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Ministrul Agriculturii, 
Adrian Oros, a anunțat 
că autoritățile române 
au primit acceptul 
Comisiei Europene (CE) 
pentru utilizarea a 80 de 
milioane de euro, bani 
rămași neutilizați din 
fondurile europene puse 
la dispoziția României 
pentru sectorul agricol, 
ca scheme de sprijin 
pentru fermierii și 
procesatorii afectați de 
criza provocată de noul 
coronavirus. 
”Am primit acceptul CE să 
folosim cele 80 milioane 
de euro, bani rămași din 
măsuri care nu au fost 
accesate, ca o schemă de 
sprijin, sumă forfetară 

de până la 5.000 de 
euro pentru fermieri și 
până la 50.000 de euro 
pentru un procesator. 
În paralel, avem un fond 
de creditare prin care 
Ministerul Agriculturii 
plătește 50% din dobândă 
și un fond de garantare 
prin care garantăm 90% 
din volumul împrumutului”, 
a afirmat Oros.
Ministrul Agriculturii 
a precizat, totodată, 
că statul va veni, în 
următoarele două 
săptămâni, cu un set 
de măsuri prin care vor 
fi susținuți financiar 
fermierii care angajează 
muncitori zilieri sau 
sezonieri.

PAginĂ REAlizAtĂ dE AndREi dUMitRU

Au fost publicate normele de 
aplicare pentru PNA 2020-2022

APIA informează că a fost publicată în Monito-
rul Oficial HG nr. 339 din 30 aprilie 2020 privind Pro-
gramul Naţional Apicol pentru perioada 2020-2022, 
normele de aplicare, valoarea sprijinului financiar, 
precum şi  măsuri de aplicare a acesteia.

„Solicitanţii forme asociative apicole legal con-
stituite care solicită sprijin pentru măsurile A1-A5, 
precum şi apicultorii care solicită sprijin pentru mă-
sura C.4 vor transmite, prin intermediul mijloacelor 
electronice, la Centrele judeţene APIA şi al Centru-
lui Municipiului Bucureşti, cererile de intenţie înso-
ţite de documentele justificative până la data de 26 
mai 2020”, se menţionează în comunicat.

Potrivit APIA, numai solicitanţii care vor depu-
ne cererea de intenţie pentru măsurile menţionate 
mai sus au dreptul să depună cererea de plată prin 
care se va solicita sprijin pentru acelaşi produs/pro-
duse din cererea de intenţie. Totodată, cererile de 
plată pentru toate măsurile prevăzute în actul nor-
mativ se vor depune până la termenul limită de 1 
august 2020.

Reprezentanţii APIA precizează că reglemen-
tările nou introduse faţă de programele anterioa-
re sunt: finanţarea măsurilor de asistenţă tehnică şi 
consultanţă de specialitate, a măsurilor de promo-
vare a apiculturii şi a produselor apicole şi cele pri-
vind achiziţia echipamentelor de procesare a cerii 
şi ambalare a mierii; pentru acţiunea raţionalizarea 
transhumanţei/stupăritului pastoral-achiziţionarea 
de accesorii apicole a fost aprobată achiziţia unelte-
lor apicole şi echipamentelor de protecţie precum şi 
mijloacelor de transport apicol fără autopropulsie şi 
de încărcare-descărcare a stupilor necesare pentru 
deplasarea în pastoral; decontarea analizelor fizico-
chimice/reziduuri în vederea atestării calităţii mierii 
în scopul îmbunătăţirii calităţii produselor apicole şi 
unei mai bune valorificări a acestora pe piaţă.

De asemenea, pe lângă acţiunile nou introduse 
au fost reglementate: beneficiarii, solicitanţii şi con-
diţiile de eligibilitate pentru fiecare acţiune în par-
te precum şi modalitatea de accesare şi de decon-
tare a sprijinului financiar în cadrul Programului Na-
ţional Apicol.

Au început plățile pentru ajutorul de 
stat pentru motorină

APIA a început plata ajutorului de stat acordat 
pentru motorina utilizată în agricultură aferentă ul-
timului trimestru din 2019.

 „Suma totală care urmează a fi plătită pentru 
trimestrul IV este de 117.306.130,00 lei, pentru un 
număr de 13.050 beneficiari şi o cantitate de moto-
rină totală determinată de 61.873.579,8 litri. Valoa-
rea nominală a ajutorului de stat pentru reducerea 
accizei la motorină pentru anul 2019 este de 1,8959 
lei/litru”, se arată în comunicatul APIA.

Cantităţile de motorină pentru trimestrul 
IV/2019 sunt de 53,36 milioane de litri în sectorul 
vegetal, respectiv un ajutor de stat de 101,17 mi-
lioane de lei, 8,05 milioane de litri şi 15,27 milioa-
ne de lei în sectorul zootehnic şi 448.170,13 litri, re-
spectiv 849.686 lei în sectorul de îmbunătăţiri fun-
ciare.

