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AFIR a autorizat și a 
efectuat plăți către fermieri, 
antreprenori și autorități 
publice în luna ianuarie 
2020 în valoare totală 
de 56,2 milioane de euro, 
din care 48,07 milioane de 
euro reprezintă contribuția 
Uniunii Europene, restul 
fiind asigurat din bugetul 
național, potrivit unui 
comunicat. 
Cea mai mare valoare a 
plăților efectuate o reprezintă 
suma virată către fermierii 
care au realizat investiții 
în exploatații agricole prin 
submăsura 4.1, respectiv 
13,02 milioane de euro. 
De asemenea, Grupurile 

de Acțiune Locală (GAL) 
au beneficiat de plăți în 
valoare de 8,10 milioane 
de euro prin intermediul 
submăsurii 19.2 (Sprijin 
pentru implementarea 
acțiunilor în cadrul strategiei 
de dezvoltare locală).
Alte 3,76 milioane de euro 
au ajuns la procesatori care 
au obținut finanțare prin 
submăsura 4.2 (Sprijin pentru 
investiții în procesarea/ 
marketingul produselor 
agricole). AFIR a efectuat 
și plăți în valoare de 3,43 
milioane de euro către fermierii 
care au investit în exploatații 
pomicole cu sprijin obținut 
prin submăsura 4.1a.

PAGInĂ REALIzAtĂ DE AnDREI DUMItRU

Stadiul plăților aferente 
 Campaniei 2019 

Alocare de fonduri pentru 
plățile restante la motorină

AFIR a efectuat plăți de peste 56 
milioane de euro

Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultu-
ră (APIA) informează că până la această dată a fost 
autorizat pentru efectuarea plăților regulare aferen-
te anului de cerere 2019 un număr de 819.254 fer-
mieri (ceea ce reprezintă 97,02% din numărul fermi-
erilor eligibili la plata regulară) cu o sumă totală de 
1.023.084.600 euro, astfel: 

● 701.396.128 euro din Fondul European de Ga-
rantare Agricolă (FEGA);

● 96.609.292 euro din Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală (FEADR);

● 19.190.870 euro din BN1 (cofinanțare de la 
Bugetul Național);

● 205.888.310 euro de la Bugetul Național. 
Totodată, APIA informează că în perioada 

16.10.2019-06.02.2020, Agenția a autorizat plăți 
(avans + plată regulară) aferente Campaniei 2019, 
în sumă totală de 2.342.413.975 euro, astfel: 

● 1.715.992.810 euro din Fondul European de 
Garantare Agricolă (FEGA);

● 350.787.257 euro din Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală (FEADR);

● 69.745.596 euro din BN1 (cofinanțare de la 
Bugetul Național);

● 205.888.310 euro de la Bugetul Național.
Plățile se efectuează la cursurile de schimb valu-

tar stabilite de către Banca Centrală Europeană, astfel:
● 4,7496 lei pentru un euro, stabilit de către 

Banca Centrală Europeană în data de 30.09.2019 şi 
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria 
C nr. 329/3, pentru plățile finanțate din FEGA (Fon-
dul European de Garantare Agricolă);

● 4,6635 lei pentru un euro, stabilit de către 
Banca Centrală Europeană în data de 31.12.2018 şi 
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria 
C nr. 1/06, pentru plățile finanțate din FEADR (Fon-
dul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală).

Statele membre UE pot transfera bani 
de la Pilonul 2 la Pilonul 1

Un nou regulament european în vigoare permite 
transferul de sume între Pilonul 2 dezvoltare rurală 
şi Pilonul 1 plăți directe pentru fermieri. 

Astfel, potrivit Regulamentului (UE) 2020/127 al 
Parlamentului European, din 29 ianuarie 2020 „pâ-
nă la 8 februarie 2020 statele membre pot decide să 
pună la dispoziție, ca plăți directe pentru anul calen-
daristic 2020, un cuantum care să nu îl depăşească 
pe cel prevăzut în anexa VI-a (în cazul României 
cuantumul este de 241.375.835 euro). Ca urma-
re, cuantumul corespunzător nu mai este disponibil 
pentru sprijinul finanțat din FEADR pentru exercițiul 
financiar 2021. Decizia respectivă este notificată Co-
misiei până la 8 februarie 2020 şi stabileşte cuantu-
mul care urmează a fi transferat.” 

Totodată, până la data de 1 august a oricărui an 
dat, statele membre îşi pot revizui decizia luată în 
ceea ce priveşte procentul alocat din plafonul național 
anual pentru plata sprijinului cuplat. De asemenea, 
până la 8 februarie 2020, statele membre îşi pot revizui 
decizia luată, în măsura în care este necesar, pentru 
a se adapta la decizia referitoare la flexibilitatea între 
piloni pentru anul calendaristic 2020.

