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Ministerul Agriculturii a 
publicat luni, 10 februarie 
2020, ultimele modificări 
făcute la subvenția de 3.000 
de euro pentru hectarul 
cultivat cu usturoi. Suma 
alocată pentru plata 
subvenției, pentru anul 
2020, este 7,5 milioane 
de lei, iar cuantumul pe 
hectar scade când cererile 
depășesc bugetul.
Valoarea ajutorului de minimis 
care se acordă beneficiarilor 
este de maximum 14.248,8 
lei/ha, care reprezintă 
contravaloarea în lei a 
maximum 3.000 euro/ha, la 
cursul de schimb de 4,7496 
lei pentru un euro, stabilit 

de către Banca Centrală 
Europeană în data de 30 
septembrie 2019, fără a 
depăși valoarea maximă de 
20.000 euro/trei exerciții 
financiare/beneficiar, 
prevăzută la art. 3, alin. 
(2) din Regulamentul de 
minimis în sectorul agricol.
Resursele financiare 
necesare aplicării schemei 
de ajutor de minimis pentru 
anul 2020, sunt în sumă de 
maximum 7.500.000 lei, 
reprezentând echivalentul 
în lei al sumei de maximum 
1.579,080 mii euro și se 
asigură din bugetul pe 
anul 2020, repartizat de 
Ministerul Agriculturii.

PAginĂ REAlizAtĂ dE AndREi dUMitRU

Date de referință pentru ANT 8

Buget suplimentat pentru 
Măsura 13

Cuantumul subvenției la usturoi ar putea 
scădea, dacă cererile depășesc bugetul

APIA precizează că ajutorul național tranzitoriu 
pentru schema decuplată de producție în sectorul 
carne (ANT 8) se acordă producătorilor agricoli care 
îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

● dețin un efectiv de minimum 3 capete bovine 
purtătoare de primă provenite dintr-un transfer inte-
gral de animale purtătoare de primă şi/sau nepurtă-
toare de primă cu vârsta de minimum 16 luni la da-
ta de referință, înregistrate în RNE;

● la data solicitării primei, exploatația cu cod 
ANSVSA este înregistrată în RNE, în care există cel 
puțin un animal identificat şi înregistrat în conformi-
tate cu legislația sanitară veterinară în vigoare din 
speciile bovine, ovine, caprine şi/sau suine.

Data de referință este ultima zi înainte de data 
începerii depunerii cererii unice de plată a fiecărui 
an de depunere pentru exploatațiile cu cod ANSVSA 
nou-înființate în perioada cuprinsă între data înce-
perii depunerii cererii unice a anului anterior şi ulti-
ma zi înainte de data începerii depunerii cererii uni-
ce în anul în curs.

Datele de referință pentru anul de 
cerere  2020

● 31.01.2013 pentru exploatațiile înființate pâ-
nă la data de 31.01.2013 inclusiv;

● 17.04.2014 pentru exploatațiile înființate în in-
tervalul 01.02.2013 – 17.04.2014 inclusiv;

● 31.03.2015 pentru exploatațiile înființate în 
intervalul 18.04.2014 – 31.03.2015 inclusiv;

● 29.02.2016 pentru exploatațiile înființate în 
intervalul 01.04.2015 – 29.02.2016 inclusiv;

● 28.02.2017 pentru exploatațiile înființate în 
intervalul 01.03.2016 – 28.02.2017 inclusiv;

● 28.02.2018 pentru exploatațiile înființate în 
intervalul 01.03.2017 – 28.02.2018 inclusiv;

● 28.02.2019 pentru exploatațiile înființate în 
intervalul 01.03.2018 – 28.02.2019 inclusiv;

● 29.02.2020 pentru exploatațiile înființate în 
intervalul 01.03.2019 – 29.02.2020 inclusiv.

Data de referință se stabileşte în funcție de data 
intrării primului animal în exploatația cu cod ANSVSA 
conform înregistrărilor existente în baza națională 
de date (RNE) a ANSVSA.

ANT 8 se acordă pentru un efectiv de minimum 
3 capete de bovine purtătoare de primă provenite 
dintr-un transfer integral de animale purtătoare de 
primă şi/sau nepurtătoare de primă, pentru explo-
atațiile nou-înființate cu vârsta de minim 16 luni, la 
care se adaugă şi tineretul bovin mascul şi/sau fe-
mel cu vârsta de minimum 7 luni, existent în explo-
atație la data de referință.

Plăți în sectorul de creștere a 
animalelor

APIA, prin Centrele Județene, aduce la cunoştința 
opiniei publice că efectuează plățile aferente ajutoru-
lui de stat în sectorul creşterii animalelor, pentru cere-
rile depuse în luna decembrie 2019, aferente servicii-
lor prestate în luna noiembrie a anului 2019. 

Suma totală autorizată la plată este 1.324.799 
lei şi se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru 
un număr de 25 de solicitanți care au accesat aceas-
tă formă de ajutor de stat. 

