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Guvernul a aprobat 
o Hotărâre privind 
instituirea unei scheme 
de ajutor de stat pentru 
reducerea accizei la 
motorina utilizată în 
acvacultură, informează 
Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale (MADR).
Prin Hotărârea Guvernului 
nr.748/2018 a fost 
instituită schema de 
ajutor de stat pentru 
perioada 2018-2020, 
pentru reducerea 
accizei la motorina 
utilizată în acvacultură, 
prin aplicarea unei rate 
reduse de impozitare 
a motorinei, utilizată la 
efectuarea lucrărilor în 
acvacultură.

În această categorie se 
încadrează: transportul 
materialului piscicol, 
puiet în diferite stadii 
de dezvoltare, remonţi, 
reproducători, pește de 
consum, materii prime 
și materiale în interiorul 
fermei, lucrările agricole 
în ferme de acvacultură, 
discuire, însămânţare, 
cosire masa verde pe 
cuvetele heleșteielor, 
pomparea apei cu 
motopompe, destufizare, 
precum și transportul 
materialului piscicol, 
puiet în diferite stadii 
de dezvoltare, remonţi, 
reproducători, pește de 
consum, în afara fermei 
cu auto propriu.

PAGinĂ ReAlizAtĂ De AnDRei DUMitRU

Bani pentru fermierii care 
angajează tineri în agricultură
Programul pentru an-

gajarea tinerilor în agri-
cultură beneficiază în 
acest an de un milion de 
lei, informează Ministerul 
Agriculturii. 

Astfel, actul normativ 
vine în sprijinul angajato-
rilor fermieri din agricul-
tură, prin instituirea unui 
instrument de susţinere 
financiară, care să ofere 
acestora posibilitatea de 
a angaja forţă de muncă 
tânără în sectoarele agri-
cultură, acvacultură şi in-
dustria alimentară. 

Potrivit MADR, anga-
jatorul fermier care face 
dovada angajării a doi ti-

neri beneficiari ai Progra-
mului beneficiază de ur-
mătorul sprijin financi-
ar lunar, pentru fiecare 
persoană astfel angajată, 
res pectiv 1.000 lei pentru 
persoanele cu studii su-
perioare de specialitate în 
domeniul agricol, acvacu-
ltură şi/sau industrie ali-
mentară; 750 lei pentru 
persoanele cu studii me-
dii de specialitate, pre-
cum şi cursuri de forma-
re profesională de scurtă 
durată în domeniul agri-
col, al acvaculturii şi/sau 
industriei alimentare; 500 
lei pentru persoanele fă-
ră studii.

Guvernul a aprobat plafoanele alocate măsuri-
lor de sprijin cuplat în sectorul vegetal pentru anul 
de cerere 2019, valoarea totală a sprijinului fiind de 
85,5 milioane de euro, echivalentul a 406,12 milioa-
ne de lei, informează MADR. 

Beneficiarii acestui act normativ sunt circa 
41.000 fermieri din sectorul vegetal care au accesat 
măsurile de sprijin cuplat pentru culturile prevăzute 
la art.1 din HG nr. 219/2015 şi au îndeplinit condiţi-
ile de eligibilitate.

Plafoanele aferente fiecărei măsuri de sprijin cu-
plat în sectorul vegetal sunt următoarele: 

● 33,43 milioane de euro pentru soia; ● 16,35 
milioane de euro pentru lucernă; ● 440.000 euro 
pentru leguminoase boabe pentru industrializare/
procesare: mazăre boabe şi fasole boabe; ● 102.130 
euro pentru cânepă pentru ulei şi/sau fibră; ● 4,902 
milioane de euro pentru orez; ● 840.000 euro pen-
tru sămânţă de cartof; 131.760 euro pentru hamei; 
● 18,752 milioane de euro pentru sfeclă de zahăr; 
● 1,190 milioane de euro pentru tomate pentru in-
dustrializare cultivate în câmp; ● 9.340 euro pentru 
castraveţi pentru industrializare cultivaţi în câmp; ● 
6,316 milioane de euro pentru legume cultivate în 
sere şi solarii: tomate pentru consum în stare proas-
pătă, castraveţi pentru consum în stare proaspătă 
şi/sau pentru industrializare, ardei, varză şi vinete 
pentru consum în stare proaspătă; 510.000 euro 
pentru fructe destinate industrializării: prune, me-
re, cireşe, vişine, caise şi zarzăre; ● 2,523 milioane 
euro pentru cartof timpuriu pentru industrializare.

Cuantumul pe unitatea de măsură pentru fieca-
re tip de sprijin cuplat în sectorul vegetal se calcu-
lează prin raportarea plafoanelor aferente măsurilor 
de sprijin cuplat în sectorul vegetal menţionate mai 
sus la suprafeţele eligibile pentru anul 2019.

