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Numărul focarelor de 
pestă porcină africană 
a urcat la 278, după 
ce 8 focare noi au fost 
înregistrate în perioada 
14 - 20 mai 2020, arată 
datele Autorităţii Naţionale 
Sanitară Veterinară 
și pentru Siguranţa 
Alimentelor (ANSVSA). 
Potrivit unui comunicat 
al instituţiei, din data de 
22 mai, pesta porcină 
africană (PPA) evoluează 
în 154 de localităţi din 
24 de judeţe, cu un 
număr de 278 de focare 
(dintre care 4 focare în 
exploataţii comerciale). 
În alte 17 judeţe au fost 
diagnosticate doar cazuri 
la mistreţi.
Cele 8 focare noi sunt 

în judeţele Teleorman 
(2), Sălaj (un focar), 
Buzău (un focar), Dolj (un 
focar), Bacău (un focar), 
Mehedinţi (un focar 
într-o fermă comercială) 
și Olt (un focar într-o 
fermă comercială).                 
Până vineri, 22 mai, au 
fost despăgubiţi 15.118 
proprietari, valoarea 
totală a plăţilor fiind de 
440,931 milioane de lei. 
De la începutul acestui 
an, în Europa, pe lângă 
România, au fost 
diagnosticate focare de 
PPA în: Bulgaria, Ucraina, 
Belgia, Estonia, Ungaria, 
Italia, Letonia, Lituania, 
Polonia, Republica Serbia, 
Slovacia, Ucraina și 
Grecia.
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Au apărut 8 focare noi de pestă 
porcină, în România

Cererile unice de plată se pot depune 
până la 15 iunie

Peste patru mii de proiecte finanțate 
de AFIR, în domeniul apicol

Termenul de depunere a cererilor unice de pla-
tă a fost prelungit până la data de 15 iunie, a anun-
ţat ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Adri-
an Oros. El a precizat că din 15 mai se eliberează 
şi adeverinţe pentru beneficiarii schemelor de plată 
care doresc să acceseze credite pentru activităţi cu-
rente, iar fermierii pot obţine în baza acestora până 
la 85% din valoarea subvenţiilor. 

Şeful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Dancă, 
a adăugat că de această măsură de prelungire pen-
tru depunerea cererilor de plată pot beneficia peste 
850.000 de fermieri, pentru o suprafaţă de 9 milioa-
ne de hectare. „Este o măsură de care pot beneficia 
un număr mare de beneficiari la nivelul agriculturii 
româneşti”, a afirmat Dancă.

Potrivit datelor Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură (APIA), fermierii românii au de-
pus până la finele lunii aprilie 422.806 cereri pentru 
plata subvenţiilor aferente anului 2020, pentru o su-
prafaţă de peste 2,7 milioane hectare.

Din numărul total, 284.499 de cereri, pentru o 
suprafaţă de 2,23 milioane hectare, au fost înregis-
trate prin mijloace electronice (telecomunicaţii), în-
cepând din data de 6 aprilie 2020.

Sesiunea de depunere a Cererilor 
de plată/sprijin pentru Schema de 
ajutor de stat aferentă Măsurii 15, 
prelungită și ea

Sesiunile de depunere a cererilor de plată pen-
tru schema de ajutor de stat privind serviciile de sil-
vomediu şi conservarea pădurilor se prelungesc pâ-
nă la data de 15 iunie 2020 inclusiv, fără aplicarea 
de penalităţi, a anunţat Agenţia de Plăţi şi Interven-
ţie pentru Agricultură (APIA). 

„APIA informează că până la data de 15 iunie 
2020 inclusiv, se prelungesc fără aplicarea de pe-
nalităţi, sesiunile de depunere a Cererilor de plată/
sprijin pentru Schema de ajutor de stat «Servicii de 
silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădu-
rilor», aferentă Măsurii 15, SubMăsura 15.1 «Plăţi 
pentru angajamente de silvomediu» din cadrul 
PNDR 2014 - 2020, astfel: sesiunea 3/2020 anul I 
de angajament; sesiunea 1/2017 anul IV de anga-
jament şi sesiunea 2/2019 anul II de angajament”, 
precizează instituţia.  Cererile de plată/sprijin trebu-
ie să îndeplinească condiţiile de eligibilitate şi criteri-
ile specifice detaliate în Ghidurile Solicitantului. 

Potrivit APIA, beneficiarii pot depune modificări 
la cererile de plată/sprijin, până la data de 30 iunie 
2020 inclusiv, fără penalităţi, respectiv până la da-
ta de 10 iulie 2020 inclusiv, cu aplicarea unei redu-
ceri de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor 
la care beneficiarul ar fi avut dreptul dacă cererea 
de plată, respectiv formularul de modificare a cere-
rii de plată, ar fi fost depus până la data de 15 iu-
nie 2020 inclusiv. 

Anunţurile de prelungire a sesiunilor de depu-
nere sunt publicate pe site-ul instituţiei www.apia.
org.ro.