Un număr de 530 
de focare de pestă 
porcină africană 
sunt în evoluţie în 
243 de localităţi din 
24 de judeţe din 
România, informează 
Autoritatea Naţională 
Sanitară Veterinară 
şi pentru Siguranţa 
Alimentelor (ANSVSA). 
Din cele 530 de 
focare, 5 focare 
sunt în exploataţii 
comerciale şi 2 focare 
în exploataţii de tip A. 
În 11 judeţe au fost 
diagnosticate doar 
cazuri la mistreţi.

De la prima semna-
lare a prezenței virusu-
lui pestei porcine africa-
ne în România, pe 31 iu-
lie 2017, şi până în pre-
zent, au fost eliminați 
577.307 porci afectați de 
boală şi au fost diagnos-
ticate 3.011 de cazuri la 
mistreți, se menționează 
în comunicatul ANSVSA. 

Cele mai multe foca-
re se găsesc în prezent în 
județul Teleorman - 201 
de focare în gospodării-
le populației şi 539 de ca-
zuri la mistreți; în jude-
țul Giurgiu - 74 de foca-
re (dintre care un focar 

într-o exploatație comer-
cială) şi 306 de cazuri la 
mistreți; în județul Olt - 
69 de focare şi 8 cazuri la 
mistreți.

În județul Brăila exis-
tă 2 focare (dintre ca-
re unul într-o exploatație 
comercială) şi 25 de ca-
zuri la mistreți, în județul 
Dâmbovița sunt 15 foca-
re (dintre care un focar 
 într-o exploatație comer-
cială şi un focar într-o ex-
ploatație de tip A) şi 84 
de cazuri la mistreți; în 
județul Vaslui există 3 fo-
care (dintre care un focar 
într-o exploatație de tip 
A) şi 16 cazuri la mistreți. 

Până joia trecută, au 
fost despăgubiți 14.803 
proprietari, valoarea to-
tală a plăților fiind de 
403.380.850 de lei.

Măsuri de 
biosecuritate 
recomandate de 
ANSVSA

Pentru pesta porcină 
africană nu există vaccin, 
iar singura metodă de 
protejare a sănătății ani-
malelor este respectarea 
condițiilor de biosecurita-
te, astfel că ANSVSA so-
licită sprijinul cetățenilor 
pentru respectarea urmă-
toarelor măsuri: ● nu in-
trați în adăposturile unde 
creşteți porcii cu încălță-
mintea şi hainele cu ca-
re ați umblat pe stradă; 
● este recomandat ca, 
pentru dezinfecția la in-
trarea în adăpost, să pu-
neți o tăviță cu paie îmbi-
bate cu o soluție slabă de 

sodă caustică; ● creşteți 
porcii doar în spații îngră-
dite, fără posibilitatea de 
a veni în contact cu porci 
străini, cu porci mistreți 
sau cu proprietari ca-
re dețin porci domestici; 
● nu hrăniți animalele cu 
resturi alimentare/lături/
spălătură provenite de la 
carnea de porc gătită în 
familie; ● dacă există vâ-
nători în familie care aduc 
carne de mistreț, sub ni-
cio formă nu dați porcilor 
apa provenită de la spă-
larea cărnii sau resturi de 
carne; ● nu cumpărați 
purcei din locuri necunos-
cute, fără a fi identificați 
(cu crotalii) şi fără certi-
ficat sanitar veterinar de 
sănătate eliberat de me-
dicul veterinar de liberă 
practică împuternicit.

MADR a anunțat că a 
negociat cu Comisia Eu-
ropeană suplimentarea 
bugetului pentru plățile 
compensatorii care sunt 
acordate fermierilor din 
zonele defavorizate, zona 
montană sau zone care 
se confruntă cu constrân-
geri naturale, în cadrul 
Măsurii 13 - Plăți pentru 
zone care se confruntă 
cu constrângeri naturale, 
din PNDR 2020. Anunțul 
a fost făcut în Programul 
de guvernare al PNL. Prin 
urmare, fermierii care au 
angajamente încheiate 
pe o perioadă de 5 ani cu 
APIA, pe această măsură, 
îşi vor primi şi anul acesta 
plățile compensatorii. 

„Măsura 13 Plăți pen-
tru zone cu constrângeri 
naturale a fost lăsată fă-
ră a avea bugetarea co-
respunzătoare şi astfel 
fermierii care  depun ce-
reri pentru anul de cere-
re 2020 nu mai puteau 
beneficia de finanțare pe 
această măsură. Guver-
nul PNL a inițiat din lu-
na noiembrie (2019 n.r.) 
discuții cu CE pentru re-
întregirea sumelor nece-
sare continuării măsu-
rii pentru anul de cerere 
2020 la aceeaşi  intensi-
tate de sprijin, suplimen-
tare cu suma de 223 mi-
lioane de euro”, se preci-
zează în Programul PNL.

Pesta porcină este prezentă în 
243 de localități din România


