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Finanțare europeană pentru 
crescătorii de porci și păsări

APIA primește cereri de 
solicitare a ajutorului de stat 
pentru bovine

APIA informează că se pot depune cererile de 
solicitare a ajutorului de stat pentru susţinerea ac-
tivităţii crescătorilor din sectorul bovin în contextul 
crizei economice generate de pandemia COVID -19, 
pe o perioadă de 20 de zile lucrătoare de la publica-
rea actului normativ în Monitorul Oficial. 

Cuantumul ajutorului de stat este de 100 euro/
cap femelă bovină adultă, iar valoarea totală ce poa-
te fi acordată unui beneficiar nu depăşeşte echiva-
lentul în lei a a.000 euro.

Formularul cererii de solicitare a ajutorului de 
stat se regăseşte în OUG. nr 149/27.08.2020 şi poa-
te fi descărcat de pe site-ul APIA. 

Cererea de solicitare a ajutorului de stat şi docu-
mentele justificative se depun la centrele judeţene 
ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, iar în 
situaţia în care deţin mai multe exploataţii, la centrul 
judeţean APIA pe raza căruia au sediul social sau îşi 
au domiciliul, după caz.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat şi do-
cumentele justificative se pot transmite şi prin fax, 
poştă sau în format electronic prin e-mail, cu condi-
ţia asumării prin semnătură pe fiecare pagină a do-
cumentului transmis.

Criterii de eligibilitate
Beneficiarii sunt crescători care deţin animale 

din specia bovine, respectiv întreprinderi individuale 
şi familiale, persoane fizice autorizate, persoane fizi-
ce, după caz, precum şi persoane juridice.

Beneficiarii trebuie să îndeplinească cumula-
tiv următoarele criterii de eligibilitate respectiv: să 
deţină minimum 91 capete femele adulte din spe-
cia bovine înregistrate în RNE în exploataţii cu cod 
ANSVSA la data de 1 iulie 2020; femela din specia 
bovină să aibă vârsta de minimum 24 luni la data de 
1 iulie 2020; să nu fi solicitat alte tipuri de ajutor de 
stat pentru aceleaşi costuri eligibile în baza Comu-
nicării CE - Cadru temporar pentru măsuri de aju-
tor de stat de sprijin a economiei în contextul actu-
alei pandemii de COVID-19 (2020/C91I/01); să nu 
se afle în dificultate, respectiv reorganizare, lichida-
re sau faliment, în baza evidenţelor Oficiului Naţio-
nal al Registrului Comerţului la data de 31 decem-
brie 2019 sau în cazul persoanei fizice nu a fost emi-
să o decizie definitivă a instanţelor judecătoreşti de 
constatare a falimentului până la data de 31 decem-
brie 2019.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat trebuie 
însoţită de copie de pe B.I./C.I. a beneficiarului, cer-
tificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Regis-
trului Comerţului al beneficiarului, împuternicire şi 
o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal, regis-
trul exploataţiei emis de operatorul Sistemului naţi-
onal de identificare şi înregistrare a animalelor din 
care rezultă efectivul de bovine deţinut la data 1 iu-
lie 2020, pentru exploataţia/exploataţiile cu cod atri-
buit de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor,  înscrisă/e în cerere şi 
coordonate bancare/trezorerie.

Fermierii pot depune 
cererile de despăgubiri 
pentru secetă până la 
15 septembrie, iar banii 
vor începe să le intre 
în conturi trei zile mai 
târziu, a declarat ministrul 
agriculturii și dezvoltării 
rurale, adrian Oros, într-o 
conferinţă de presă.
„Primul pachet de scheme, 
care este din bugetul 
naţional, are termen de 
depunere 15 septembrie - 
pentru secetă, respectiv 
29 septembrie - pentru 
celelalte scheme din 
sectorul zootehnic. În 
momentul în care expiră 
data de depunere, în 
2-3 zile putem începe să 
dăm banii. aceste plăţi 

sunt făcute prin aPia 
și posibilitatea ca aceste 
plăţi să ajungă la ei este 
mult mai mare. doar pentru 
apicultori facem plăţile 
prin direcţiile agricole 
judeţene. În rest, toate 
plăţile le vom face prin 
aPia. În momentul în care 
se finalizează înscrierile, 
acestea se centralizează, 
se fac câteva verificări, 
iar, după trei zile, banii vor 
începe să intre în conturile 
fermierilor”, a arătat 
ministrul.
el a adăugat că a cerut 
celor de la aPia, într-o 
videoconferinţă, să facă 
eforturi mai mari pentru 
a efectua cât mai repede 
aceste plăţi.

Despăgubirile pentru secetă, 
plătite din 18 septembrie

Reprezentanţii Clubului 
Fermierilor Români 
se declară dezamăgiţi 
de votul favorabil 
din 2 septembrie din 
Camera Deputaţilor 
privind modificarea 
legii de reglementare a 
procesului de vânzare 
a motorinei, care 
modifică Codul Fiscal 
şi impune obligaţia 
pentru intermediarii 
de carburanţi să aibă 
depozite speciale.

