
Situația recoltei agricole la nivel național

Nechita Adrian OROS

Ministrul Adrian Oros a susținut în data de 25 august 2021 o conferință de presă la 

sediul MADR
Producții medii situate peste media națională de 5.340 kg/ha s-au realizat în vestul țării în județele Satu

Mare, Bihor, Arad, Timiș, dar si în județele Olt, Caraș Severin, Ialomița. Călărași, Brăila, Galați, Mureș, 

Neamț, Botoșani, Bacău și Buzău. Găsiți mai jos materialul prezentat cu această ocazie.



Rating-ul „excepțional” pentru recolta agricolă din 2021 acordat României de către

GEOGLAM (Group on Earth Observations Global Agricultural Monitoring Initiative) este

confirmat de rezultatele obtinuțe de către fermierii români.

În 2021 culturile vedetă care plasează fermierii din România pe poziția de leaderi,

sunt: grâul, orzul și rapița.



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Grau - total 3.044.465 7.180.984 5.202.526 5.811.810 7.131.590 5.297.748 7.296.373 7.584.814 7.962.421 8.431.131 10.034.955 10.143.671 10.297.107 6.410.194 11.408.084
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Producțiile  totale la grâu în perioada 2007 - 2021



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Grau - total 1.541 3.403 2.421 2.688 3.663 2.652 3.468 3.590 3.780 3.944 4.888 4.793 4.749 2.987 5.340
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Producțiile medii la hectar la grâu în perioada 2007 - 2021



Producții medii situate peste media națională de 5.340 kg/ha s-au realizat în vestul

țării în județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, dar si în județele Olt, Caraș Severin,

Ialomița.Călărași, Brăila, Galați, Mureș, Neamț, Botoșani, Bacău și Buzău.



Pe fondul unei producții mondiale în scădere, cu un total de circa 15,5 milioane tone,

față de prognozele anterioare de producție în state precum Rusia, Canada și Statele

Unite ale Americii, dar și pe piața europeană și mondială prețul grâului a continuat să

crească, cotațiile bursiere din această perioadă indicând valori cu circa 40 % mai mari

comparativ cu perioada similară a anului trecut;



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Orz 231.918 577.178 619.296 777.074 712.830 540.933 930.515 1.085.573 1.072.770 1.267.722 1.271.734 1.276.620 1.340.389 829.350 1.885.158
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Producțiile totale la orz în perioada 2007 - 2021



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Orz 1.772 3.564 2.858 3.003 3.628 2.613 3.451 3.571 4.019 4.283 4.731 5.090 4.702 2.882 5.599
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Producțiile medii la hectar la orz în perioada 2007 - 2021

Producția medie la hectar înregistrată până la data de 23 august este de 5.599 kg/ha, 13

județe depășind media națională (Bihor, Arad, Galați, Ialomița, Caraș Severin, Constanța,

Brăila, Olt, Mureș, Călărași, Timiș, Dolj și Giurgiu).



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Rapita 991 1.844 1.357 1.755 1.882 1.496 2.408 2.604 2.499 2.835 2.798 2.546 2.264 2.124 3.022
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Estimări cu privire la culturile de toamnă

Estimare cultura de porumb boabe – ≅ 13,7 milioane tone

Potrivit Prognozei agro – meteorologice (A.N.M) pentru perioada 24-30 august 2021, în ceea ce privește

cultura porumbului, aprovizionarea cu apă a solului pe adâncimea 0-100 cm prezintă valori

satisfăcătoare spre optim în cea mai mare parte a Munteniei, Moldovei și Transilvaniei, local în centrul

și estul Dobrogei, izolat în estul Olteniei și vestul Crișanei.

De asemenea, deficite de umiditate în sol se pot înregistra pe suprafețe agricole extinse din Banat,

Maramureș, Crișana, Oltenia și Dobrogea, local și izolat pe zone agricole din sud-estul Munteniei, sudul

Moldovei și centrul Transilvaniei.

În prezent nu se înregistrează suprafețe cu culturi afectate de fenomene asociate fenomenului

meteorologic de secetă pedologică.



Estimări cu privire la culturile de toamnă

Estimare cultura de floarea soarelui – ≅ 3,2 milioane tone

La această dată cultura de floarea-soarelui parcurge fazele de maturitate. Pe suprafețele

unde semănatul a fost efectuat în epoca optimă, respectiv în zona de sud a țării, a început

recoltarea. Spre exemplificare în judetul Olt s-a recoltat o suprafata de 10.500 ha, în

judetul Teleorman 8.600 ha iar în Dolj 1.400 ha.
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TOTAL ALOCARE PUBLICĂ (FEADR, BUGET DE STAT ȘI EURI): 3,258 MLD. EURO

LANSARE SESIUNI DE PRIMIRE A CERERILOR DE FINANȚARE
6.1, 6.3, 16.4, 16.4 a



 Submăsuri/Măsuri Perioadă derulare sesiune Alocare disponibilă (euro) 

sM 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, plantelor şi 
animalelor” 

