
• Măsuri de sprijin MADR
A. Scheme de ajutor de stat pentru susținerea sectoarelor vegetal și 
zootehnic în contextul crizei economice generate de pandemia covid-
19 – Buget Național 
B. Sprijin temporar cu caracter excepțional în cadrul PNDR 2014-2020 
ca răspuns la epidemia COVID 19 – Fonduri Europene



A.SCHEME DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA SECTOARELOR 
VEGETAL ȘI ZOOTEHNIC ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE 

GENERATE DE PANDEMIA COVID-19



Guvernul PNL alocă de la bugetul de stat  1,463 miliarde lei pentru 
susținerea activităților din sectoarele vegetal și zootehnic în contextul crizei 
economice generate de pandemia COVID- 19  precum și pentru 
despăgubirea fermierilor, astfel:
• sectorul suine 119.560 mii lei;
• sectorul avicol 109.800 mii lei;
• sectorul apicol    49.948 mii lei;
• sectorul bovine 35.700 mii lei;
• sectorul vitivinicol 59.500 mii lei;
• despăgubiri pentru fermierii ale căror culturi înființate în toamna anului 

2019 au fost afectate de seceta pedologică:  1.088.409 mii lei.



ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148/2020 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat producătorilor agricoli 
care au înființat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică

 VALOAREA TOTALĂ  A SCHEMEI DE AJUTOR este de 1.088.409 mii lei.
 CUANTUMUL AJUTORULUI este prezentat în tabel:

 BENEFICIARI: circa 35 mii fermieri
a) producătorii agricoli persoane fizice, persoane fizice; 
b) autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale;
b) producătorii agricoli persoane juridice, cu excepția grupurilor de producători.

 CONDIȚIILE DE ELIGIBILITATE:
a) dețin proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, încheiat până la data de 15 iunie 2020 inclusiv, în care 
procentul de calamitare este de peste 30% aferent culturii calamitate;
b) suprafața calamitată reprezintă un procent de peste 30% din suprafața totală declarată în cererea unică de plată in anul 
2020,  aferentă culturii calamitate;
c) sunt înregistraţi în evidenţele APIA cu cerere unică de plată  2020;
d) nu sunt în dificultate, respectiv în reorganizare, în lichidare sau în faliment, la data depunerii cererii de solicitare a 
ajutorului de stat

Cererea de solicitare a ajutorului de stat se depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a OUG

Cultura
Cuantum maxim ajutor de stat 

plăți compensatorii
(lei/ha)

Grâu 925
Secară 925

Triticale 805
Orz 912

Orzoaică 951
Ovăz 772

Rapiță 1002



ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 149/2020 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității
crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

 VALOAREA TOTALĂ  A SCHEMEI DE AJUTOR este de 35.700 mii lei.
 CUANTUMUL AJUTORULUI este de 100 euro/cap femelă bovină adultă.

 BENEFICIARI:
persoanele fizice, întreprinderile individuale şi familiale, persoanele fizice autorizate, persoanele juridice, cu peste 91  

capete.

 CONDIȚIILE DE ELIGIBILITATE :
a) să dețină femele adulte din specia bovine înregistrate în RNE, în exploatații cu cod ANSVSA, la data de 1 iulie 2020;
b) să nu fi solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile;
c) să nu se afle în dificultate (respectiv reorganizare, lichidare, faliment) în baza evidențelor Oficiului Național al 
Registrului Comerțului la data de 31.12.2019

Cererea de solicitare a ajutorului de stat se depune în termen de 20 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a OUG



ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 150/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității
crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

 VALOAREA TOTALĂ  A SCHEMEI DE AJUTOR este de 119.560 mii lei.
 CUANTUMUL AJUTORULUI este de 100 euro/UVM, echivalent în lei 

 BENEFICIARI: 
întreprinderile individuale şi familiale, persoanele fizice autorizate persoanele juridice.

