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In epoca medievala taranimea intretinea intreaga societate prin
produsele muncii sale. Economia naturala era inchisa si prin
excelenta agrara. In localitatile comunei Farcasa agricultura a avut
conditii bune de practicare. In coltul muzeistic al scolii, Tamaia, au
fost adunate numeroase unelte agricole din zona, care indica
prioritare culturile de cereale: grau, porumb, secara, orz si ovaz.
Nici animalele domestice nu puteau lipsi din localitate - vacile, caii,
oile, porci, pasarile de curte. Cresterea oilor a fost o ocupatie foarte
importanta a locuitorilor.
O alta activitate frecventa era si practicarea vanatorii. Alte obiecte
atesta practicarea unor mestesuguri casnice. Spre exemplu: morile
de apa pentru macinat cereale, impletiturile de nuiele si rachita,
sticlaria, prelucrarea lemnului.
A existat chiar si o intreprindere locala de fabricare a
mobilierului din nuiele si rachita, care producea pentru export Germania, Suedia, Olanda s.a., dar care, din pacate, s-a
dezmembrat, existand in momentul de fata doar cativa mici
meseriasi ce lucreaza la domiciliu.
Si in domeniul sticlariei a existat o fabrica de sticla vestita prin
produsele sale, care in 1989 s-a privatizat. Ocupatii traditionale de
prelucrare a lemnului au luat formele: rotarit, confectionat butoaie.
Alte activitati economice sunt croitoria si cojocaria.
Terenul agricol este de 4841 ha, dintre care 1830 ha teren arabil,
681 ha pasune si 228 ha sunt livezi.
Ca urmare a transformarilor din Romania de dupa 1989, si in
Farcasa se simte schimbarea ce a dus in domeniul economic la
trecerea de la ocupatia de baza a locuitorilor - agricultura, la
dezvoltarea de noi arii de activitate. In agricultura ramane
angrenata doar populatia de varsta a treia, activitatea economica
pe raza comunei Farcasa cunoscand o importanta diversificare.
Alaturi de sectia de sticlarie in comuna functioneaza un numar de
50 de societati comerciale, care activeaza in domenii cum ar fi:
●
●
●
●
●

transport international
exploatare nisip si pietris
prelucrarea lemnului
panificatie-patiserie
alimentatie publica

Incepand cu anul 2002 pe raza comunei isi desfasoara activitatea
concernul MOELLER care in prezent ofera locuri de munca unui
numar de 1750 de persoane. Se poate vorbi la Farcasa de o
adevarata industrie.
Concernul MOELLER condus de dl. Theo Kubat este cea mai mare
investitie din mediul rural si se bucura de respect din partea
comunitatii si de multa apreciere din partea conducerii judetului.
Implicarea conducerii concernului in dezvoltarea investitiei pe plan

local a fost recunoscuta de catre Consiliul local Farcasa prin
acordarea unor titluri onorifice de "Cetatean de Onoare" al
comunei.
O alta investitie importanta pe raza comunei este cea a societatii
romano-franceze RIDORAIL ROMANIA in domeniul prelucrarii
lemnului.

