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Greutatea animalelor 
și păsărilor destinate 
sacrificării pentru consum 
a crescut, în 2019, cu 
7,8% la ovine și caprine 
și cu 7,5% la păsări, dar 
s-a diminuat cu 7,5% la 
porcine, respectiv cu 4,8% 
la bovine, arată datele INS. 
Potrivit sursei citate, în 
anul 2018 producţia totală 
de lapte a fost cu 1,3% mai 
mică, producţia de lână a 
crescut cu 1,6%, în timp ce 
producţia de ouă a scăzut 
cu 2,7%.
Statistica arată că, în 2019, 
faţă de anul precedent, 
s-au înregistrat creșteri 
ale ponderii producţiei de 
carne de pasăre (+3 puncte 
procentuale) și carne de 

ovine și caprine (+0,6 pp), 
dar și scăderi ale ponderii 
producţiei de carne de 
porcine (-2,9 pp) și carne 
de bovine (-0,7 pp).
Producţia de lapte de 
vacă a fost de 39,62 
milioane de hectolitri, 
cu 855.000 hectolitri 
(-2,1%) sub nivelul anului 
precedent. De asemenea, 
s-au înregistrat creșteri 
în regiunea de dezvoltare 
Sud-Vest Oltenia (+0,4%), 
însă și scăderi în celelalte 
regiuni de dezvoltare - 
București-Ilfov (-11,3%), 
Sud Muntenia (-5,7%), 
Sud-Est (-4,4%), Vest 
(-3%), Nord-Vest (-2,2%), 
Nord-Est (-1%) și Centru 
(-0,8%).
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Producția animală a crescut la ovine 
caprine și păsări, în 2019

Încă 15 focare noi de PPA, în 
România

România are 5.000 de fermieri cu vârste în-
tre 90 de ani și 100 de ani care solicită anul acesta 
subvențiile din agricultură. Toți acești fermieri au de-
pus cererile unice la Agenția de Plăți și Intervenție 
pentru Agricultură, a declarat ministrul Agriculturii, 
Adrian Oros.

„Dacă ne uităm pe structura de vârste a fermie-
rilor care s-au înscris anul acesta (la APIA n.r.), com-
parativ cu 2019, constatăm că la categoria de vâr-
stă 18-25 de ani sunt 1.500 de fermieri în plus, la 
categoria 25-40 de ani, respectiv 45-50 de ani, 60 
de ani, câte 2.000 de fermieri în plus. Sigur, a scăzut 
numărul fermierilor între 60 și 70 de ani, între 70 și 
80 de ani și la vârste mai avansate. Între 90 de ani 
și 100 de ani încă sunt depuse 5.000 de cereri. Anul 
trecut au fost 6.900, a declarat ministrul Agriculturii, 
Adrian Oros, într-un interviu online, postat pe pagi-
na sa oficială Facebook.

„Sunt persoane care au depus cereri, iar co-
legii de la APIA au acceptat aceste cereri pe baza 
documentației depusă”, a adăugat șeful MADR.

Adrian Oros a fost întrebat de jurnaliștii de la 
Profitul Agricol dacă e posibil ca acești fermieri cu 
vârste înaintate să beneficieze de o pensie care să-i 
scutească de munca pământului.

”Am înțeles că sunt în derulare programe pri-
vind anumite rente viagere pentru cei care renunță 
să lucreze pământul, pe de o parte. Pe de altă parte, 
știm cu toții că există niște contracte în care ministe-
rul nu are cum să intervină între proprietar și cel ca-
re lucrează pământul. Știm cu toții că logica și spiri-
tul fondurilor europene destinate agriculturii sunt ca 
banul care vine din subvenții să ajungă la cel care 
lucrează pământul și nu la proprietar.

Avem destul de frecvent semnalarea unor 
situații din partea unor fermieri care lucrează anu-
mite suprafețe de pământ și care ne spun că unii 
dintre proprietari nu respectă contractele inițial fă-
cute sau nu respectă înțelegerile. Deși pământurile 
sunt lucrate de fermieri, unii dintre proprietari pre-
tind să depună ei cereri pentru subvenții”, a spus mi-
nistrul Agriculturii. 

Din data de 1 iulie încep controalele 
APIA

Un Ordin al ministrului Agriculturii, publicat 
miercuri, 24 iunie 2020, pe site-ul oficial al Minis-
terului Agriculturii, anunță că Agenția de Plăți și 
Intervenție pentru Agricultură (APIA) va demara de 
săptămâna viitoare verificările la fermele care au so-
licitat subvențiile agricole pentru acest an. Verifică-
rile APIA încep la 1 iulie 2020 și se prelungesc până 
la data de 15 octombrie 2020. 

„Între 1 iulie și 15 octombrie 2020 se va efec-
tua controlul la fața locului pentru cererile unice de 
plată eșantionate în acest scop, iar controlul aferent 
al unor obligații/cerințe specifice se va efectua, du-
pă caz, în iarna sau în primăvara anului următor”, se 
arată în Ordinul de ministru amintit.

