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MADR: Precizări privind formele de sprijin pentru 

legumicultori prevăzute pentru anul 2021 

 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale face următoarele precizări cu privire la 

formele de sprijin pentru sectorul legumicol prevăzute pentru anul 2021: 

1. Programul de susţinere a producției de legume în spații protejate (HG 

nr.651/2021) 

Pentru anul 2021 suma alocată este de 150.000 mii lei (30.785 mii euro) 

S-au depus 14.239 de cereri a căror eligibilitate va fi verificata de APIA și de Direcțiile 

Agricole Județene. Valoarea maximă a ajutorului este de 2.000 euro/cultură/1000 

mp/beneficiar. 

Top 10 județe – nr de beneficiari:”. 

1. Olt          4500 6. Prahova          663 

2. Galați     3153 7. Teleorman     448 

3. Dolj         1485 8. Arad                263 

4. Giurgiu   1012 9. Bihor               225 

5. Buzău       660 10. Dâmbovița     191 

 

2. Pentru prima dată în PNDR, pentru perioada de tranziție 2021-2022, am 

introdus o submăsură dedicată finanțării legumiculturii 100 mil. euro pentru 

construirea de sere și solarii și 50 mil. Euro pentru depozitare și 

procesare. Sunt încurajate cooperativele și membrii cooperatori care vor avea 

intensitate de sprijin mai mare, pentru a stimula organizarea legumicultorilor în 

conformitate cu cerințele pieței, pentru a le oferi posibilitatea de a avea o anumită 

cantitate, ritmicitate și standardizare care să le permită contractarea și 

comercializarea întregii producții, precum și un grad ridicat de sustenabilitate. 



3. Sprijin Cuplat Vegetal (SCV) din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) 

după cum urmează: 

1. Sprijinul cuplat pentru tomate pentru industrializare – 2013,10 

euro/ha 

2. Sprijinul cuplat pentru castraveții cultivați în câmp pentru 

industrializare – 3391,41 euro/ha 

3. Sprijinul cuplat pentru legumele cultivate în sere și solarii (tomate, 

castraveți, ardei, vinete, varza) – 4844,44 euro/ha 

  

4. Alte plăți: 

Plata unică pe suprafață (SAPS) - 98,74 euro/ha 

Plata redistributivă: 

   - 1-5 ha -5,00 euro/ha 

   - 5-30 ha – 48,11 euro/ha 

      Plata pentru tinerii fermieri - 36,61 euro/ha 

 

  

 

Sursa: MADR 

https://www.madr.ro/comunicare/6915-precizari-privind-formele-de-sprijin-pentru-legumicultori-in-anul-2021.html

