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AFIR a publicat versiunea 
consultativă a Ghidului 
solicitantului pentru submăsura 
6.1 „Sprijin pentru instalarea 
tânărului fermier”, din cadrul 
PNDR 2014 – 2020. Ghidul 
poate fi consultat pe pagina 
oficială de internet a Agenției, 
www.afir.info, la secțiunea 
Transparență decizională. 
Perioada de consultare publică 
este de 10 zile calendaristice 
de la data publicării pe site, 
respectiv până la 14 martie 
2020. Toți cei interesați pot 
să transmită propuneri sau 
observații pe adresa de e-mail 

consultare@afir.info. 
Sprijinul public acordat prin 
intermediul submăsurii (sM) 
6.1 este 100% nerambursabil 
și este în valoare de maximum 
50.000 de euro. De asemenea, 
sprijinul se acordă în baza unui 
plan de afaceri, sub formă de 
primă în două tranșe, astfel: 
75% din cuantumul sprijinului 
la semnarea Contractului de 
finanțare și 25% din cuantumul 
sprijinului se va acorda în funcție 
de implementarea corectă 
a Planului de afaceri, fără a 
depăși trei ani sau cinci ani 
pentru exploatațiile pomicole.

PAGINĂ ReAlIzATĂ De ANDReI DUMITRU

APIA eliberează adeverințe pentru 
beneficiarii Măsurii 14

Versiunea consultativă a Ghidului 
solicitantului pentru submăsura 

6.1, publicată

În România nu mai există niciun focar 
activ de gripă aviară

APIA informează că, începând de luni, 09 martie 
2020, eliberează adeverințe pentru beneficiarii Mă-
surii 14 - Bunăstarea animalelor, care intenționează 
să acceseze credite în vederea finanțării activităților 
curente de la instituțiile bancare și nebancare ce au 
încheiat convenții cu APIA, pentru anul de angaja-
ment 2020.  

Astfel, potrivit convențiilor, la solicitarea scrisă a 
fermierului, APIA eliberează o adeverință prin care 
confirmă că acesta a depus cerere de plată aferen-
tă anului de angajament 2020, pentru Măsura 14 – 
Plăți în favoarea bunăstării animalelor - pachetul a) 
porcine  sau  pachetul b) păsări.

De asemenea, prin adeverință se confirmă va-
loarea de 75% din valoarea sumei solicitate în ce-
rerea de plată aferentă anului de angajament 2020.

Valoarea creditului va fi de până la 90% din su-
ma înscrisă în adeverința cuvenită beneficiarului 
pentru Plățile privind bunăstarea animalelor, Cam-
pania 2020. Fondul de Garantare a Creditului Ru-
ral IFN – SA (FGCR) și Fondul Național de Garan-
tare a Creditului pentru întreprinderi Mici și Mijlocii 
IFN – SA (FNGCIMM) garantează maximum 80% din 
valoarea fiecărui credit acordat de bănci fermierilor.

Care va fi valoarea dobânzii
APIA reamintește fermierilor că, potrivit Ordinu-

lui MADR nr. 703/2013, cu modificările și completări-
le ulterioare, ordin care stabilește condițiile în care se 
vor încheia convențiile dintre instituțiile financiar-ban-
care și nebancare și APIA, dobânda aferentă acordării 
creditelor va fi de RON-ROBOR 6M + maximum 2%.           

În ceea ce privește comisioanele practicate de 
instituțiile finanțatoare, APIA atrage atenția fer-
mierilor care doresc să acceseze credite pentru 
finanțarea capitalului de lucru în vederea desfășurării 
activităților curente, să analizeze cu atenție sporită 
soluțiile de finanțare propuse de instituțiile financiar-
bancare și nebancare în ceea ce privește costul aces-
tora, astfel încât să aleagă modalitățile de finanțare 
care răspund cel mai bine necesităților proprii.  Toa-
te convențiile încheiate între APIA, instituțiile ban-
care și nebancare și FGCR/ FNGCIMM vor fi postate 
pe site-ul instituției, la adresa: www.apia.org.ro, în 
secțiunea Convenții, Acorduri, Protocoale. 

Cererile pentru servicii de silvomediu 
pot fi depuse până pe 15 mai

Cererile de sprijin privind dezvoltarea de servicii 
de silvomediu, servicii climatice și conservarea pă-
durilor, sesiunea a treia, pot fi depuse până la data 
de 15 mai, inclusiv, informează APIA.

Potrivit unui comunicat, alocarea financiară pen-
tru sesiunea a treia este de 51,53 milioane de euro. 
Cererile se vor depune la centrele județene/locale 
APIA și la centrul municipiului București. 

Cererea se depune online pe site-ul www.apia.org.
ro, în aplicația electronică M15, se tipărește, se sem-
nează și se depune împreună cu documentele aferente. 