Comisia Europeană 
a propus, în data de 
24 iunie, un buget al 
UE de 166,7 miliarde 
EUR pentru 2021, 
care va fi completat 
de granturi în valoare 
de 211 miliarde EUR 
și de împrumuturi 
în valoare de 
aproximativ 133 
de miliarde EUR 
în cadrul Next 
Generation EU, 
instrumentul 
temporar de 
redresare menit 
să mobilizeze 
investiții și să 
relanseze economia 
europeană, anunță 
Reprezentanța 
Comisiei Europene în 
România.

Comisia Europeană 
propune să se aloce, pen-
tru anul 2021, 55,2 miliar-
de EUR politicii agricole co-
mune și 813 milioane EUR 
Fondului european pentru 
pescuit și afaceri maritime, 
pentru fermierii și pesca-
rii din Europa, dar și pen-
tru consolidarea rezilienței 
sectorului agroalimentar și 
a sectorului pescuitului și 
asigurarea anvergurii ne-
cesare a acțiunilor de ges-
tionare a crizelor. 

Politica agricolă co-
mună beneficiază de cea 
mai mare sumă pentru 
anul 2021, fiind urmată de 
politica de coeziune, pen-
tru care Comisia propune 
să se aloce 47,15 miliar-
de EUR, la care se adaugă 
42,45 miliarde EUR prin 
mecanismul  REACT-UE, 
astfel cum a fost propus 
în cadrul instrumentu-
lui Next Generation EU. 
Fondurile vor fi destinate 
subvențiilor pentru ocu-
parea forței de muncă, 
sistemelor de șomaj teh-
nic, măsurilor de ocupa-
re a forței de muncă în 
rândul tinerilor, precum și 
lichidității și solvabilității 
pentru IMM-uri.

În 2021, bugetul anu-
al și instrumentul Next 
Generation EU vor mo-
biliza împreună investiții 
semnificative pentru a re-

para daunele economice 
și sociale imediate cau-
zate de pandemia de co-
ronavirus, a lansa o re-
dresare durabilă, a pro-
teja locurile de muncă și 
a crea altele noi. Bugetul 
este, de asemenea, în de-
plină concordanță cu an-
gajamentul de a inves-
ti în viitor pentru realiza-
rea unei Europe mai  verzi, 
mai digitale și mai rezili-
ente.

Primul buget din 
cadrul financiar 
2021-2027

Odată adoptat, aces-
ta va fi primul buget din 
noul cadru financiar mul-
tianual 2021-2027 și pri-
mul buget anual pro-
pus de Comisia condusă 
de președintele von der 
Leyen. 

Proiectul de buget 
pentru 2021 se bazează 
pe propunerea Comisiei 
privind următorul buget 
pe termen lung al UE pre-
zentată la 27 mai 2020. 
După ce Parlamentul Eu-
ropean și Consiliul vor 
ajunge la un acord cu pri-
vire la CFM 2021-2027, in-
clusiv cu privire la instru-
mentul Next Generation 
EU, Comisia își va adapta 
în consecință propunerea 
privind bugetul 2021 prin-
tr-o scrisoare rectificativă.

Este esențial ca pro-
iectul de buget să fie 
adoptat rapid, astfel încât 
sute de mii de antrepre-
nori, cercetători, fermieri 
și municipalități din întrea-
ga Europă să poată înce-
pe să beneficieze de fon-
duri și să le investească 
într-un viitor mai bun pen-
tru generațiile următoare.

România înregistrea-
ză 243 de focare active 
de pestă porcină africa-
nă în 147 de localități, fi-
ind consemnate 15 noi fo-
care apărute în perioada 
17 - 24 iunie 2020, potri-
vit datelor anunțate vineri 
de ANSVSA. 

Focarele de pes-
tă porcină africană (PPA) 
evoluează în 147 de lo-
calități din 27 de județe, 
patru dintre acestea fiind 
declarate în exploatații co-
merciale. În alte 13 jude-
țe, boala a fost diagnosti-
cată doar la mistreți.

Distribuția pe județe 
a celor 15 focare noi este 
următoarea: județele Bi-
hor, Dolj, Teleorman, Iași, 
Satu Mare - câte două, ju-

dețele Alba, Buzău, Con-
stanța, Giurgiu și Vâlcea - 
câte unul. 

ANSVA informează 
că, în ultima săptămână, 
au fost stinse 44 de fo-
care de boală, dintre ca-
re 23 în județul Teleor-
man, 14 în Prahova, pa-
tru în județul Buzău (din 
care unul într-o fermă co-
mercială), două în Bacău 
și unul în Galați.

Potrivit ANSVA, până 
în prezent au fost despă-
gubiți 15.133 de proprie-
tari, valoarea totală a plă-
ților fiind de aproape 441 
milioane de lei. În perioa-
da următoare vor fi plătite 
despăgubiri în valoare de 
7,96 milioane de lei pen-
tru alți 200 de proprietari.

CE alocă peste 55 de miliarde de 
euro pentru Politica Agricolă Comună

Un număr de 5.000 de fermieri cu 
vârste peste 90 de ani au depus 

cereri la APIA