 CONDIȚIILE DE ELIGIBILITATE:
a) să dețină exploatație cu cod ANSVSA înregistrată/autorizată sanitar veterinar;
b) să desfășoare activitate de îngrășare și/sau reproducție a suinelor în semestrul I al anului 2020, cu excepția celor care 
dețin exploatații aflate în imposibilitate de populare din cauza măsurilor de restricție sanitare veterinare generate de 
evoluția pestei porcine africane;
c) să nu fi solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile;
d) să nu se afle în dificultate, (respectiv reorganizare, lichidare, faliment) în baza evidențelor Oficiului Național al 
Registrului Comerțului la data de 31.12.2019.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat se depune în termen de 20 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a OUG



ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 151/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru
susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de 
pandemia COVID -19

 VALOAREA TOTALĂ  A SCHEMEI DE AJUTOR este de 109.800 mii lei. 
 CUANTUMUL AJUTORULUI : 100 euro/UVM, echivalent în lei.

 BENEFICIARI:
întreprinderile individuale şi familiale, persoanele fizice autorizate, persoanele juridice. 

 CONDIȚIILE DE ELIGIBILITATE :

a) să dețină exploatație autorizată sanitar veterinar;
b) să desfășoare activitate de reproducție și/sau incubație și/sau creștere a păsărilor în semestrul I al anului 2020; 
c) să nu fi solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile;
d) să nu se afle în dificultate (respectiv reorganizare, lichidare, faliment) în baza evidențelor Oficiului Național al Registrului
Comerțului la data de 31.12.2019.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat se depune în termen de 20 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a OUG



Hotărâre a Guvernului nr. 716/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor 
fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2020 asupra sectorului apicol”

 VALOAREA TOTALĂ A SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS este de 49.948 mii lei

 CUANTUMUL AJUTORULUI este în valoare de 25 lei/familia de albine. 

 BENEFICIARI
persoanele fizice, întreprinderile individuale şi familiale, persoanele fizice autorizate, persoanele juridice

 CONDIȚIILE DE ELIGIBILITATE:
a) să aibă familii de albine înscrise în baza de date naţională apicolă la data 1 martie 2020, conform Sistemului unitar de 
identificare a stupinelor şi stupilor, gestionat de Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”, 
potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017;
b) să aibă familii de albine autorizate la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a 
municipiului Bucureşti.

Cererea de solicitare a ajutorului de minimis se depune până la data de 15 septembrie 2020



ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității 
producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 (proiect)

 VALOAREA TOTALĂ  A SCHEMEI DE AJUTOR este de 59.500 mii lei. 
 CUANTUMUL AJUTORULUI : echivalentul în lei a 500 euro/ha

 BENEFICIARI : producătorii vitivinicoli care dețin cod CAEN 0121 (cultivarea strugurilor)

 CONDIȚIILE DE ELIGIBILITATE :
a) să exploateze plantații viticole a căror suprafață este înscrisă în Registrul plantațiilor viticole și aibă pentru acestea 
depuse și înregistrate potrivit prevederilor legale, declarația de recoltă aferente ultimei campanii viticole;
b) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile 
c) nu se aflau în dificultate, respectiv reorganizare, lichidare, faliment în baza evidențelor Oficiului Național al Registrului 
Comerțului la data de 31.12.2019.         

 Durata de aplicare a schemei: Schema se aplică de la data intrării în vigoare a prevederilor ordonanței de urgență și 
până la data de 31 decembrie 2020.



Măsura 21- Măsura specifică de acordare a unui sprijin 
temporar cu caracter excepțional în cadrul PNDR 2014-2020 

ca răspuns la epidemia COVID 19



Bugetul total al măsurii este de 150 milioane euro

Sprijinul se acordă fermierilor din sectorul zoothenic respectiv bovine, ovine –caprine

sectorul legume -fructe şi cartofi

Condiţii de eligibilitate si de acordare a sprijinului generale:

 Solicitantul trebuie să fie fermier activ și să fie înregistrat la APIA cu cerere unică de plată pentru anul 2020;
 Solicitantul nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul acestei măsuri;

 În cazul în care un fermier are o exploataţie mixtă (zootehnic și vegetal sau sector zootehnic - specii de animale
diferite sau sector vegetal culturi anuale sau perene diferite), care se încadrează în aria de eligibiliate, sprijinul
poate fi cumulat până la valoarea maximă de 7000 Euro/fermier/exploataţie.