Creşterea porcului 
în gospodăriile 
populaţiei nu va 
fi interzisă, însă 
fermierii vor trebui 
respecte nişte 
reguli minime de 
biosecuritate, a 
declarat, pentru 
AGERPRES, 
preşedintele ANSVSA, 
Robert Chioveanu.

„Obiectivul nostru le-
gat de ordinul pe care 
 l-am pus în dezbatere pu-
blică este de găsi cea mai 
bună soluție atât pentru 
fermieri, pentru gospo-
dari, cât și pentru cei ca-
re cresc porci în ferme-
le comerciale, pentru a 
reduce la minimum toa-
te cheltuielile cu privire 
la virusul pestei porcine 
africane, care ne-a cos-
tat până acum peste 100 
de milioane de euro, toa-
te aceste despăgubiri, fă-
ră să mai vorbim de pa-
gubele colaterale pentru 
industrie. Deci, nu vom 
interzice creșterea por-
cului în gospodării, numai 
că fermierii care vor creș-
te porci în gospodărie vor 
avea niște reguli de bio-
securitate”, a spus Chio-
veanu.

Numărul de porci 
nu va fi limitat

El a precizat că limi-
tarea creșterii unui nu-
măr de cinci porci în gos-
podării face parte din or-

dinul emis de fostul mi-
nistru al Agriculturii, Pe-
tre Daea, înainte de a 
pleca de la minister, iar 
actualul ordin al ANSVSA 
vizează doar reguli de bi-
osecuritate pentru toate 
tipurile de creștere. 

„Am discutat două 
luni cu fermierii, cu ce-
tățenii, cu asociațiile pro-
ducătorilor de carne de 
porc, cu industria, și în 
momentul de față am 
găsit oportun să postăm 
un ordin, să ne asumăm 
ca toți cei care vor creș-
te porci să respecte niște 
reguli minime de biose-
curitate, nimic mai mult. 
Am făcut o formă draft și 
acum este un proiect. În 
acest ordin noi nu avem 
nicio o limită”, a adăugat 
șeful ANSVSA.

Potrivit sursei citate, 
ANSVSA este interesată 

doar de a se respecta nor-
mele de biosecuritate în 
toate exploatațiile de creș-
tere a porcilor din Româ-
nia, nu de numărul aces-
tora, pentru a putea ține 
sub control răspândirea 
pestei porcine africane.

Mișcarea 
porcinelor, 
interzisă

El a explicat și moti-
vul pentru care a fost in-
trodus un articol prin ca-
re se prevede interzice-
rea creșterii porcilor în 
exploatații în aer liber, ar-
ticol care a creat însă nu-
meroase confuzii și inter-
pretări eronate.

„Noi avem o specifici-
tate. Se cresc porci la stâ-
ne, la cantoane silvice, iar 
mistreții cu virus PPA intră 
în contact cu acești porci 

și astfel virusul se duce în 
sat. Noi am spus că  într-o 
gospodărie nu este in-
terzisă creșterea acestor 
porci, ci mișcarea porcine-
lor vii indiferent de desti-
nație. Adică ei nu mai au 
voie să plimbe porcii din-
tr-o parte în alta, pentru 
că duc virusul dintr-o par-
te în alta și astfel noi plă-
tim despăgubiri”, a expli-
cat Chioveanu. 

Potrivit președintelui 
ANSVSA, ordinul va ră-
mâne în dezbatere pu-
blică 30 de zile pe site-
ul Autorității, „până când 
se va găsi soluția cea mai 
bună atât pentru crescă-
tori, cât și pentru fermi-
eri”, după care va urma 
o perioadă de informare 
a crescătorilor, însă im-
plementarea efectivă a 
acestor măsuri va dema-
ra abia din 2021.

Toate restricțiile impu-
se în județul Maramureș 
ca urmare a apariției vi-
rusului gripei aviare H5N8 
pe platforma avicolă din 
localitatea Seini au fost ri-
dicate, iar în prezent, în 
România, nu mai există 
niciun focar activ sau vreo 
suspiciune de gripă avia-
ră, informează Autorita-
tea Națională Sanitară Ve-
terinară și pentru Siguran-
ța Alimentelor (ANSVSA).      
Potrivit sursei citate, în 
prezent, se monitorizea-
ză situația epidemiologică 
creată de evoluția în con-
tinuare a gripei aviare în 
Europa (Bulgaria, Germa-

nia, Republica Cehă, Po-
lonia, Slovacia, Ungaria și 
Ucraina), precum și toate 
mesajele de alertă de la 
Organizația Mondială pen-
tru Sănătatea Animalelor 
(OIE) și de la Comisia Eu-
ropeană (CE). Reprezen-
tanții ANSVSA mai menți-
onează că, în data de 26 
martie, vor participa la în-
tâlnirea trimestrială a avi-
cultorilor din România și 
a medicilor veterinari ca-
re asigură supravegherea 
efectivelor de păsări din 
ferme și a proceselor teh-
nologice de abatorizare și 
procesare a cărnii de pa-
săre. 

Porcii vor putea fi crescuți și în gospodăriile 
populației


