de educație, în 2014, 

75 de copii au fost înscriși la grădiniță, 120 de elevi în învățământul primar, 110 în 

învățământul secundar, 122 în liceu și 15 în învățământul profesional. În sat există o 

unitate școlară, cu nivelul maxim de pregătire de liceu și o bibliotecă ce conține 18644 

de volume și un total de 356 de cititori activi. 

Activități culturale și turistice: 

Petrova Maramuresului este una dintre cele mai importante locaţii culturale în ceea ce 

privește oamenii de la țară, de o valoare inestimabila. O remarcabilă activitate se 

desfășoară sub auspiciile centrului cultural local, "Tileguta" club de tineret literar. 

Organizarea evenimentului "Fiii satului" este o activitate culturala importanta. Începând 

cu anul 2004 Festivalul de flori este organizat anual, ca parte a unui program mai amplu, 

desfășurat sub auspiciile Parcului Natural Muntii Maramuresului. 

Petrova ofera diverse oportunități turistice: plimbare picior în munți, de-a lungul văii 

Frumuşaua şi consumul de apă minerală terapeutică "Paltin". Un alt traseu turistic este 

de-a lungul Văii Mănăstirea "Izvorul Tămăduirii". 

Cooperare locală / 

regională legături cu 

asociațiile locale / 

regionale (societatea 

civilă, asociațiile de 

fermieri) 

Asociația GAL Munții Maramureșului (Grupul de Acțiune Locală "Munții 

Maramureșului") a fost stabilită la inițiativa a 28 de membri (asociații non-

guvernamentale, autorități publice, operatori economici și lideri informali), având drept 

scop dezvoltarea durabilă a comunităților locale, pe teritoriul munţilor Maramureşului 

(Repedea, Ruscova, Rona de Jos, Rona de Sus, Bistra, Petrova, Leordina). 

Politicile relevante care 

promovează sectoare 

(locale / regionale / 

naționale / UE) agricole 

și forestiere 

Politica agricolă comună sprijină dezvoltarea agriculturii (în principal, prin plăți directe 

pentru agricultori) și economia rurală (prin măsurile de sprijin ale Programului Național 

de Dezvoltare Rurală). Principalele proiecte finanțate de PAC s-au bazat pe următoarele 

aspecte: activități neagricole, tinerilor agricultori, activități agro-turism și infrastructură 

rurală. 

 