 Cuantumul maxim al sprijinului este de 7000 Euro / fermier/ exploatație;
 Suma forfetară urmează să fie plătită până la 30 iunie 2021, pe baza unei cereri de sprijin aprobată de autoritatea

competentă până la 31 decembrie 2020.



Sectorul bovine

Condiții de eligibilitate specifice sectorului bovine:

 Solicitantul deține minimum 5 UVM femele adulte din specia bovine, înregistrate în RNE, cu condiția de a avea
înscrise minim 5 UVM femele adulte din specia bovine pe unitate de producţie cu cod ANSVSA;

 Fiecare femelă adultă din specia bovine pentru care se solicită sprijin, trebuie să aibă vârsta de minimum 24 luni la
data de 1 iulie 2020;

Sprijinul pentru sectorul bovine/exploatație va fi :

 între 5 UVM - 10 UVM- 1000 Euro
 între 11 UVM- 20 UVM- 2500 Euro
 între 21 UVM– 30 UVM- 3500 Euro
 între 31 UVM– 40 UVM- 4750 Euro
 între 41 UVM- 50 UVM- 5000 Euro
 între 51 UVM– 60 UVM- 6000 Euro
 între 61 UVM- 90 UVM- 7000 Euro



Sectorul ovine și caprine

Condiții de eligibilitate specifice sectorului ovine – caprine:

 Solicitantul deține minimum 50 capete femele adulte din specia ovine/caprine, înregistrate în RNE pe unitate
de producţie cu cod ANSVSA;

 Fiecare femelă adultă din specia ovine/caprine pentru care se solicită sprijin, trebuie să aibă vârsta de
minimum 12 luni la data de 31 martie 2020;

Sprijinul pentru sectorul ovine-caprine/exploatație va fi:

 între 50- 100 capete- 500 Euro
 între 101- 200 capete- 800 Euro
 între 201- 300 capete- 1300 Euro
 între 301- 400 capete- 1700 Euro
 între 401- 500 capete- 2100 Euro
 peste 500 capete - 2500 Euro



Sectorul legume – fructe şi cartofi

Condiții de elegibilitate specifice sectorului legume – fructe şi cartofi

 Solicitantul a depus cerere unică de plată în campania 2020 exclusiv pentru unul sau mai multe din următoarele
coduri APIA:

 351 ( Legume proaspete anuale în câmp)
 251, 253 (Cartofi)
 359, 360, 361, 362, 363 ( Legume în solarii: tomate, castraveți, ardei, varză, vinete)     
 355, 356, 357, 358 ( Legume în sere: tomate, castraveţi, ardei, varză )
 654 (Caisi și zarzari)
 655 (Piersici) 
 656 (Ciresi și vișini)
 801 (Zmeur)
 802 (Coacăz)
 804 (Alți arbuști fructiferi)

 Solicitantul are o suprafața minimă de 0,1 ha legume - fructe cultivate în sere şi sau solarii;
 Solicitantul are o suprafața minimă de 0,3 ha legume cultivate în câmp, fructe și cartofi;



Sectorul legume – fructe şi cartofi
Sprijinul pentru sectorul legume- fructe şi cartofi/ exploatație va fi:

a) legume cultivate în camp, fructe și cartofi
 între 0,3 Ha- 1Ha- 700 Euro
 între 1,01 Ha- 3 Ha- 1200 Euro
 între 3,01 Ha- 5 Ha- 3000 Euro
 între 5,01 Ha- 10 Ha- 4000 Euro
 peste 10 Ha - 5000 Euro

b) legume cultivate în solarii
 între 0,1 Ha- 0,29 Ha- 700 Euro
 între 0,3 Ha- 0,5Ha - 1200 Euro
 între 0,51 Ha- 1Ha - 3000 Euro
 între 1,01 Ha- 2 HA - 4000 Euro
 peste 2 Ha - 5000 Euro

c) legume cultivate în sere
 între 0,1Ha - 0,29 Ha - 700 Euro
 între 0,3 Ha – 0,5 Ha - 1200 Euro
 între 0,51 Ha – 1 Ha - 3000 Euro
 între 1,01 Ha - 2 Ha - 4000 Euro
 peste 2 Ha - 5000 Euro
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