Potrivit unui comuni-
cat, adoptarea proiectu-
lui de lege care comple-
tează articolul 435 din Le-
gea 227/2015 privind pro-
cesul de vânzare a moto-
rinei are impact negativ 
în activitatea operatorilor 
economici de pe această 
piaţă şi, în mod deosebit, 
asupra fermierilor care se 
aprovizionează cu moto-
rină de la aceşti comerci-
anţi. 

„Prin adoptarea aces-
tui proiect legislativ, sunt 
eliminate din piaţă peste 
980 de companii care asi-
gură revânzarea de pro-
duse petroliere şi care îşi 
desfăşoară activitatea la 
nivel naţional. Agricultura 
va fi puternic afectată de 
această lege, cu impact 
imediat asupra campani-

ei agricole de toamnă, în 
condiţiile în care fermierii 
depind de livrările de mo-
torină pentru derularea lu-
crărilor agricole specifice 
acestei perioade”, se men-
ţionează în comunicat.

Prețul motorinei 
ar putea să 
crească

Astfel, reprezentan-
ţii Clubului Fermierilor Ro-
mâni semnalează implica-
ţiile negative pentru fer-
mieri, precum: creşterea 
preţului motorinei, prin 
reducerea competiţiei pe 
piaţă (cvasi-dispariţia pie-
ţei revânzătorilor), rămâ-
nând doar cei şase opera-
tori/producători naţionali, 
precum şi imposibilitatea 
livrării motorinei conform 
cererilor fermierilor din 
cauza capacităţilor logisti-
ce limitate, într-o perioa-

dă critică de desfăşurare 
a lucrărilor agricole. 

Pe lista cu implicaţii 
negative pentru fermieri 
este menţionată reduce-
rea perioadei de credita-
re pentru achiziţia moto-
rinei. Astfel, furnizorii ră-
maşi vor livra numai în ba-
za rapoartelor  Coface, ca-
re nu se utilizează în cazul 
companiilor mici (societăţi 
în nume colectiv, PFA-uri).

Guvernul 
și Consiliul 
Concurenței au 
respins proiectul

De asemenea, repre-
zentanţii Clubului Fermi-
erilor Români au precizat 
pe lista cu implicaţii ne-
gative şi neplata datori-
ilor către revânzători, în 
condiţiile în care fermierii 
nu mai primesc motorină. 
Aceştia menţionează că 

motorina livrată în cam-
pania agricolă de toamnă 
poate fi plătită în primă-
vara anului 2021. 

Potrivit sursei cita-
te, la nivelul anului 2019 
peste 70% din cererea de 
piaţă a fost asigurată de 
revânzători (aproximativ 
200 de companii revân-
zătoare de motorină pen-
tru agricultură, respectiv 
aproximativ 250.000 me-
tri cubi motorină), în timp 
ce doar 30% de furnizorii 
naţionali/producători.

Guvernul României şi 
Consiliul Concurenţei au 
respins proiectul de lege 
ca fiind anticoncurenţial, 
nejustificat şi va distorsi-
ona piaţa comerţului cu 
motorină. Proiectul a fost 
denunţat atât de Asocia-
ţia Română a Petrolului 
(ARP), cât şi de Asociaţia 
Distribuitorilor de Produse 
Petroliere (ADPP).

Comisia Europeană 
a anunţat că a aprobat 
două scheme de ajutor 
introduse de România, 
cu un buget total de 
aproximativ 229,4 
milioane lei (47,7 milioane 
euro) destinate sprijinirii 
companiilor active în 
sectoarele creşterii 
porcilor şi păsărilor, care 
au fost afectate de pan-
demia de coronavirus.

Potrivit unui comu-
nicat al Executivului co-
munitar, cele două sche-
me, care au fost apro-
bate în temeiul Cadrului 
temporar pentru măsuri 
de ajutor de stat, pre-
văd un ajutor de 24,7 mi-

lioane euro (aproximativ 
119,6 milioane lei) pen-
tru sectorul creşterii por-
cilor şi 22,7 milioane eu-
ro (aproximativ 109,8 mi-
lioane lei) pentru sectorul 
creşterii păsărilor. Spri-
jinul public va fi furnizat 
sub forma unor granturi 
directe.

Obiectivul celor do-
uă scheme este acela de 
a ajuta companiile active 
în sectoarele creşterii pă-
sărilor şi porcilor prin fur-
nizarea de lichidităţi re-
spectivelor societăţi co-
merciale, permiţându-le 
astfel să îşi continue ac-
tivităţile şi să păstreze lo-
curile de muncă.

Legea vânzării motorinei, 
efecte negative în agricultură


