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Autoritatea Națională Sanitară 
Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor (ANSVSA) a 
anunțat că până în data 
de 28 ianuarie 2020 au 
fost despăgubiți 14.800 
de crescători de porcine, 
valoarea totală a plăților 
fiind de 403.373.620 de lei.
În acest context, în județul 
Ilfov au fost plătite despăgubiri 
pentru 46 de exploatații, în 
valoare de 37.655.430 de lei;
Prezența virusului PPA în 
Români a fost semnalată 
pentru prima oară pe 31 
iulie 2017, în județul Satu-
Mare. 
În prezent, evoluția bolii 

este în permanentă mo-
nitorizare, prin examene 
clinice și de laborator, iar 
zilnic se analizează situația 
existentă, se aplică măsuri 
și se întreprind acțiuni în 
funcție de circumstanțe.
ANSVSA solicită sprijinul 
și înțelegerea cetățenilor 
pentru respectarea acestor 
măsuri, având în vedere 
gravitatea bolii și consecințele 
economice grave generate 
de apariția ei. De asemenea, 
autoritatea precizează că 
orice suspiciune de boală 
trebuie anunțată imediat 
medicului veterinar sau 
DSVSA județeană.

PAgINĂ ReAlIzAtĂ De ANDReI DUMItRU

Guvernul a aprobat alocarea banilor pentru 
pentru plata ajutorului de stat la motorina 

utilizată în agricultură 

În ședința de Guvern din data de 28 ianuarie, 
a fost aprobată suma de 411 milioane de lei pentru 
plata ajutorului de stat la motorina utilizată în agri-
cultură, a anunțat Ministerul Agriculturii, într-un co-
municat. 

Hotărârea adoptată de Executiv completează HG 
1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor 
de stat pentru reducerea accizei la motorina utiliza-
tă în agricultură. Astfel, actul normativ aprobat com-
pletează prevederile art.10 cu un alineat nou, alin.
(7), care cuprinde suma de 411.000.000 lei, alocată 
pentru plata ajutorului de stat în anul 2020. Prin Ho-
tărârea Guvernului nr.1174/2014 se aplică schema 
de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motori-
na utilizată în agricultură, care se acordă sub formă 
de rambursare, pentru perioada 2015-2020.

Suma prevăzută asigură plățile aferente ajutoru-
lui de stat pentru anul 2019, respectiv plăți restante 
pentru perioada aprilie-iunie 2019, plăți restante pen-
tru perioada iulie–septembrie 2019, precum și plăți 
aferente perioadei octombrie-decembrie 2019. 

În ceea ce privește resursele financiare nece-
sare, la art.10 din HG nr.1174/2014 este prevăzu-
tă atât valoarea maximă a schemei de ajutor de stat 
pentru perioada de aplicare 2015-2020, cât și sume-
le alocate de la bugetul de stat în limita prevederilor 
bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvol-
tării Rurale, pentru fiecare an de implementare.

Mai mult de 92% dintre fermieri au 
primit subvențiile

APIA mai informează că, deși termenul limită es-
te 30 iunie 2020, a autorizat la plată peste 92% din 
numărul de fermieri eligibili ai Campaniei anului de 
cerere 2019, cu o sumă totală de 2.115.068.354,57 
euro, astfel: 

● 1.649.936.966,63 euro din Fondul European 
de Garantare Agricolă (FEGA); ● 338.724.848,01 
euro din Fondul European Agricol pentru Dezvolta-
re Rurală (FEADR); ● 67.353.348,701 euro din BN1 
(cofinanțare de la Bugetul Național) ● 59.053.191,23 
euro de la Bugetul Național.

APIA continuă campania de informare 
a fermierilor

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură 
continuă campania sesiunilor de informare în rândul 
fermierilor, dedicate exclusiv măsurilor delegate de 
AFIR către APIA din Programul Național de Dezvol-
tare Rurală (PNDR) 2014 - 2020. Scopul Campani-
ei de informare este de a eficientiza implementarea 
măsurilor de dezvoltare rurală gestionate de APIA și 
de a crește gradul de absorbție a fondurilor europe-
ne aferente acestora.

Măsurile vizate sunt: Măsura 10 – Agromediu și 
climă, Măsura 11 – Agricultură ecologică, Măsura – 13 
Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri 
naturale, Măsura 14 – Plăți în favoarea bunăstării ani-
malelor, Măsura 8 – Submăsura 8.1  - Împădurirea și 
crearea de suprafețe împădurite, Măsura 15 – Submă-
sura 15.1 - Plăți pentru angajamente de silvomediu.