Situația plăților aferente anului 
financiar 2020

În paralel cu derularea în mediul online a Cam-
paniei 2020 de primire a cererilor unice de plată, 
pentru a veni în sprijinul fermierilor şi a asigura un 
flux neîntrerupt de capital APIA a continuat în ritm 
accelerat autorizarea la plata regulară a fermierilor 
care au depus cerere de plată în Campania 2019. 

Astfel, începând din data de 16 octombrie 2019 
şi până la data curentă, respectiv 27.04.2020,  APIA 
a autorizat la plată suma totală de 2,72 miliarde de 
euro din care 1,82 miliarde de euro  din Fondul Eu-
ropean de Garantare Agricolă (FEGA), 570,55 mili-
oane de euro din Fondul European Agricol de Dez-
voltare Rurală (FEADR) + cofinanţare de la Bugetul 
Naţional, respectiv 337,29 milioane de euro.

Totodată, pentru declaraţiile de cheltuieli FEGA 
transmise către Comisia Europeană, aferente peri-
oadei 16.10.2019 – 28.02.2020, reprezentând plă-
ţile efectuate fermierilor pentru Campania 2019 şi 
Măsuri de piaţă, comerţ exterior şi promovarea pro-
duselor agricole, Comisia Europeană a rambursat 
României, în perioada ianuarie - aprilie 2020, suma 
de 1,73 miliarde euro.

PNA 2020-2022 a 
fost adoptat în şedinţa 
Guvernului din data de 
30 aprilie 2020. Pentru 
anul 2020, suma distri-
buită este de 50,21 mili-
oane de lei, pentru 2021, 
de 50,23 milioane de lei, 
iar pentru anul 2022 - 
50,186 milioane de lei. 

„Ca element de nou-
tate, faţă de PNA anteri-
oare au fost stabilite mă-
surile de asistenţă teh-
nică pentru apicultori şi 
organizaţiile de apicul-

tori, precum consultanţa 
în apicultură, promova-
rea apiculturii şi a produ-
selor apicole, organizarea 
de cursuri şi perfecţiona-
re în apicultură, achiziţia 
de către formele asociati-
ve de echipament pentru 
procesarea cerii în vede-
rea obţinerii fagurilor ar-
tificiali şi achiziţia de că-
tre formele asociative 
apicole de echipament 
pentru ambalarea mierii”, 
precizează MADR.

O altă completare cu 

privire la raţionalizarea 
transhumanţei şi a stu-
păritului pastoral vizea-
ză achiziţionarea de unel-
te apicole şi echipamen-
te de protecţie precum şi 
mijloace de transport api-
col fără autopropulsie şi 
de încărcare-descărcare 
a stupilor în pastoral.

Completările, 
necesare pentru 
îmbunătățirea 
calității 
produselor 
și sporirea 
numărului de 
familii de albine

De asemenea, în ca-
drul Programului Naţio-
nal Apicol 2020-2022 a 
fost inclusă o nouă acţiu-
ne referitoare la îmbună-

tăţirea calităţii produselor 
în vederea unei mai bune 
valorificări a acestora pe 
piaţă, ce constă în decon-
tarea analizelor fizico-chi-
mice/reziduuri în vederea 
atestării calităţii mierii. 

Aceste completări ale 
Programului Naţional Api-
col pentru perioada 2020 
- 2022 au drept scop spo-
rirea numărului familiilor 
de albine, creşterea cali-
tativă a produselor apico-
le şi îmbunătăţirea indica-
torilor de producţie.

„Noile prevederi ale 
Programului Naţional Api-
col pentru perioada 2020 
- 2022 vor genera extin-
derea ofertei de produse 
apicole, majorarea expor-
turilor şi dezvoltarea eco-
nomiei rurale, prin păs-
trarea tradiţiei de creşte-
re a albinelor”, susţin re-
prezentanţii MADR.  

Totodată, din punct 
de vedere al impactului 
social şi asupra mediului, 
Programul Naţional Api-
col urmăreşte dezvolta-
rea unor servicii eficiente 
pentru preluarea, prelu-
crarea şi desfacerea pro-
ducţiei de miere în con-
diţii de calitate controla-
tă, la nivelul standardelor 
europene, precum şi va-
lorificarea integrală şi ra-
ţională a condiţiilor şi po-
sibilităţilor naturale, pre-
cum şi a resurselor din 
flora spontană.

Au fost stabilite plafoanele pentru 
sprijinul cuplat în sectorul vegetal

PNA 2020-2022, aprobat 
în şedinţă de Guvern

Schemă de ajutor pentru reducerea accizei la 
motorina utilizată în acvacultură

Valoarea sprijinului financiar alocat pentru 
Programul Naţional Apicol (PNA) pentru perioada 
2020 - 2022 este de 150,628 milioane de lei, din 
care 75,314 milioane de lei reprezintă contribuţia 
Uniunii Europene la programele apicole naţionale, 
a informat Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale.


