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Comisarul european pentru 
agricultură și dezvoltare rurală, 
Janusz Wojciechowski, a 
anunțat vineri seara, pe 
contul său de Twitter, că 
fermierii europeni, implicit 
cei români, beneficiază de 
ajutoare de stat de până la 
100.000 de euro, la care se 
adaugă ajutoare de minimis 
în valoare de 20.000 de euro. 
„Sprijinim fermierii noștri 
și sectorul agroalimentar, 
lucrând din greu pentru a 
ne oferi hrană sigură în 
timpul crizei COVID19. 

Pentru a facilita sprijinul 
economic, sectorul agricol 
poate beneficia acum de 
ajutoare de stat de până 
la 100.000 € + ajutor de 
minimis de 20.000 €”, a 
anunțat  comisarul european  
pentru Agricultură Janusz 
Wojciechowski.
Totodată, comisarul european 
pentru Agricultură i-a transmis 
ministrului român al Agriculturii, 
Adrian Oros, și o scrisoare 
legată de ajutoarele puse 
la dispoziția fermierilor în 
această perioadă.

PAgInĂ reAlIzATĂ De AnDreI DUMITrU

Ajutoare pentru fermieri, în 
contextul crizei COVID-19

Înlesniri pentru beneficiarii de 
fonduri PNDR

Ministerul 
Agriculturii a 
anunțat că a 
publicat, pe data de 
20 martie 2020, pe 
site-ul său oficial, 
ajutoarele care 
le vor fi acordate 
apicultorilor în 
perioada 2020-
2022. Proiectul de 
hotărâre de Guvern 
pentru aprobarea 
Programului 
Național Apicol se 
află în consultare 
publică timp de 10 
zile.

Potrivit proiectului de 
act normativ, valoarea 
sprijinului financiar alocat 
din bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale pentru Programul 
naţional apicol pentru pe-
rioada 2020 - 2022 es-
te de 150.628 mii lei, din 
care suma de 75.314 mii 
lei reprezintă contribuţia 
Uniunii Europene.

Scopul 
Programului 
Naţional Apicol

Scopul Programului 
naţional apicol pentru pe-
rioada 2020 - 2022, de-
numit în continuare Pro-

gram, este de îmbunătă-
ţire a producţiei şi comer-
cializării produselor api-
cole prin acordarea api-
cultorilor de sprijin finan-
ciar pentru decontarea 
analizelor fizico – chimi-
ce care să ateste calita-
tea mierii şi pentru achizi-
ţionarea de: medicamen-
te pentru tratarea varoo-
zei şi nosemozei, cutii noi 
în vederea reformării cu-
tiilor uzate în urma de-
plasării acestora în pas-
toral, colectoare de po-
len, colectoare de propo-
lis, uscător de polen, în-
călzitor miere, topitor de 
ceară, maturator, combi-
nezon apicol, mănuşi de 
protecţie, afumător, dal-
tă apicolă, furculiţă pen-
tru descăpăcit, cuţit pen-
tru descăpăcit, sită filtra-
re miere, remorci apicole, 
macara pentru încărca-
re- descărcare stupi, mo-
tostivuitor pentru încăr-
care – descărcare stupi, 

mătci şi/sau familii de al-
bine, precum şi prin acor-
darea de sprijin financiar 
formelor asociative apico-
le legal constituite pentru 
consultanţă în apicultu-
ră, promovarea apicultu-
rii şi a produselor apicole, 
organizarea de cursuri de 
perfecţionare în apicultu-
ră, achiziţia de către for-
mele asociative de echi-
pament pentru procesa-
rea cerii, şi echipament 
pentru ambalarea mierii.

Acţiunile 
Programului
● Asistenţă tehnică pen-
tru apicultori şi organiza-
ţiile de apicultori;
● Combaterea agresorilor 
şi a bolilor specifice stupi-
lor, în special a varoozei;
● Raţionalizarea trans hu-
manţei;  
● Măsuri de asistenţă 
pentru repopularea şep-
telului apicol din Uniune;

● Îmbunătăţirea calită-
ţii produselor în vederea 
unei mai bune valorificări 
a produselor pe piaţă. 

Beneficiarii 
Programului

● apicultori, persoa-
ne fizice şi juridice, per-
soane fizice autorizate, 
întreprinderi individuale 
şi întreprinderi familiale 
constituite potrivit Ordo-
nanţei de urgenţă a Gu-
vernului nr. 44/2008 pri-
vind desfăşurarea activi-
tăţilor economice de că-
tre persoanele fizice au-
torizate, întreprinderile 
individuale şi întreprinde-
rile familiale, aprobată cu 
modificări şi completări 
prin Legea nr. 182/2016;

● formele asociative 
apicole legal constituite, 
numai pentru acţiunea de 
asistenţă tehnică pentru 
apicultori şi organizaţiile 
de apicultori. 