Ministerul Agriculturii 
a anunțat că sesiunea 
de depunere de 
proiecte pentru 
sprijinul acordat 
tinerilor fermieri din 
România va fi lansată 
la sfârșitul lunii aprilie 
2020, iar suma totală 
alocată este de peste 
42 de milioane de 
euro, doar pentru 
tinerii fermieri. 
Proiectele se vor 
depune la Agenția 
pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale 
(AFIR).

Mai exact, Ministe-
rul Agriculturii informea-
ză tinerii fermieri că pen-
tru submăsura 6.1 „Spri-
jin pentru instalarea tine-
rilor fermieri” sunt aloca-
te 42.681.019 euro. 

Suma alocată pen-
tru sesiunea din 2020, 
sM 6.1, este de aproape 
4 ori mai mare decât su-
ma care a fost disponibilă 
în sesiunea din 2018 pen-
tru sprijinul destinat tine-
rilor fermieri, respectiv 11 
milioane de euro. Tine-
rii fermieri pot să obțină 
maximum 50.000 de eu-
ro. În viitoarea Politică 
Agricolă Comună 2021-
2027, s-a propus ca suma 
acordată tinerilor fermieri 

să crească la 100.000 de 
euro. De asemenea, vâr-
sta până la care pot să 
beneficieze de ajutor să 
crească la 45 de ani.

Criterii de 
eligibilitate

Sunt eligibili doar ti-
nerii fermieri, cu vâr-
sta de până la 40 de ani, 
care depun o cerere de 
finanțare într-un inter-
val de cel mult doi ani 
de la data preluării unei 
exploatații agricole și ca-
re dețin competențe și 
calificări profesionale în 
domeniul în care proiectul 
se va implementa și care 
se stabilește pentru pri-
ma dată  într-o exploatație 
agricolă ca șef al respecti-
vei exploatații. Instalarea 
pentru prima dată la con-

ducerea unei exploatații 
agricole poate fi realizată 
atât prin înființarea unei 
ferme, cât și prin achiziția 
uneia existente. 

Tinerii fermieri tre-
buie să dețină exploatații 
agricole cu o dimensiune 
economică cuprinsă între 
12.000 și 50.000 de SO 
(standard output). Pen-
tru cultură mare, grâu, 
porumb și floarea soare-
lui, suprafața minimă ne-
cesară pentru încasarea 
ajutorului financiar este 
de cel puțin 20 de hec-
tare.

Valoarea 
ajutoarelor 
nerambursabile

În funcție de di-
mensiunea economică a 
exploatației agricole, ti-

nerii fermieri pot primi 
următoarele ajutoare ne-
rambusabile:

• 40.000 de euro, în 
cazul în care exploatația 
agricolă este cuprinsă în-
tre 12.000 și 30.000 SO;

• 50.000 de euro, în 
cazul în care exploatația 
agricolă este cuprinsă în-
tre 30.000 și 50.000 SO. 

Prima tranșă este de 
75% din valoarea totală, 
în funcție de dimensiunea 
economică a exploatației 
agricole, și se achită la 
momentul semnării con-
tractului de finanțare. 

Tranșa finală de 25% 
se va achita după imple-
mentarea planului de afa-
ceri, dar nu mai târziu de 
trei ani, sau cinci ani în 
cazul exploatațiilor pomi-
cole, de la semnarea con-
tractului de finanțare.

Peste 42 de milioane de euro 
pentru tinerii fermieri, în 2020

România a exportat, în primele zece luni din 2019, 
cereale în sumă de 2,145 miliarde de euro, cu 16% 
mai mult comparativ cu perioada similară a anului an-
terior, potrivit datelor centralizate de Institutul Național 
de Statistică, prezentate de Agerpres. Pe de altă parte, 
importurile de cereale și preparate pe bază de cereale 
s-au cifrat la 325,8 milioane de euro (plus 18,2%), re-
zultând un excedent de 1,82 miliarde euro. Exporturile 
de grâu și meslin au totalizat 1,016 miliarde de euro, 
reprezentând 47,36% din total exporturi de cereale, 
iar cele de porumb 955,66 milioane de euro (45,55% 
din total). 

În țările din Uniunea Europeană au fost exportate, 
în perioada menționată, cereale în sumă de 764,5 mili-
oane euro. Principalele destinații au fost Spania (183,4 
milioane de euro), Italia (152,9 milioane de euro) și 
Olanda (93,8 milioane de euro).

În ceea ce privește importurile din țările UE, aces-
tea au totalizat 305,2 milioane euro și au provenit în 
special din Bulgaria (importuri de cereale de 144,7 mi-
lioane de euro), Ungaria (102,4 milioane de euro) și 
Franța (29 milioane de euro).

Valoarea exporturilor de 
cereale românești, în creștere

Despăgubiri de peste 400 de milioane 
de lei pentru pesta porcină


