
   

Legea nr. 236/2020 pentru stimularea producătorilor agricoli care 

comercializează produsele agricole primare, produse pescărești și de acvacultură 

 

TERMENI: 

produs agricol primar - legume, fructe, struguri, cereale, animale vii, păsări, lapte, ouă, miere de albine, 

ciuperci de cultură și hamei; 

produs pescăresc și de acvacultură - produse enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 

al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în 

sectorul produselor pescărești și de acvacultură (accesați  linkul https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1379). 

BENEFICIARI: persoanele fizice și juridice, persoanele fizice autorizate/ întreprinderile 

familiale/întreprinderile individuale din România. 

CONDIȚII CUMULATIVE DE ÎNDEPLINIT: 

a) dețin în proprietate sau în arendă suprafețe de teren agricol, luciu de apă sau construcții destinate 

producției agricole pe teritoriul României; 

b) posedă atestat de producător sau documente de înregistrare ori licență de acvacultură sau licență de 

pescuit comercial, după caz, emise de autoritățile române; 

c) comercializează pe piață produsele agricole primare, produsele pescărești și de acvacultură, din 

producția proprie; 

d) fac dovada comercializării produselor agricole primare pentru care posedă atestat de producător sau 

licență de acvacultură ori licență de pescuit comercial, după caz. 

DOCUMENTE NECESARE: 

a) adeverința care să ateste, conform înscrisurilor de la registrul agricol, suprafața de teren cultivată, 

suprafața de amenajări specifice destinate cultivării, suprafața de luciu de apă, respectiv numărul de 

animale/păsări/familii de albine deținută/deținut de către solicitant; 

b) atestatul de producător vizat la zi sau documentele de înregistrare ori licența de acvacultură sau licența 

de pescuit comercial, după caz; 

c) dovada comercializării produselor agricole primare și/sau a produselor pescărești și de acvacultură. 

Cererea pentru acordarea primei de comercializare se depune la centrul Agenției 

de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în a cărei rază teritorială se află terenul, 

luciul de apă sau ferma. 

NORME METODOLOGICE DE APLICARE: 

În aplicarea prevederilor prezentei legi se emit norme metodologice aprobate prin hotărâre a 

Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în termen de 90 de zile de la data 

intrării în vigoare a prezentei legi. 

Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021 și se aplică până la data de 31 

decembrie 2023.

http://lege5.ro/App/Document/gm4dqnbtge/regulamentul-nr-1379-2013-privind-organizarea-comuna-a-pietelor-in-sectorul-produselor-pescaresti-si-de-acvacultura-de-modificare-a-regulamentelor-ce-nr-1184-2006-si-ce-nr-1224-2009-ale-consiliului-si?pid=66741614&d=2020-11-09&p-66741614
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1379
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