Ministerul Agriculturii, 
prin Autoritatea de Ma-
nagement pentru PNDR 
şi agenţiile de plăţi, a în-
treprins demersuri de 
urgenţă în vederea prote-
jării beneficiarilor de fon-
duri PNDR, dând posibi-
litatea reorganizării, re-
structurării sau reprogra-
mării activităţilor care fac 
obiectul finanţării prin 
PNDR. Acestea prevăd ur-
mătoarele: • prelungirea 
anumitor etape din gra-
ficul de implementare; • 
reeşalonarea tranşelor de 
plată şi/sau majorarea nu-
mărului maxim de 5 tran-
şe de plată; • prelungirea 
duratei de execuţie a con-
tractului de finanţare. 

Decizia vine în con-
textul obligaţiilor pe care 
beneficiarii PNDR 2014-
2020 le au de a adopta 
toate măsurile necesare 
pentru limitarea răspândi-
rii riscului de contaminare 
cu Coronavirus prin orice 
mijloace.

Totodată, beneficiarii 
au posibilitatea de a so-
licita suspendarea preve-
derilor contractuale sau 
a angajamentelor asu-
mate, pe durata stării de 
urgenţă, în măsura în ca-
re, în urma analizei efec-
tuate, constată că nu pot 
să reorganizeze/restruc-
tureze/reprogrameze 
activităţile care fac obiec-
tul finanţării.

Pe site-ul oficial al MADR  a fost publicat Ordinul 
ministrului Agriculturii nr.78 din 19.03.2020 care re-
glementează activitatea celor două agenţii de plăţi, 
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) 
şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 
(APIA), în condiţiile pandemiei de coronavirus. 

Prevederile OMADR nr.78:
► Se suspendă activităţile privind depunerea 

cererilor de plată pentru măsurile delegate Agenţiei 
de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA);

► Se sistează activitatea de primire a documen-
telor justificative, inclusiv a notificărilor, pe care be-
neficiarii măsurilor delegate implementate prin IACS 
sM8.1 Împăduriri şi crearea de suprafeţe împăduri-
te, M10 Plăţi pentru agromediu şi climă, M 11 Agri-
cultură ecologică, M 13 Plăţi pentru zone care se 
confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte con-
strângeri specifice, M 14 Bunăstarea animalelor şi 
sM15 Plăţi pentru angajamente de silvomediu tre-
buie să le depună în perioada în perioada în care 
acţionează starea de urgenţă;

► La solicitarea justificată a beneficiarilor de 
măsuri delegate implementate prin IACS (sM8.1, 
M10, M11, M13, sM15.1) se suspendă termenele de 
efectuare a activităţilor care, în conformitate cu an-
gajamentele multianuale asumate, sunt prevăzute a 
se efectua în perioada în care acţionează starea de 
urgenţă, fără aplicare de sancţiuni;

► Efectuarea vizitelor pe teren aferente cere-
rilor de plată incluse în eşantioanele de control/su-
pracontrol pentru măsurile delegate implementate 
prin IACS se va efectua prin vizualizarea parcelelor, 
fără a se solicita prezenţa beneficiarului la faţa locu-
lui. Documentele necesare verificărilor administrati-
ve se vor solicita fermierilor în format electronic, în 
măsura în care acest lucru este posibil. Acolo unde 
sunt identificate zone de risc în baza listei transmise 
de către Compartimentul pentru situaţii de urgenţă 
din cadrul Ministerului Agriculturii, conform Ordinu-
lui MADR 797/R/16.03.2020;

► Efectuarea vizitelor pe teren aferente cererilor 
de plată aferente anului 2019 incluse în eşantioanele 
de control/supracontrol pentru M10 - Pachetele 4 şi 
7 se va efectua prin vizualizarea parcelelor, fără a se 
solicita prezenţa beneficiarului la faţa locului. Docu-
mentele necesare verificărilor administrative se vor 
solicita fermierilor în format electronic, în măsura în 
care acest lucru este posibil. Acolo unde sunt iden-
tificate zone de risc în baza listei transmise de către 
Compartimentul pentru situaţii de urgenţă din ca-
drul Ministerului Agriculturii, conform Ordinului MA-
DR 797/R/16.03.2020 pentru aprobarea regulamen-
tului privind prevenirea şi limitarea la nivelul Ministe-
rului Agriculturii şi al unităţilor subordonate acestu-
ia a efectelor epidemiei de infectare cu coronavirus 
(COVID19) administrarea cererilor se poate încheia 
fără vizita pe teren.

Programul Naţional Apicol 
2020-2022

Cum vor funcționa Agențiile de 
Plăți în condițiile actuale


