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PaginĂ realizatĂ de andrei dUMitrU

Suprafaţa agricolă 
afectată de secetă a 
crescut la 457.430 de 
hectare în 35 de judeţe, 
iar aproape jumătate, 
respectiv 206.815 
hectare, a fost cultivată 
cu grâu și triticale, a 
anunţat, săptămâna 
trecută, Ministerul 
agriculturii. 
de asemenea, au mai 
fost afectate de secetă 
118.416 hectare cu 
porumb, 58.281 hectare 
cu floarea soarelui, 
33.316 hectare cu 
orz, orzoaică, ovăz și 
secară, 31.714 hectare 
cu rapiţă și 8.018 
hectare cu soia.
„Pentru culturile de 
toamnă recoltate, 
la care s-a încheiat 
raportarea pe 30 
august 2022, situaţia 

suprafeţelor calamitate 
pentru care s-au 
întocmit procese-
verbale de constatare 
a pagubelor este în 
curs de finalizare la 
prefecturi”, precizează 
reprezentanţii Madr. 
Cele 35 de judeţe care 
au raportat pagube din 
cauza secetei sunt: 
alba, argeș, arad, 
Bacău, Bihor, Botoșani, 
Brăila, Brașov, 
Buzău, Călărași, 
Caraș-Severin, Cluj, 
Constanţa, dâmboviţa, 
dolj, galaţi, giurgiu, 
Hunedoara, ialomiţa, 
iași, ilfov, Maramureș, 
Mehedinţi, neamţ, 
Olt, Prahova, Sălaj, 
Satu Mare, Suceava, 
teleorman, timiș, 
tulcea, Vâlcea, Vaslui și 
Vrancea.

Plafonul financiar prevăzut pentru sprijinul cu-
plat în sectorul zootehnic (SCZ) se ridică la 185,48 
milioane de euro în anul de cerere 2022, cea mai 
mare sumă din total - peste 99,3 milioane de euro 
- fiind alocată categoriei vaci de lapte, potrivit unui 
proiect de hotărâre publicat pe site-ul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR). 

„Se aprobă plafonul de 185.483.841 euro, ca-
re se acordă crescătorilor de animale pentru anul 
de cerere 2022, pentru schemele de sprijin cuplat în 
sectorul zootehnic, repartizat astfel: 1.680.000 eu-
ro, pentru specia bovine, categoria bivoliţe de lapte; 
13.125.000 euro, pentru specia bovine, categoria 
taurine din rase de carne; 99.324.810 euro, pentru 
specia bovine, categoria vaci de lapte; 71.300.000 
euro, pentru speciile ovine/caprine; 54.000 euro, 
pentru specia viermi de mătase”, se menţionează 
în proiectul de hotărâre pentru aprobarea plafoane-
lor alocate schemelor de sprijin cuplat în sectorul 
zootehnic, precum şi pentru stabilirea cuantumului 
acestora, pentru anul de cerere 2022.

Cuantumul sprijinului per unitate pentru sche-
mele de sprijin cuplat în sectorul zootehnic se calcu-
lează de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură prin raportarea plafoanelor prevăzute în 
document la efectivul de animale eligibile, respectiv 
la kilogramele de gogoşi crude de mătase eligibile.

APIA acordă plăți în avans din 16 
octombrie

Potrivit sursei citate, începând cu data de 16 oc-
tombrie 2022, APIA poate acorda plăţi în avans în 
cadrul schemelor de plăţi directe prevăzute în pro-
iect, cu încadrarea în procentul de maximum 70%, 
prevăzut în regulamentele europene (...) în ceea ce 
priveşte nivelul avansurilor pentru plăţile directe şi 
pentru măsurile de dezvoltare rurală legate de su-
prafaţă şi de animale. 

Începând cu data de 2 decembrie 2022, Agen-
ţia de Plăţi va efectua plăţile corespunzătoare dife-
renţei între plafonul alocat fiecărei plăţi prevăzute şi 
sumele calculate şi acordate începând cu data de 16 
octombrie 2022 ca plăţi în avans, se menţionează în 
proiectul de act normativ.

De asemenea, APIA va efectua plăţile corespun-
zătoare plafoanelor financiare ale fiecărei scheme 
prevăzute, în condiţiile îndeplinirii de către benefici-
ari a criteriilor de eligibilitate. 

Plăţile prevăzute în proiect se acordă de la bu-
getul de stat, în limita sumelor aprobate cu această 
destinaţie Ministerului Agriculturii pentru anii 2022 
şi 2023, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultu-
ră, piscicultură şi vânătoare”, titlul 58 „Proiecte cu 
finanţare din fonduri externe nerambursabile afe-
rente cadrului financiar 2014-2020”, articolul 58.13 
„Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)”.

Plăţile se fac în lei, la cel mai recent curs stabi-
lit de Banca Centrală Europeană anterior datei de 1 
octombrie 2022 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uni-
unii Europene.

Plafon financiar de peste 185 de 
milioane de euro pentru sprijinul 

cuplat zootehnic

Toată suprafaţa agricolă 
a ţării va fi protejată de 
secetă până în 2027 
prin realizarea de 
sisteme de irigaţii, însă 
vor exista şi investiţii în 
sisteme de prevenire a 
căderilor de grindină, 
a declarat, la Arad, 
ministrul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, Petre 
Daea.