Fermierii care 
cultivă porumb 
şi sfeclă în acest 
an şi cărora li s-a 
permis să utilizeze 
seminţe tratate cu 
neonicotinoide au 
răgaz până anul 
viitor să găsească 
alte soluţii, 
pentru că nu 
vom mai prelungi 
această derogare, 
a declarat, 
joia trecută, 
ministrul demis al 
Agriculturii, Adrian 
Oros.

MADR a autori-
zat pentru perioada 20 
ianuarie 2020-1 mai 
2020, conform art. 53 
din Regulamentul (CE) 
nr.1107/2009, utiliza-
rea în situații de urgen-
ță a trei produse de pro-
tecție a plantelor pe bază 
de neonicotinoide la tra-
tarea semințelor de po-
rumb, pentru semăna-
tul culturilor de porumb, 
precum şi utilizarea în pe-
rioada 20 ianuarie 2020 - 
18 mai 2020 a semințelor 
de sfeclă de zahăr tratate 
cu un produs de protec-
ție a plantelor pe bază de 
neonicotinoide. 

Comisis 
Europeană a 
interzis utilizarea 
neonicotinoidelor

„Există o decizie a 
Comisiei Europene prin 
care sunt interzise ne-
onicotinoidele. În ulti-
mii ani, s-au tot dat de-
rogări pentru România şi 
Lituania pentru utilizarea 
acestor neonicotinoide. 
Când am venit la minis-
ter era deja târziu să lu-
ăm o decizie foarte radi-
cală şi de aceea am avut 
consultări atât cu apicul-
torii, cât şi cu fermierii. 
Astfel, am decis în ianu-
arie să nu mai prelungim 
această derogare, să in-
terzicem utilizarea neo-
nicotinoidelor pentru tra-
tarea semințelor de floa-
rea soarelui şi rapiță şi 
am permis utilizarea pen-
tru semințele de sfeclă şi 
porumb”, a explicat Oros.

Întrebat ce ar trebui 
să facă fermierii care cul-
tivau floarea soarelui şi 
care amenință că vor re-
nunța la această cultură, 
oficialul MADR a răspuns: 
„La fel ca şi în alte țări, se 
găsesc alte variante”. 

„Aceste derogări care 
s-au dat succesiv au fost 
tocmai în ideea de a se 
găsi, ca şi în alte  țări, al-
te soluții. Există răgaz ca 
până anul viitor şi cei că-
rora li s-a permis să uti-
lizeze neonicotinoide, re-
spectiv cei care cultivă 
porumb şi sfeclă, să gă-
sească alte soluții. Noi 
nu mai putem prelungi 
această derogare”, a ex-
plicat ministrul demis al 
Agriculturii. 

Neonicotinoidele 
distrug albinele

Cercetătorii susțin că 
numărul albinelor scade 

semnificativ din cauza fo-
losirii neonicotinoidelor, 
sporind temerile privind 
un impact sever asupra 
furnizării de alimente la 
nivel global, deoarece al-
binele au un rol cheie în 
polenizarea multor cul-
turi. 

Un studiu realizat în 
Canada a ajuns la con-
cluzia că albinele lucră-
toare expuse la neoni-
cotinoide au avut o du-
rată de viață mai scur-
tă, iar coloniile aveau un 
risc mai mare de a rămâ-
ne fără regine. În Euro-
pa, oamenii de ştiință au 
declarat că expunerea la 
culturi tratate cu neoni-
cotinoide a afectat colo-
niile de albine domesti-
ce din două dintre cele 
trei țări incluse în cerce-
tare şi a redus succesul 
reproductiv al celor săl-
batice din toate cele trei 
state.

Potrivit unui docu-
ment publicat pe site-ul 
MADR, au fost aproba-
te cantitățile de motorină 
determinate la plată şi ne-
decontate de către APIA, 
aferente perioadei 1 apri-
lie 2019 – 30 septem-
brie 2019, ce beneficia-
ză de ajutor de stat acor-
dat sub formă de rambur-
sare. Potrivit documentu-
lui citat, cantitățile tota-
le de motorină sunt de 
215.843.683,599 litri, va-
loarea totală a ajutorului 
de stat aferent este de 
409.218.608,00 lei.

Suma prevăzută asi-
gură plățile aferente aju-
torului de stat pentru 
anul 2019, respectiv plăți 

restante pentru perioada 
aprilie-iunie 2019, plăți 
restante pentru perioada 
iulie–septembrie 2019, 
precum şi plăți aferente 
perioadei octombrie-de-
cembrie 2019.

Ajutorul de stat se 
acordă sub formă de ram-
bursare a diferenței dintre 
rata accizei standard şi 
rata accizei reduse (stabi-
lită la 21,00 euro/1000 li-
tri) pentru motorina utili-
zată la efectuarea lucrări-
lor mecanizate în agricul-
tură a cărui valoare uni-
tară este de 1,8959 lei/li-
tru. Plățile se fac pentru 
sectorul vegetal, secto-
rul zootehnic şi sectorul 
îmbunătățiri funciare.

Derogarea pentru neonicotinoide 
nu va fi prelungită


