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Directorul general al IRUM 
Reghin, Mircea Oltean, a 
anunţat lansarea pe piaţă 
a trei noi tractoare de 
concepţie românească, 
destinate fermelor de 
familie, realizate în perioada 
de restricţii din cauza 
pandemiei de coronavirus.
Între noile modele se 
numără tractorul IRUM TAG 
3100, care va avea 30 de 
cai-putere, modelele IRUM 
TAG 5025 C - 5025 CH, cu 
câte 47 de cai-putere, iar 
modelele IRUM TAG 6225 
C - 6225 CH vor avea 60 de 
cai-putere.
„Preţurile acestor modele 
vor fi cuprinse între 10.000 
și 20.000 de euro. Noile 

tractoare sunt echipate 
cu motoare stadiul V 
de poluare și vor avea 
disponibilă opţiunea de 
echipare Power Shift, 
făcând astfel utilajul mult 
mai ușor de manevrat. 
Acestea vor fi destinate 
fermelor de familie și pot fi 
echipate cu o gamă largă 
de accesorii, alături de 
care fermierul să ajute la 
dezvoltarea agriculturii”, a 
declarat Mircea Oltean.
Potrivit directorului general 
al IRUM Reghin, aceste 
tractoare pot fi folosite 
în solarii, pomicultură, 
viticultură, dar și în câmp, 
la cosit, greblat și nu 
numai.
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IRUM Reghin a lansat trei tipuri de 
tractoare românești

Peste 8,6 milioane de hectare, 
solicitate la plata subvențiilor APIA

Termenul de valorificare a 
tomatelor, prelungit

Producţia de miere 
va fi compromisă 
în acest an din 
cauza condiţiilor 
meteorologice 
nefavorabile şi în 
mod sigur va fi mai 
redusă cu 15-20% 
faţă de anul trecut, 
însă preţul mierii nu 
va creşte, susţine 
preşedintele 
Asociaţiei 
Crescătorilor de 
Albine din România 
(ACA), Ioan Fetea.

„Anul apicol este unul 
ciudat. Rapiţa nu a răsă-
rit din cauza secetei din 
toamna şi iarna acestui an 
şi, unde a răsărit, s-a ofi-
lit în timpul înfloritului. În 
unele zone s-a făcut foar-
te puţină miere la rapi-
ţă, producţia nu s-a reali-
zat nici în proporţie de 30-
35%, undeva la 2-3 kg pe 
familia de albine, cantitate 
pe care nici nu merită să 
o extragi. La salcâm, este 
cam acelaşi lucru. În zona 
de vest, la Valea lui Mihai, 
unde este un bazin meli-
fer foarte mare, 70% a 
fost îngheţat. La fel la Ca-
racal şi la Vâlcea, iar unde 
au fost puţine flori nu au 
secretat. În aceste condi-
ţii, nici aici nu facem mai 
mult de 30% din produc-

ţia anuală. La tei, suprafe-
ţele sunt mici şi mierea nu 
reprezintă nici 5% din pro-
ducţia anuală. Nu avem 
nicio perspectivă, numai 
dacă ne salvează floarea 
soarelui, altfel producţia 
din acest an va fi compro-
misă şi estimez la această 
dată că va fi cu vreo 15-
20% mai mică decât anul 
trecut, care nu a fost un 
an apicol bun”, a declarat, 
pentru AGERPRES, preşe-
dintele ACA.

ACA solicită un 
sprijin financiar 
pentru kilogramul 
de miere

În opinia sa, Ministe-
rul Agriculturii ar trebui 
să acorde un sprijin finan-

ciar şi sectorului apicol, 
nu doar pe zona vegeta-
lă, deoarece aceste sec-
toare „merg mână în mâ-
nă”, apicultura fiind de-
pendentă 100% de vege-
tal. „ACA a făcut o adre-
să domnului ministru al 
Agriculturii (Adrian Oros - 
n.r.) încă din luna martie 
a acestui an să ne spriji-
ne cu 3-4 lei pe kilogra-
mul de miere - doar pen-
tru cei care predau miere 
fiscalizat, nu pentru toată 
lumea - ca să îi stimulăm 
cumva, dar nu am primit 
niciun răspuns de trei luni 
de zile. Nu înţeleg cum 
poate să facă ceva pentru 
apicultură, în condiţiile în 
care noi depindem sută 
la sută de sectorul vege-
tal. Acestea merg mână în 

mână. Dacă te gândeşti la 
un sprijin pentru vegetal, 
trebuie să te gândeşti şi la 
un sprijin pentru albină. 
Noi dăm şi acum sirop şi 
zahăr din punguţă, pen-
tru că nu avem ce face. 
Nu poţi să laşi albina în-
tre perioadele de cules să 
nu se hrănească. Au venit 
acum ceva ploi şi vom ve-
dea cum ne va ajuta floa-
rea soarelui. În caz con-
trar, va fi un an compro-
mis. Anul trecut a fost un 
an mai bun faţă de 2020, 
cel puţin până în prezent, 
dar am primit şi un sprijin 
de la MADR - 20 lei/fami-
lia de albine - şi am putut 
intra în iernare cu familiile 
de albine cât de cât pre-
gătite”, a subliniat Ioan 
Fetea.