Producţia maximă 
de grâu din acest an 
ar putea fi de 5 - 5,5 
milioane de tone, faţă 
de anii buni, în care 
a fost de 7 sau chiar 
9 milioane de tone 
de grâu, a declarat 
ministrul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale, 
Adrian Oros.

„Estimările sunt des-
tul de aproximative. Avem 
făcute estimări şi de către 
asociaţiile de fermieri şi 
de către unii dintre fermi-
eri. Sigur, comparând su-
prafeţele care au fost în-
sămânţate, şi aici ne re-
ferim la 2,9 milioane de 
hectare care au fost în 
toamnă însămânţate cu 
grâu, orz, orzoaică, se-
cară, rapiţă, şi dacă con-
statăm până acum că mai 
mult de o treime dintre 
ele au fost calamitate într-
o proporţie mai mare de 
50%, putem să avem o 
apreciere a unei producţii 
maxime de 5 - 5,5 milioa-
ne de tone la grâu. În anii 
buni, în anii care a plouat 
s-a obţinut o producţie de 
7 chiar 9 milioane de to-
ne de grâu”, a spus Adri-
an Oros.

1,3 milioane 
de hectare, 
calamitate

El a menţionat că în 

acest moment se fac eva-
luări şi că ultimele centrali-
zări rezultă că din cele 1,3 
milioane de hectare decla-
rate calamitate până acum 
au fost întocmite procese 
verbale pentru 850.000 
de hectare. Judeţele cele 
mai calamitate sunt Con-
stanţa cu 416.000 de hec-
tare declarate, Tulcea cu 
120.000 de hectare, Ia-
lomiţa 120.000 de hecta-
re, Brăila 97.000 de hecta-
re, Buzău - 75.000 de hec-
tare, Galaţi 61.000 de hec-
tare. 

Ministrul Agriculturii 
a mai spus că se încear-
că repornirea staţiilor sub 
presiune pentru a fi intro-
dusă apă pe canale. În 
cazul judeţului Călăraşi ar 
putea fi irigate 75.000 de 
hectare, iar în judeţul Tul-

cea încă 45.000 de hecta-
re, la cererea fermierilor.

Toate culturile de 
cereale au fost 
afectate

Potrivit celui mai nou 
raport publicat la înce-
putul acestei săptămâni 
de Departamentul ameri-
can al Agriculturii (USDA), 
din cauza secetei, produc-
ţia de cereale a României 
este preconizată să scadă 
cu 2,6% în sezonul 2020-
2021, în pofida unei creş-
teri cu 2,2% a suprafe-
ţelor însămânţate, infor-
mează portalul World-
grain.com. 

Conform USDA, pro-
ducţia de grâu a Româ-
niei în 2020-2021 va scă-
dea până la 8,3 milioane 

de tone, de la 8,6 milioa-
ne de tone, în pofida unei 
creşteri cu 5,2% a supra-
feţelor însămânţate. 

La porumb, USDA 
susţine că suprafaţa însă-
mânţată în România a ră-
mas stabilă la 2,65 milioa-
ne de hectare dar, cu toa-
te acestea, producţia va 
scădea la 14 milioane de 
tone în anul agricol care 
va începe la 1 iulie 2020.

De asemenea, pro-
ducţia de orz a României 
ar urma să scadă cu 3% 
până la 1,55 milioane de 
tone în anul 2020-2021, 
susţine USDA. 

În consecinţă, expor-
turile totale de cereale în 
următorul an agricol ar 
urma să scadă cu 5,5%, 
după o creştere cu 9,5% 
în anul 2019-20

Agenţia pentru Finan-
ţarea Investiţiilor Rurale 
(AFIR) a acordat finanţare 
pentru 4.355 de proiecte 
de investiţii în sectorul api-
col, cu o valoare de 85 mi-
lioane de euro, prin inter-
mediul Programului Naţi-
onal de Dezvoltare Rurală 
2014 - 2020 (PNDR 2020), 
cele mai multe fiind finan-
ţate prin intermediul sub-
măsurii 6.3 „Sprijin pentru 
dezvoltarea fermelor mici”, 
respectiv 3.728 de proiec-
te, cu o valoare contracta-
tă de 55,8 milioane de eu-
ro.

Potrivit unui comu-
nicat al AFIR, beneficia-
rii investiţiilor apicole au 

accesat fonduri europe-
ne nerambursabile prin 
submăsurile 4.1 „Investi-
ţii în exploataţii agricole”, 
4.2 „Sprijin pentru investi-
ţii în procesarea/ market-
ingul produselor agricole”, 
6.1 „Sprijin pentru instala-
rea tinerilor fermieri” şi 6.3 
„Sprijin pentru dezvoltarea 
fermelor mici”.

Proiectele dedicate 
apiculturii finanţate prin 
submăsura 6.1 sunt în nu-
măr de 616, cu o valoare 
contractată de 24,7 milioa-
ne de euro.  Prin submă-
sura 4.1 au fost finanţate 
patru proiecte pe apicultu-
ră, cu o valoare contracta-
tă de peste un milion euro. 

Producţia de grâu, diminuată 
drastic de secetă
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