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De la început s-a 
subliniat faptul că Minis-
terul Agriculturii a reali-
zat toate obiectivele sca-
dente din Programul de 
guvernare pe anul 2017 
și pe primele 7 luni ale 
anului 2018. Astfel, s-a 
menționat acordarea la 
timp a subvențiilor, iar 
dacă anul trecut s-au au-
torizat la plată 2.766 mili-
arde de euro pentru pro-
gramul realizat, în 2018, 
în primele 7 luni ale anu-
lui s-au autorizat la pla-
tă 2,74 miliarde de euro. 
Campania 2018 de de-
punere a cererilor pen-
tru subvenții s-a încheiat 
în mai 2018 și însumează 
866.749 de cereri pentru 
9,639 milioane hectare. 

Investițiile în 
irigații, prioritare

”Suntem prima țară 
europeană care a înche-
iat depunerea cererilor 
pentru campania 2018, în 
condițiile în care deținem 
cel mai mare număr de 
ferme (36,8% din totalul 
fermelor din UE)”, a spus 
Georgiana Ene. Campa-
nia de irigații a început 
anul acesta pe 14 apri-
lie, față de 12 mai 2017, 
iar până acum, de la în-
ceputul anului, s-au apro-
bat investiții pentru 47 de 
obiective de irigații ca-

re însumează 1,2 milioa-
ne de hectare de teren, 
un milion de contracte de 
irigații, 336 de stații de 
pompare și 470 de stații 
de desecare. Primele 7 
luni ale lui 2018 au mai 
însemnat încă 7 amena-
jări repuse în funcțiune 
după 20-25 de ani, după 
alte 3 amenajări, ”relan-
sate” în 2017.

Programul 
”Tomata”, un 
succes

Programul ”Toma-
te în spații protejate” în-
seamnă pentru primele 7 
luni ale acestui an 15.773 
de legumicultori înscriși. 
În ciclul 1, 10.924 de le-
gumicultor au livrat pes-
te 65.000 tone roșii pe 
piața internă. Aceștia au 
primit 150,7 milioane lei, 
achitați de MADR. Din 
cei 4.745 de legumicul-
torii înscriși în ciclul II, 
3.854 au început plantă-
rile. Suprafețele spațiilor 
protejate (solare și sere) 
au crescut, ca urmare a 
derulării cu succes a pro-
gramului, la 5.344 hecta-
re în 2018.

Programe pentru 
susținerea 
agriculturii

În programul de în-

curajare a agriculturii 
ecologice și a produselor 
tradiționale avem, pentru 
perioada 1 ianuarie 2017 
- 23 august 2018: 80 de 
produse tradiționale ates-
tate, 22 produse atestate 
conform rețetelor consa-
crate românești, 61 pro-
duse cu mențiunea ”pro-
dus montan”. 

În noul program pen-
tru sprijinirea colectării 
și comercializării lânii, în 
2018, la finele lunii iulie, 
erau înscriși 32.328 de 
crescători de oi, 12.075 
tone de lână a fost colec-
tată deja, iar la export au 
mers 9.000 de tone.

Tot un program nou 
este și acela derulat pen-

tru dezvoltarea raselor 
de suine românești în re-
gim tradițional - Bazna și 
Mangalița. Pentru prime-
le 7 luni din 2018 s-au 
contabilizat 3.215 produ-
cători de genetică (cres-
cători de purcei), 54.850 
de purcei solicitați de că-
tre beneficiarii înscriși în 
program, 840 de purcei 
livrați. Din luna martie a 
început plata subvenției 
de 250 lei/cap de purcel. 
Pentru cei 840 de purcei 
s-au plătit 210.000 lei.

Recolte bune, 
în ciuda 
vicisitudinilor 
vremii

Anul trecut, Româ-
nia s-a situat pe locul 1 
în Uniunea Europeană la 
porumb și floarea soare-
lui, locul 4 la grâu și rapi-
ță și locul 3 la soia. Aces-
te culturi au condus anul 
trecut la creșterea mai ra-
pidă a agriculturii în PIB, 
dar mai ales la creșterea 
valorii agriculturii, hotă-
râtoare la securitatea ali-
mentară a populației. Şi 
în acest an agricultura își 
va aduce contribuția la 
creșterea valorii Produsu-
lui Intern Brut. ”În prima 
jumătate a anului 2018 
am traversat una dintre 
cele mai dificile perioade 

din punct de vedere me-
teorologic. Au fost afec-
tate circa 40.000 ha cul-
turi arabile, livezi, viță de 
vie, solare și s-au înregis-
trat pagube la 41 amena-
jări funciare, cu o valoare 
de circa 72 milioane lei, 
pentru care Executivul a 
fost informat în vederea 
solicitării de asistență fi-
nanciară din Fondul de 
Solidaritate al UE (FSUE). 
Pentru culturile care înde-
plinesc condițiile, se vor 
acorda despăgubiri după 
finalizarea dosarelor.

În majoritatea jude-
țelor care nu au fost 
afectate de calamități, 
recolta de cereale păioa-
se a înregistrat creșteri 
față de anul trecut, 
menționându-se, în acest 
sens, un nou maxim is-
toric/țară. Pentru 2018, 
producția medie a fost de 
4.654,7 kg/ha – cereale 
păioase de vară. România 
a obținut, în 2018, peste 
10,2 milioane tone grâu, 
cu 135 mii tone mai mult 
ca în 2017 – o producție 
medie de 4.870 kg/ha. La 
orz, producția medie în 
2018 a fost de 5.204 kg/
ha, iar județul Ilfov s-a si-
tuat, la acest indicator, pe 
locul 10 la nivel național 
(cu o producție medie de 
5.020 kg/ha)”, a precizat 
Georgiana Ene.

MADR a desemnat persoanele responsabile pentru 
pozițiile de președinte, vicepre ședinte și responsabili 
de dosar pentru gestionarea grupurilor de lucru ale 
Consiliului Uniunii Europene, în domeniul agriculturii 
și pescuitului pentru pregătirea preluării de către 
România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, din 
2019. Experții nominalizați acoperă 29 de grupuri de 
lucru. A fost mărită echipa Reprezentanței Permanente 
a României la Bruxelles și au fost delegate 5 persoane 
din partea Ministerului Agriculturii. A fost creată 
o structură nouă în cadrul MADR care să asigure 
sprijin pentru grupurile de lucru, precum și pentru 
organizarea evenimentelor din timpul Președinției 
Consiliului UE.

Pregătiri pentru președinția Consiliului UE

Toate obiectivele stabilite în Programul 
de guvernare au fost realizate

Bilanț al Ministerului Agriculturii

La sediul Direcției pentru Agricultură 
Județeană (DAJ) Ilfov a avut loc, săptămâna 
trecută, o conferință de presă în care 
Georgiana Ene, director executiv al instituției, 
a prezentat cifre de actualitate în ceea ce 
privește agricultura și dezvoltarea rurală - 
un bilanț al actualui Program de guvernare. 
Au fost scoase în evidență date privitoare 
la recolta de cereale păioase 2018, la nivel 
național, programe nou implementate pentru 
dezvoltarea agriculturii, precum și pregătirea 
pentru preluarea de către România a 
președinției Consiliului UE și poziția țării 
noastre față de Politica Agricolă Comună 
(PAC) post 2020.

Carmen istrate

Georgiana Ene, director 
executiv DAJ Ilfov


