
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  

sprijină 

 

 

 



      Ferma de familie – Concept și identitate 

 

7.672 sunt organizate ca persoane juridice 

Ferma de familie este exploataţia agricolă în care activităţile sunt 
realizate în principal de către membrii familiei, care produc 
pentru consumul propriu, iar surplusul este comercializat. 

Dimensiunea economică a fermei de familie este cuprinsă între 2 - 50 UDE  
UDE - unitate de dimensiune economică prin care se exprimă  

dimensiunea economică a unei exploataţii agricole 

1.056.599 ferme < 50 hectare 

653.667 ferme 
1 – 20 

capete bovine 



MADR are în vedere lansarea unui apel de proiecte pentru Măsura 121 
”Modernizarea exploataţilor agricole”, în perioada iunie – iulie 2013, cu 

prioritate pentru fermele de familie 

      Ferma de familie – Sprijinul financiar 

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect: 125.000 Euro. 
Sprijinul nerambursabil: 

40% - 50% (tineri fermieri) - 60% (zone defavorizate) 

42 mil. € 

U.E. 

8 mil. €  

B.N. 

50 mil. € 

ALOCARE 

FINANCIARĂ 



Ferma de familie – Sectoarele finanțate cu prioritate 

Sectorul 
vegetal 

legume 

pepiniere și plantații de pomi și arbuști fructiferi, căpșunării  

culturi de câmp  

pepiniere și plantaţii de viţă de vie pentru vin și struguri de masă 

Sectorul de 
creștere a 
animalelor 

bovine  lapte 

bovine carne 

ovine și caprine îngrășare 

porcine îngrășare 

porcine reproducție 

păsări ouă 

ovine și caprine reproducție 

păsări carne 



 Construirea şi/ sau modernizarea serelor 

 Instalații de irigat de mici dimensiuni pentru sere și solarii 

 Înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi și căpşuni 

 Instalații de muls cu 4 - 20 locuri 

 Tancuri pentru depozitarea și răcirea laptelui 

 Mașini agricole, utilaje, echipamente necesare modernizării 

 Investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei 

 Dozatoare pentru furaje concentrate 

 Instalații de adăpare și furajare 

Ferma de familie – Tipuri de investiții 



Ferma de familie – Categoriile de beneficiari eligibili 

BENEFICIARI 

Persoane fizice 

Persoane fizice 
autorizate 

Întreprinderi 
individuale 

Intreprinderi 
familiale 

Societăți agricole 

Societăți cu 
răspundere 

limitată – SRL 



 75.000 Euro/beneficiar pentru beneficiari ai măsurilor de 
investiţii din PNDR, pentru asigurarea contribuţiei proprii la 
finanţarea investiţiilor în domeniul agricol cu o valoare 
eligibilă de până la 125.000 Euro - ferma de familie 

 25.000 Euro/beneficiar pentru asigurarea resurselor 
financiare pentru înființarea producţiei agricole 

 15.000 Euro/beneficiar pentru investiţii în domeniul agricol, 
neeligibile pentru finanţarea din Programul Naţional pentru 
Dezvoltare Rurală 

Ferma de familie – Sprijin pentru creditare 



Ferma de familie – Sprijin pentru creditare 

 

 Microcredite pentru dezvoltarea fermelor de familie 

 Transformarea producției pentru autoconsum în 
producție agricolă cu caracter comercial 

 Comasarea terenurilor prin acordarea de credite pentru 
achiziția de terenuri agricole 

 Pregătirea și realizarea producției agricole și zootehnice 

 Acoperirea cheltuielilor curente de producție 

 Accesarea fondurilor alocate prin PNDR 

OBIECTIVE 



Ferma de familie – Sprijin pentru creditare 

 Creșterea absorbției finanțării europene din FEADR 

 Asigurarea co-finanțării private în proiectele PNDR 

 Preocupare pentru micii producători agricoli 

 Valorificarea potențialului agricol neutilizat în prezent 

 Realizarea unui sector agricol eficient și rentabil 

 Creșterea contribuției agriculturii la veniturile statului 

MĂSURI 



Ferma de familie – Proiecte tip 

MADR va pune la dispoziția fermierilor 6 proiecte tip 

Ferma de legume ȋn cȃmp – maxim 2ha 

Ferma de legume ȋn spaṭii protejate – maxim 1.000 mp 

Livadă de pomi și arbuști fructiferi – maxim 5 ha 

Fermă de vaci destinată producṭiei de lapte – max 20 capete 

Fermă pentru creșterea păsărilor  – găini ouătoare – max 4000 capete 

Fermă de creṣtere ṣi ȋngrăṣare porci – Fermă ȋn circuit ȋnchis  –         max. 
100 capete 