28 iulie – 31 octombrie 2021 31.200.000 

sM 9.1 ”Înființarea grupurilor de producători în sectorul 
agricol” 

29 iulie – 29 octombrie 2021   6.769.295  

sM 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” 27 august – 26 noiembrie 2021 

100.000.000, din care:  
 

 70.000.000 NAȚIONAL 

 30.000.000 MONTAN 

sM 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” 27 august – 26 noiembrie 2021 

87.000.000, din care: 
 

 60.900.000 NAȚIONAL 

 26.100.000  MONTAN  

sM 16.4 „Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și 
verticală între actorii din lanțul de aprovizionare” 

27 august – 26 noiembrie 2021 40.000.000 

sM 16.4a „Sprijin pentru cooperarea orizontală și 
verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în 
sectorul pomicol” 

27 august – 26 noiembrie 2021 10.000.000 



Submăsuri/Măsuri Perioadă estimativă lansare sesiune Alocare din fondurile de tranziție (euro)*

sM 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” Septembrie 50.000.000

sM 6.4 „Investiții în crearea şi dezvoltarea de activități neagricole” Septembrie 100.000.000

sM 4.1 „Investiții în exploatații agricole” Septembrie 760.000.000

sM 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor

agricole”
Septembrie 140.000.000

sM 4.2a „Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul

pomicol”
Septembrie 10.000.000

sM 4.3 “Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea

infrastructurii agricole și silvice” - componenta infrastructura de acces

agricolă

Octombrie  100.660.000



sM6.1 "Instalare tineri fermieri"
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sM6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri 
Sesiune de primire a cererilor de finanțare

- 27 august 2021, ora 09:00 - 26 noiembrie 2021, ora 16:00 -

Submăsura beneficiază de un buget de 100,00 mil. euro din Instrumentul de Redresare al Uniunii
Europene (EURI) din care 30 mil. Euro pentru zona montană;

Majorarea sprijinului financiar, începând cu sesiunea din acest an, la 60.000-70.000 euro, în funcție de
operațiunile propuse în planul de afaceri (condiționare- procesare sau agricultură ecologică) ;

Finanțarea pentru cei care se instalează prima dată ca tineri fermieri este 100% nerambursabilă.

Sprijinul se acordă pentru o perioadă de maximum trei ani, în două tranșe, astfel:
• 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;

• 25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcție de implementarea corectă a planului de afaceri, până la 31
decembrie 2025, fără a depăși trei ani de la semnarea deciziei de finanțare.
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sM6.3 "Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici"
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sM6.3 "Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici" 

Sesiune de primire a cererilor de finanțare

- 27 august 2021, ora 09:00 - 26 noiembrie 2021, ora 16:00 -

Submăsura beneficiază de un buget de 87,00 mil. euro din Instrumentul de Redresare al Uniunii
Europene (EURI) din care 26,10 mil. Euro pentru zona montană;

Sprijinul public nerambursabil este de 15.000 de Euro, procentul de finanțare nerambursabilă
fiind de 100%;

Sprijinul se acordă pentru o perioadă de maximum trei ani, în două tranșe, astfel:
• 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
• 25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcție de implementarea corectă a planului de afaceri, până la

31 decembrie 2025, fără a depăși trei ani de la semnarea deciziei de finanțare.
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sM16.4 "Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală

între actorii din lanțul de aprovizionare": 40 mil. euro

fonduri EURI

sM16.4a "Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală

între actorii din lanțul de aprovizionare" pomicol: 10 mil.

euro fonduri EURI



sM16.4/16.4 a "Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de 
aprovizionare agricol/pomicol”

Sesiune de primire a cererilor de finanțare

- 27 august 2021, ora 09:00 - 26 noiembrie 2021, ora 16:00 -

Valoarea maximă a sprijinului a fost majorată de la 100.000 euro la 250.000 de euro;

Costurile de funcționare a cooperării nu vor depăși 10% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe proiect
depus;

Sunt prioritizate parteneriatele care nu au mai depus proiecte în cadrul submăsurilor 16.4 și 16.4a în
perioada de programare 2014-2020.

1. Beneficiari

2. Operațiuni/Acțiuni eligibile pentru sprijin

 Intensitate sprijin 50%-70%
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1.Beneficiari

Parteneriatele constituite din cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup sau
o organizație de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol.

 Fermieri

 Microîntreprinderi și întreprinderi mici

 Organizații neguvernamentale înregistrate conform legislației naționale

 Autorități publice

 Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică

2. Operațiuni/Acțiuni eligibile pentru sprijin

 Costurile generale ale proiectului (trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile

pentru proiectele care prevăd construcții - montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiții

în achiziții simple sau acțiuni specifice sM 16.4/ 16.4a)

 Studii/planuri

 Costurile de funcţionare a cooperării

 Costurile directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului

 Costurile de promovare



Vă mulțumesc!


