
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)

 353 (Tomate)

 354 (Castraveți)

 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)

 803 (Căpșuni)

 804 (Alți arbuști fructiferi)

 971 (Teren sub sere și solarii cultivat)

 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 spații protejate ( sere și 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



Vă mulțumesc pentru atenție!


