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Plăţile pentru sprijinul 
cuplat în sectorul vegetal 
vor începe din 16 mai, 
a anunţat, săptămâna 
trecută, ministrul 
Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale, Adrian Oros. 
„Măsura privind sprijinul 
cuplat vegetal are un 
plafon maxim de 85 de 
milioane de euro (85,5 
milioane de euro n.r.) și 
plăţile vor începe din 16 
mai. De ce din 16 mai? 
Pentru că în 15 mai sunt 
încă termene limită 
de depunere de către 
fermieri a unor documente 
specifice la unele culturi, 
cum ar fi hameiul sau 
cartoful sămânţă. Din 
16 mai vor fi autorizaţi la 
plată toţi fermierii eligibili 

pentru această măsură”, a 
spus Oros.
Astfel, în data de 16 mai 
2020 vor fi autorizaţi la 
plată fermierii eligibili, 
vor începe transferurile 
în contabilitate a 
centralizatoarelor venite 
de la judeţe, iar din data 
de 18 mai 2020 se vor 
face primele ordine de 
plată pentru beneficiarii 
sprijinului cuplat vegetal. 
Guvernul a aprobat pe 
30 aprilie plafoanele 
alocate măsurilor 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 
milioane de lei.

PAGinĂ ReAlizAtĂ De AnDRei DUMitRU

Au demarat plățile pentru sprijinul 
cuplat în sectorul vegetal

Programul de susţine-
re a crescătorilor de porci 
din rasele autohtone Bazna 
şi Mangaliţa a fost schim-
bat în acest an la cererea 
crescătorilor, cu o formulă 
mult mai simplă, astfel în-
cât în trei ani de zile aceste 
rase să nu fie considerate 
cu risc de abandon, a de-
clarat ministrul Agriculturii, 
Adrian Oros.

„(...) După cum ştiţi 
un crescător primea gratis 
un purcel din această ra-
să, cel care dona primea 
250 de lei, iar crescătorul 
care primea gratis purce-
lul respectiv trebuia să îl 
îngraşe şi să-l vândă unui 
abator, iar abatorul era 
obligat să îl preia cu 11 lei 

pe kilogram. Sigur că mă-
sura a fost inaplicabilă şi 
foarte puţini dintre fermi-
eri au recurs la această 
schemă de ajutor, pentru 
că erau foarte multe lu-
cruri care nu erau accep-
tate, fie de către cel care 
primea, fie de cel care do-
na, dar în general de că-
tre operatorul care trebu-
ia să ia la un anumit preţ 
dictat”, a spus Oros.

Astfel, se va acorda 
un sprijin de 1.200 lei/cap 
scroafă/an cu condiţia co-
mercializării a minimum 4 
purcei/cap de scroafă/an 
la o greutate de cel puţin 
8 kg/cap, cu condiţia în-
deplinirii condiţiilor de eli-
gibilitate.

APIA informează că, în data de 04.05.2020, au 
fost publicate, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europe-
ne L140, o serie de acte normative adoptate de că-
tre Comisia Europeană în vederea optimizării gesti-
onării anumitor activităţi agricole specifice pe peri-
oada în care pandemia de COVID-19 afectează sta-
tele membre UE. Printre aceste reglementări se nu-
mără şi cele cu rol în intervenţia pe piaţă prin acor-
darea unui ajutor pentru depozitarea privată a anu-
mitor produse agroalimentare, astfel:

● Depozitare privată carne de bovină (REGULA-
MENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/596 
AL COMISIEI din 30 aprilie 2020 privind acorda-
rea ajutorului pentru depozitarea privată a cărnii 
proaspete sau refrigerate de bovine cu vârsta de 
opt luni sau mai mult şi stabilirea în avans a cuan-
tumului ajutorului);

● Depozitare privată carne de capră şi de oa-
ie (REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 
2020/595 AL COMISIEI din 30 aprilie 2020 privind 
acordarea de ajutoare pentru depozitarea privată a 
cărnii de oaie şi de capră şi fixarea în avans a va-
lorii ajutorului);

● Depozitare privată a untului (REGULAMEN-
TUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/597 AL 
COMISIEI din 30 aprilie 2020 privind acordarea 
ajutorului pentru depozitarea privată a untului şi 
stabilirea în avans a cuantumului ajutorului);

● Depozitare privată lapte praf degresat (RE-
GULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 
2020/597 AL COMISIEI din 30 aprilie 2020 privind 
acordarea ajutorului pentru depozitarea privată a 
laptelui praf degresat şi stabilirea în avans a cuan-
tumului ajutorului);

● Depozitarea privată a brânzeturilor (REGULA-
MENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/591 
AL COMISIEI din 30 aprilie 2020 de deschidere a unei 
scheme de ajutor cu caracter temporar şi excepţional 
pentru depozitarea privată a anumitor brânzeturi şi 
de stabilire în avans a cuantumului ajutorului).

