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Impactul programelor de susţinere a
agriculturii ilfovene
În cadrul reuniunii Colegiului Prefectural
Ilfov, din luna iulie a.c., Georgiana Ene,
director executiv al Direcției pentru
Agricultură Județeană Ilfov, a vorbit
despre impactul programelor de
susținere a agriculturii ilfovene, în acest
an. DAJ Ilfov are în derulare 3 programe
- Ajutor de minimis pentru aplicarea
programului de susţinere a produsului
tomate în spaţii protejate; Ajutor de
minimis pentru aplicarea programului
de susţinere a crescătorilor de ovine
pentru comercializarea lânii și Ajutor de
minimis pentru aplicarea programului
de susţinere a crescătorilor de porci din
rasele Bazna şi/sau Mangaliţa în vederea
producerii cărnii de porc.

Carmen Istrate
Programul de susți
nere a produsului tomate
în spații protejate deru
lat în 2017 a prezentat
un mare interes în rân
dul producătorilor agri
coli cultivatori de tomate
în spații protejate. După
primul an de implemen
tare, la nivel de țară se
poate vorbi despre 9.350
de beneficiari înscriși
în program, dintre ca
re 8.026 beneficiari eligi
bili; 4.397 beneficiari care
au încheiat ciclul I, suma
plătită acestora fiind de
59.277.715,80 lei și 3.629
beneficiari plătiți în ciclul
II, cu 48.924.000,6 lei. La
nivelul județului Ilfov sau înscris în program 307
beneficiari, din care 258
au fost eligibili; dintre
aceștia - 190 au înche
iat ciclul I, iar suma plă
tită a fost de 2.564.466
lei. Cei 68 de beneficiari
plătiți în ciclul II, au pri
mit 903.253,80 lei.
Așadar, în 2018, pro
gramul ”Tomata” se află
în al doilea an de imple
mentare, asigurându-se
astfel necesarul de con
sum intern de roșii proas
pete din producția autoh
tonă începând cu luna
mai și până în decembrie.
În acest fel, producătorii
vor fi încurajați să obțină
produse de calitate com
petitive, furnizând toma
te autohtone în perioada
de extrasezon. Pentru a
fi eligibili acordării aces
tei forme de sprijin finan
ciar pentru cultura toma
te, beneficiarii trebuie să
îndeplinească cumulativ
condițiile următoare:
 să dețină o su
prafață cultivată cu to
mate în spații proteja
te de minimum 1.000
mp, marcată la loc vizi
bil, cu o placă indicator
inscripționată “Program
susținere tomate, 2018“
și să menționeze numă

rul cererii depuse pentru
obținerea finanțării;
 să obțină o pro
ducție de minimimum 2
kg de tomate/mp și să fa
că dovada producției rea
lizate prin documente jus
tificative privind comer
cializarea producției;
 să fie înregistrați
în evidențele Registrului
Agricol deschis la primă
riile în a căror rază admi
nistrativ-teritorială se află
suprafețele cultivate cu
tomate în spațiile prote
jate în anul de cerere;
 să valorifice pro
ducția în perioadele ianu
arie - mai inclusiv, și/sau
noiembrie - 20 decem
brie, inclusiv.
Pentru anul 2018
programul se află în de
rulare, fiind finalizată
doar prima etapă, astfel:
 382
beneficiari
înscriși în program 2018
(până în prezent, înscrie
rea continuă);
 308 beneficiari ca
re au încheiat ciclul I. Su
ma plătită beneficiarilor a
fost de 4.249.753,20 lei;
 63 beneficiari în
scriși, până în prezent,
pentru ciclul II.

”Puterea
exemplului”
în Programul
de susţinere a
crescătorilor de
ovine pentru
comercializarea
lânii

Schema de ajutor de
minimis se acordă cres
cătorilor de animale ca
re îşi desfăşoară activita
tea în domeniul creşterii
ovinelor. Pentru a fi eligi
bili la acordarea ajutorului
de minimis pentru comer
cializarea lânii, crescătorii
de animale trebuie să în
deplinească cumulativ ur
mătoarele condiţii de eli

vada comercializării lânii:
7.947 kg lână comerciali
zată (5.800 kg - țurcană;
2.147 kg - merinos).

Programul de
susţinere a
crescătorilor de
porci din rasele
Bazna şi/sau
Mangaliţa

gibilitate:
 să deţină o exploa
taţie înregistrată în Regis
trul naţional al exploataţii
lor - (RNE), astfel cum es
te prevăzut în Norma sa
nitară veterinară pentru
implementarea procesu
lui de identificare şi înre
gistrare a suinelor, ovine
lor, caprinelor şi bovinelor;
 să facă dovada
comercializării cantităţii
de lână pentru care soli

cită acordarea sprijinului
către un centru de colec
tare a lânii sau o unitate
de procesare a lânii.
Valoarea sprijinului
financiar
reprezentând
ajutor de minimis care se
acordă beneficiarilor es
te de 1 leu/kg de lână co
mercializată.
La nivel național, în
programul de susținere
a crescătorilor de ovi
ne pentru comercializa

rea lânii și-au manifes
tat intenția de a participa
peste 32.000 de benefi
ciari, cu o cantitate tota
lă estimată de aproxima
tiv 23.000 de tone, iar la
nivelul județului Ilfov, au
fost înregistrate 47 ce
reri. Dintre aceștia, 2 be
neficiari - care reprezintă
în opinia directorului DAJ
Ilfov, ”puterea exemplu
lui” pentru ceilalți crescă
tori de oi - au făcut do

Ajutorul de minimis
reprezintă purceii primiţi
cu titlu gratuit de crescă
torii de porci care îşi des
făşoară activitatea în sec
torul producţiei primare,
pentru aplicarea progra
mului de susţinere a cres
cătorilor de porci din ra
sele Bazna şi/sau Manga
liţa în vederea producerii
cărnii de porc, denumit în
continuare Program, pen
tru creşterea, îngrăşarea
şi livrarea porcilor din ra
sele Bazna şi/sau Manga
liţa către un procesator/
altă persoană juridică. La
nivelul județului Ilfov au
fost înregistrate 52 de ce
reri ale potențialilor be
neficiari și o cerere a unui
procesator. Furnizorii de
purcei din rasele Bazna
şi/sau Mangaliţa, cres
cătorii de porci din rase
le Bazna şi/sau Mangaliţa
şi procesatorii/alte per
soane juridice pot solicita
înscrierea în Program pe
toată perioada de desfă
şurare a acestuia, cu con
diţia ca cererea de plată
şi documentele însoţitoa
re să se depună cu res
pectarea termenului pre
văzut, dar nu mai târziu
de data de 10 decembrie
2020. Beneficiarii, cres
cători de porci din rase
le Bazna şi/sau Mangali
ţa, persoane fizice, care
solicită înscrierea în Pro
gram, pot depune docu
mentele însoțitoare până
la data încheierii contrac
tului cu procesatorul/altă
persoană juridică.