Prezent la Târgul 
 Agromalim de la Expo Arad, 
ministrul a spus că 2022 a 
fost „un an foarte dificil, în 
care seceta a pus stăpânire 
pe întreaga Românie”, dar 
că s-a asigurat producţia de 
grâu necesară. 

„În ţară s-a reuşit să 
se adune în magaziile fer-
mierilor o cantitate de no-
uă milioane de tone de 
grâu, ceea ce înseamnă 
asigurarea necesarului de 
consum al ţării şi disponi-
bilităţi pentru export. Es-
te cunoscut că peste tot 
am avut culturi afectate”, 
a spus ministrul.

Cât despre porumb, 
Petre Daea a spus că „si-
tuaţia este mai delicată”, 
dar că va fi acoperit ne-
cesarul de consum al Ro-
mâniei. El a precizat că a 
început recoltarea porum-
bului şi acum suntem la 
4% din suprafaţa de pes-
te 2,5 milioane de hecta-
re cultivată. 

Ministrul a mai spus 
că în 26 judeţe a înce-

put recoltatul la floarea-
soarelui, iar „producţia 
este diferită de la o zo-
nă la alta”, existând zone 
cu producţii sub 1.000 kg 
la hectar, dar şi zone cu 
3.500 kg la hectar.

„Din capul locului vă 
pot spune că vom avea 
floarea-soarelui necesară 
pentru a prelucra şi a ob-
ţine uleiul pentru consu-
mul intern”, a dat asigu-
rări Petre Daea.

Deocamdată, 
nu există un 
buget pentru 
despăgubirea 
fermierilor 
afectați de secetă

Despre pierderile su-
ferite de fermieri, minis-
trul a declarat că deo-

camdată nu există un bu-
get stabilit pentru despă-
gubiri. Fermierii mai pot 
să comunice până în oc-
tombrie care sunt pierde-
rile, în timp ce comisiile 
de constatare din judeţe 
lucrează încă pe teren. 

Ministrul Agriculturii 
a afirmat că România va 
lua măsuri pentru a re-
duce pierderile provocate 
de secetă în următorii ani. 
Prima măsură va fi de a 
se „pune în stare de func-
ţionare sistemul de irigaţii 
din ţară”, dar se vor face 
investiţii şi în prevenirea 
căderilor de grindină şi 
stimularea precipitaţiilor.

Daea a precizat că 
MADR are un program îm-
preună cu Ministerul In-
vestiţiilor şi Proiectelor Eu-
ropene pentru a se acce-
sa fonduri europene, ast-

fel ca „până în 2027 să fie 
protejată întreaga ţară”. 

Până la această da-
tă avem o suprafaţă pro-
tejată de aproximativ do-
uă milioane de hectare, a 
precizat ministrul.

Totodată, Petre Daea, 
consideră că plafonarea 
preţurilor la alimente ar 
afecta producătorii. 

„Trebuie să avem în 
vedere faptul că, în mo-
mentul unei plafonări a 
unor preţuri, cei care vor 
suferi în primul rând vor fi 
producătorii agricoli. Din 
perspectiva aceasta eu 
gândesc că trebuie să fa-
cem tot ce este necesar 
să ajutăm fermierii să în-
toarcă brazda ţării, pentru 
că din rodul pământului 
trebuie să ne hrănim toţi”, 
a declarat, ministrul Agri-
culturii, la Arad.

Petre Daea susține că întreaga suprafață agricolă 
a țării va fi protejată de secetă, până în 2027

Ministerul Agricultu-
rii şi Dezvoltării Rura-
le (MADR) a anunţat cre-
area cadrului legal în ve-
derea efectuării plăţilor la 
subvenţia pentru acciza la 
motorina utilizată în agri-
cultură, pe trimestrul doi 
al anului 2022. 

„După cum v-am asi-
gurat de fiecare dată, fa-
cem tot ce este posibil 
pentru ca sumele cuve-
nite să ajungă în cel mai 
scurt timp la fermierii noş-
tri. Astfel, am elaborat or-
dinul de ministru pentru 
acordarea subvenţiilor la 
acciza de motorină, care 
a fost publicat în Monito-
rul Oficial nr. 867, din da-

ta de 2 septembrie 2022, 
la 24 de ore de la data pu-
blicării HG nr. 1.074 în Mo-
nitorul Oficial nr. 859, din 
1 septembrie 2022 privind 
instituirea unei scheme de 
ajutor de stat pentru re-
ducerea accizei la motori-
na utilizată în agricultură”, 
a declarat ministrul Agri-
culturii, Petre Daea.

Săptămâna viitoare, 
funcţionarii Agenţiei de 
Plăţi şi Intervenţie pen-
tru Agricultură vor dema-
ra operaţiunile necesare 
în vederea alocării sume-
lor pentru plata accizei la 
motorina utilizată în agri-
cultură, pe trimestrul doi 
al anului 2022.

MADR a elaborat cadrul legal 
pentru acciza la motorina 

utilizată în agricultură

Pagubele provocate de secetă continuă să crească


