
Susținerea crescătorilor de animale care livrează la 
abatoarele românești
Sprijinirea crescătorilor de animale care livrează produși la abatoarele 
romanești cu o greutate minimă specifică.
Buget: 50 mil. lei. 
Bugetul de stat

Program național pentru produsele ecologice și 
tradiționale
Încurajarea agriculturii ecologice și a produselor tradiționale
Buget: 10 mil. euro. 
Fonduri UE PNS

Sprijin pentru finanțarea creditelor
• Subvenție până la 80% pentru dobânda la creditele pt. achiziția de 

terenuri agricole.
• Subvenție până la 90% pentru dobânda la creditele pt. creștere 

spațiilor protejate.
Buget: 50 mil. euro/an
Bugetul de stat

Înființarea de ferme de reproducție în zootehnie
Ajutor de stat pentru înființarea de ferme de reproducție (porc, 
pasăre, vită, oaie).
Buget: 500 mil. euro. 
Fonduri UE și naționale

4. CONSOLIDAREA PRODUCȚIEI AUTOHTONE 
PENTRU VENITURI STABILE



PROGRAME DE SPRIJIN 
TEMPORAR

Subvenționarea 
achiziției de sămânță 
certificată
Subvenționarea cu 50% a 
achiziției de sămânță certificată 
pentru anul agricol 2020-2021.
Buget: 40 mil. lei. 
Bugetul de stat

Subvenționarea 
crescătorilor de animale 
din zona montană
Condiții: activitate la peste 
1.500 m altitudine, minim 3 
luni/an.
Buget: 10 mil. euro/an. 
Fonduri UE

Subvenții pentru 
pescari
Subvenții pentru, pentru 3 luni 
pe an, pentru fiecare pescar.
Buget: 20 mil. euro. 
Fonduri UE SURE

Schemă de ajutor de 
stat pentru zootehnie 
în contextul pandemiei
Susținerea activității în 
zootehnie, în criza economică 
generate de pandemia COVID-19 
Buget: 170 mil. euro. din FEADR, 
Fonduri UE CFM 2014-2020

Sprijin de 500 lei/lună/
angajat timp de 6 luni
Susținerea investitorilor 
pentru menținerea locurilor 
de muncă.
Buget: 30 mil. lei. 
Fonduri UE SURE

SECTORULUI AGROALIMENTAR
1. SUSȚINEREA CORECTĂ ȘI EFICIENTĂ A 



Programe pentru 
sectorul vitivinicol

Sprijin 
guvernamental 

direct
Subvenții pentru 

„Distilarea de criză”
Subvenție pentru 

„Stocarea de criză”

1.000 euro/hectar 3,5 euro per %vol/hl la vinurile cu 
DOC/IG
2 euro per %vol/hl la vinurile 
varietale
0,5 euro per %vol/hl
la vinurile non-varietale și bere

1 leu/litrul de vin

SECTORULUI AGROALIMENTAR
1. SUSȚINEREA CORECTĂ ȘI EFICIENTĂ A 


