GUVERNUL ROMÂNIEI
Hotărâre privind stabilirea sectoarelor, culturilor și speciilor de animale pentru care se
acordă sprijin cuplat în anii 2021 și 2022
Având în vedere prevederile art. 52 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 din
17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin
scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului și ale art. 53
alin. (6) din același regulament, astfel cum a fost modificat de Regulamentul (UE) 2020/2220
al Parlamentului European și al Consiliului din 23 decembrie 2020 de stabilire a anumitor
dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare
rurală (FEADR) și din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anii 2021 și 2022, de
modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013 și (UE) nr. 229/2013, de modificare a
Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce
privește resursele și aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 și 2022 și de modificare
a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 în ceea ce privește resursele și repartizarea unui astfel
de sprijin pentru anii 2021 și 2022,
In temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art.1 Se acordă sprijin cuplat în anii 2021 și 2022 în sectorul vegetal, pentru următoarele
culturi:
a) soia;
b) lucernă;
c) leguminoase boabe pentru industrializare: mazăre boabe și fasole boabe;
d) cânepă pentru ulei și/sau fibră;
e) orez;
f) sămânță de cartof;
g) hamei;
h) sfeclă de zahăr;
i) tomate pentru industrializare cultivate în câmp;
j) castraveți pentru industrializare cultivați în câmp;
k) legume cultivate în spații protejate:
(i) legume cultivate în sere: tomate, castraveți, ardei, varză pentru consum în stare
proaspătă
și castraveți pentru industrializare;
(ii) legume cultivate în solarii: tomate, castraveți, ardei, varză și vinete pentru consum în
stare proaspătă și castraveți pentru industrializare;
l) fructe pentru industrializare: prune, mere, cireșe, vișine, caise și zarzăre;
m) cartof timpuriu pentru industrializare.
Art.2 (1) Se acordă sprijin cuplat în anii 2021 și 2022 în sectorul zootehnic, fermierilor
crescători de animale din următoarele specii:
a) bovine;
b) ovine;
c) caprine;
d) viermi de mătase.
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(2) La specia bovine se acordă sprijin cuplat pentru următoarele categorii:
a) bivoliţe de lapte;
b) taurine din rase de carne şi metişii acestora: vaci și tauri din rase de carne, tineret mascul
şi/sau femel din rase de carne, vaci metise cu rase de carne și tineret mascul şi/sau femel
metis cu rase de carne;
c) vaci de lapte.
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