Executivul a adoptat o 
hotărâre care prelungeşte 
termenul pentru valorifi-
carea tomatelor de la 15 
iunie la 1 iulie, în cadrul 
schemei „Ajutor de mini-
mis pentru aplicarea pro-
gramului de susţinere 
a produsului tomate în 
spaţii protejate” pentru 
anul 2020,  anunţă un co-
municat al MADR. 

Hotărârea vine în ur-
ma faptului faptului că 
numeroşi fermierii înscrişi 
în program nu au reuşit să 
valorifice producţia de to-
mate din cauza condiţiilor 
agrometeorologice din 
această primăvară.

Astfel, actul normativ 
aprobat prevede:
  v a l o r i f i c a r e a 

producţiei până la data 
de 1 iulie inclusiv;
 depunerea la DAJ 

a documentelor justifica-
tive care atestă valorifica-
rea producţiei şi copia Re-
gistrului de evidenţă a tra-
tamentelor cu produse de 
protecţia plantelor până la 
data de 15 iulie inclusiv;
 întocmirea de că-

tre DAJ şi transmiterea 
situaţiei  centralizatoare 
a sumelor  reprezentând 
ajutor de minimis la 
 MADR, până la data de 
31 iulie 2020.

Apicultorii cer sprijinul MADR

Directorul general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură (APIA), Adrian Pintea, a anunţat 
suprafaţa solicitată la plata subvenţiilor APIA până la 
data de 10 iunie, anul curent. El a subliniat faptul că 
există deja două judeţe care şi-au depăşit suprafaţa 
solicitată la plată, comparativ cu anul trecut. 

Potrivit directorului Agenţiei de plăţi, totalul ce-
rerilor de plată primite până la data de 10.06.2020 
este de 794.425 pentru o suprafaţă de 8.636.611 de 
hectare. ”Deja avem două judeţe care şi-au depăşit 
suprafaţa faţă de anul trecut, Gorj şi Maramureş, a 
declarat şeful APIA”, pentru AGROINFO.

Termenul limită de depunere a 
cerererii unice, fără penalități, a fost 
15 iunie

Cererea unică de plată pentru subvenţiile afe-
rente anului 2020 s-a putut depune, fără penalităţi, 
până la data de 15 iunie 2020. După această dată, 
fermierii mai pot depune cererea timp de 25 de zi-
le, până la data de 10 iulie, dar cu penalităţi de 1% 
pentru fiecare zi de întârziere. 

Potrivit OMADR nr.130/2020, fermierii depun 
o singură cerere unică de plată, chiar dacă deţin 
suprafeţe de teren şi/sau exploataţii zootehnice cu 
cod ANSVSA în diferite localităţi sau judeţe. Cere-
rea unică de plată, completată de către fermieri, se 
depune la centrele locale/judeţene ale APIA în peri-
oada 2 martie-15 iunie 2020, conform prevederilor 
art. 2 lit. l) din OMADR nr. 619/2015, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, şi se înregistrează în 
sistemul IACS. Cererile unice de plată pot fi depu-
se şi după data de 15 iunie, în termen de 25 de zi-
le calendaristice, (până la termenul limită de 10 iulie 
2020 n.r.) cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lu-
crătoare a sumelor pentru utilizarea efectivă a par-
celelor agricole în cauză, dacă cererea unică de pla-
tă ar fi fost depusă până la data de 15 iunie, potrivit 
prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul dele-
gat (UE) nr. 640/2014.

Anul acesta, din pricina restricţiilor impuse de 
criza sanitară, fermierii au trebuit să depună cererile 
unice de plată online sau prin poştă. La rândul lor, în 
toată această perioadă, funcţionarii APIA au comu-
nicat telefonic cu agricultorii pentru anumite detalii 
sau nelămuriri existente.

O subvenție ignorată de procesatori
Niciun procesator din România nu a accesat 

schema pentru acordarea unui ajutor pentru depo-
zitarea privată a anumitor produse agroalimenta-
re, intrată în vigoare în 7 mai, a declarat,  ministrul 
Agriculturii, Adrian Oros. 

Pentru carne de vită se pot încasa de la APIA ur-
mătoarele sume: 1.008 euro/tonă pentru o perioa-
dă de depozitare de 90 de zile; 1.033 euro/tonă pen-
tru 120 de zile şi 1.058 euro/tonă pentru 150 de zi-
le. Cuantumul ajutorului pentru depozitarea privată a 
cărnii de oaie şi capră este de 866 euro/tonă pentru 
perioada de depozitare de 90 de zile; 890 euro/tonă 
pentru 120 de zile şi 915 euro/tonă pentru 150 de zile.

Producția de miere ar putea fi compromisă 
anul acesta