Actele normative menţionate pot fi consultate 
accesând linkul

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/RO/TXT/?uri=OJ:L:2020:140:TOC

Regulamentele specifice stabilesc: ● tipurile 
de produse eligibile, ● perioadele de depozitare, 
● garanţiile aferente cererilor de ajutor (unde es-
te cazul), ● cuantumul ajutorului pentru fiecare ca-
tegorie de produs. Perioada de depunere a cereri-
lor este deschisă începând cu data de 07.05.2020. 

Pentru produsele carne de bovină, respectiv 
carne de oaie şi capră, s-a stabilit ca termen limită 
de depunere a cererilor data de 30.06.2020.

Formularul cererii de ajutor este disponibil pe 
pe site-ul APIA: www.apia.org.ro sau va fi pus la 
dispoziţia solicitanţilor de către funcţionarii APIA prin 
mijloace electronice, în urma unei solicitări adresată 
pe adresa de e-mail: zootehnie.apia@apia.org.ro.

Informaţii detaliate privind depozitarea priva-
tă a produselor agroalimentare se regăsesc posta-
te la link-ul http://www.apia.org.ro/ro/direc-
tia-masuri-de-piata/depozitare-privata-pro-
duse-agricole/anul-20201588866345.

România a ocupat 
locul 3 în ierarhia 
statelor membre 
ale Uniunii 
Europene (UE), 
în anul 2019, la 
efectivele de ovine 
şi caprine, în timp 
ce la nivel naţional 
efectivele de 
porcine, ovine şi 
caprine şi cele de 
păsări au crescut, 
dar categoria 
bovine a scăzut, 
comparativ cu 
anul precedent, 
reiese din datele 
Institutului Naţional 
de Statistică (INS), 
publicate vineri, 15 
mai.

Totodată, statistica 
oficială evidenţiază faptul 
că, la data de 1 decem-
brie 2019, faţă de aceeaşi 
perioadă din 2018, numă-
rul total de bovine s-a di-
minuat cu 2,7%. De ase-
menea, scăderi s-au înre-
gistrat la efectivul matcă 
(vaci pentru lapte, bivo-
liţe pentru reproducţie şi 
juninci pentru reproduc-
ţie), cu 3%. 

Pe de altă parte, nu-
mărul total de porcine a 
crescut cu 0,8%, iar efec-

tivul matcă (scroafe de 
prăsilă) a scăzut cu 0,9%, 
în timp ce creşteri se mai 
înregistrează atât la nu-
mărul total de ovine şi ca-
prine (+1,8%), cât şi la 
efectivul matcă (oi, mioa-
re şi capre) - cu 0,5%.

În acelaşi timp, nu-
mărul total de păsări 
adulte a crescut cu 2%, 
iar numărul de păsări 
ouătoare cu 10,1%, la ni-
vel comparativ.              
Scăderi la 
efectivele de de 
bovine și porcine

Potrivit sursei citate, 
raportat la perioada 2006 
- 2019, efectivele de bo-
vine au scăzut în perma-
nenţă, iar din anul 2006 
până în anul 2011 aces-
tea au ajuns la 1,988 mili-
oane de capete. 

Totodată, din anul 

2011 şi până în anul 
2019, efectivele de bovi-
ne s-au menţinut la un ni-
vel aproximativ constant, 
reprezentând, anul trecut, 
65,6% faţă de 2006.

Scăderi constante au 
fost raportate la efectivele 
de porcine, care, în 2019, 
au ajuns la 58,1% în com-
paraţie cu anul 2006.  Da-
tele INS relevă că, în pe-
rioada analizată, efective-
le de ovine şi caprine au 
început să crească, atin-
gând anul trecut un nivel 
de 11,923 milioane de ca-
pete, cu 41,8% mai mult 
faţă de anul 2006. 

Referitor la poziţia Ro-
mâniei în UE pe segmen-
tul animalier, la efective-
le de bovine s-a situat pe 
locul zece, după Franţa, 
Germania, Regatul Unit al 
Marii Britanii, Spania, Ir-
landa, Italia, Polonia, Ţă-

rile de Jos şi Belgia.
În ceea ce priveşte 

densitatea la 100 de hec-
tare de teren, ţara noas-
tră s-a clasat pe locul 20 
din cele 22 de ţări prezen-
tate, fiind urmată de Gre-
cia şi Bulgaria.

La efectivele de por-
cine, România s-a situat 
pe locul zece în UE, după 
Spania, Germania, Fran-
ţa, Danemarca, Ţările de 
Jos, Polonia, Italia, Bel-
gia şi Regatul Unit al Ma-
rii Britanii, în timp ce ra-
portat la densitatea la 100 
hectare de teren a ocupat 
locul 18, din cele 22 de 
ţări prezentate, fiind ur-
mată de Slovacia, Grecia, 
Lituania şi Bulgaria.

În ierarhia statelor 
membre, în 2019, Româ-
nia a ocupat locul trei la 
efectivele de ovine şi ca-
prine.

 Ajutor pentru depozitarea privată a 
anumitor produse agroalimentare

România, locul 3 în UE la 
efectivele de ovine şi caprine

Programul de susţinere a crescătorilor 
de porci din rasele autohtone, modificat