Executivul a aprobat 
în şedinţa de joi, 7 
aprilie, Hotărârea 
privind aprobarea 
schemei „ajutor 
de minimis pentru 
aplicarea programului 
de susţinere a 
crescătorilor de porci 
de reproducţie din 
rasele Bazna şi/sau 
Mangaliţa”, pentru 
perioada 2020 - 2022, 
precum şi a unor 
măsuri de aplicare a 
acesteia.

Valoarea totală a 
schemei de ajutor de mi-
nimis pentru anul 2020 
este de un milion de lei şi 
se asigură de la bugetul 
de stat, în limita preve-
derilor bugetare aprobate 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale pe anul 
2020, informează MADR 
printr-un comunicat. 

„Prin actul normativ 
aprobat astăzi se urmă-
reşte încurajarea crescă-
torilor de animale de re-
producţie din rasele Baz-
na şi/sau Mangaliţa, în 
vederea măririi număru-
lui de animale de repro-
ducţie deţinute, precum 
şi a numărului de produşi 
valorificaţi de la acestea, 
cu scopul creşterii efecti-
velor de porci din rasele 
Bazna şi Mangaliţa, la ni-

vel naţional”, se menţio-
nează în comunicat.

Astfel, se are în vede-
re acordarea unui sprijin 
de 1.200 lei/cap scroafă/
an, cu condiţia comercia-
lizării a minimum 4 pur-
cei/cap de scroafă/an la 
o greutate de minimum 
8 kg/cap, cu obligativita-
tea îndeplinirii condiţiilor 
de eligibilitate prevăzute 
în proiect.       

         
Cine beneficiază 
de ajutorul de 
minimis

Schema de ajutor de 
minimis se aplică crescă-
torilor de porci de repro-
ducţie din rasele Bazna 
şi/sau Mangaliţa, respec-
tiv producătorilor agricoli 

PFA, II şi IF şi producă-
torilor agricoli persoane 
juridice.     Conform da-
telor de la Agenţia Naţi-
onală pentru Zootehnie, 
la această dată sunt în-
scrise în Registrul Gene-
alogic un număr de 1.030 
capete scroafe din rasele 
Bazna şi Mangaliţa, dintre 
care 316 capete scroa-
fe sunt deţinute de per-
soane juridice, II, IF, PFA, 
iar un număr de 714 ca-
pete scroafe sunt deţinu-
te de persoane fizice ca-
re îşi pot schimba forma 
de organizare şi pot de-
veni eligibile. 

„Odată cu intrarea în 
vigoare a prezentei ho-
tărâri se abrogă HG nr. 
9/2018 privind aprobarea 
schemei «Ajutor de mini-

mis pentru aplicarea pro-
gramului de susţinere a 
crescătorilor de porci din 
rasele Bazna şi/sau Man-
galiţa în vederea produ-
cerii cărnii de porc», pre-
cum şi art. II din Ho-
tărârea Guvernului nr. 
519/2018 pentru modifi-
carea Hotărârii Guvernu-
lui nr. 9/2018”, se preci-
zează în comunicat.

Contractele încheia-
te în baza Hotărârii Gu-
vernului nr. 9/2018 sunt 
supuse dispoziţiilor legii 
în vigoare la data când 
acestea au fost încheia-
te în tot ceea ce priveş-
te încheierea, modifica-
rea, interpretarea, efec-
tele, executarea şi înce-
tarea acestora, sublinia-
ză MADR.

Scheme de sprijin pentru fermierii 
și procesatorii afectați de criză

Completări cu privire la ajutoarele de 
minimis la tomate și usturoi

Executivul a aprobat 
o Hotărâre care comple-
tează HG nr. 248/2020, 
respectiv HG nr.108/2019 
din domeniul ajutoare-
lor de minimis în sectorul 
agricol, informează  MADR 
printr-un comunicat.                                    
Astfel, în cazul schemei de 
ajutor de minimis la toma-
te comunicarea către be-
neficiari a sumelor răma-
se sau potenţial de înca-
sat se va realiza telefo-
nic, prin fax sau în format 
electronic, prin e-mail, 
pentru solicitanţii care de-
pun cererea şi documen-
tele prin aceleaşi mijloa-
ce de comunicare; în ju-
deţele în care există peste 

500 de cereri înregistrate 
în Registrul unic, respon-
sabilii DAJ vor efectua cel 
puţin una dintre cele două 
verificări ale culturii, la în-
ceputul rodirii sau la eva-
luarea producţiei.

Totodată, în cazul 
schemei de minimis pen-
tru usturoi, beneficiarii 
programului vor transmi-
te la DAJ cererea de în-
scriere şi documentele 
necesare accesării ajuto-
rului prin fax sau prin e-
mail, iar comunicarea de 
către reprezentanţii DAJ 
a sumelor rămase sau 
potenţial de încasat, se 
va realiza telefonic, prin 
fax sau prin e-mail.

Continuă programul de susţinere a 
crescătorilor de porci din rasele 
Bazna şi Mangaliţa


