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Actul normativ pentru 
atribuirea celor 50 de 
hectare de teren agricol 
tinerilor fermieri este deja în 
avizare internă la Ministerul 
Agriculturii, anunță 
secretarul de stat din 
MADR, Emil Florian Dumitru. 
Cele 50 de hectare de 
teren agricol vor fi atribuite 
împreună cu ajutorul pentru 
instalarea tinerilor fermieri, 
un sprijin de maximum 
50.000 de euro. 
„Satul românesc va 
dispărea dacă în continuare 
vom avea exploatații foarte 
mari și exploatații foarte 
mici, fără să existe un 
echilibru pe ce înseamnă 
clasa de mijloc în agricultură 
și va trebui să susținem 
ferma de familie în România 

pentru a putea să avem 
o predictibilitate în mediul 
rural, să instalăm tinerii în 
mediul rural”, a subliniat 
Dumitru.
Potrivit calendarului MADR 
de lansare a sesiunilor de 
depunere a proiectelor 
pentru măsurile din PNDR 
2020, submăsura 6.1 Sprijin 
pentru instalarea tinerilor 
fermieri  urmează să fie 
deschisă în luna iulie și are o 
alocare 43.022.207 euro.
Ministrul Agriculturii, Adrian 
Oros, a anunțat deja că 
jumătate din această 
alocare, cca 20 de milioane 
de euro, sunt destinați 
pentru tinerii români din 
diaspora care vor să se 
întoarcă acasă și să devină 
fermieri în România.

PAgiNĂ REAlizAtĂ DE ANDREi DUMitRU

Tinerii fermieri vor primi terenuri 
agricole

Adeverințe pentru beneficiarii 
schemelor de plăți directe și ai 

măsurilor de mediu și climă

Sursele de apă subterană, din apele 
curgătoare și lacuri folosite pentru 

irigații, scutite de plata taxei specifice

Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultu-
ră (APIA) informează că a eliberat 720 adeverințe 
pentru beneficiarii schemelor de plăți directe şi 613 
adeverințe pentru beneficiarii schemelor de plată pen-
tru măsurile de mediu şi climă (Măsura 10 – Agrome-
diu şi climă, Măsura 11 – Agricultură ecologică, Măsu-
ra 13 - Plăți zone defavorizate), în baza convențiilor în-
cheiate de APIA cu instituțiile financiar-bancare şi ne-
bancare. Pentru a veni în sprijinul fermierilor şi a res-
pecta în continuare regulile de distanțare socială im-
puse de pandemia de COVID 19, începând din acest 
an APIA oferă fermierilor  posibilitatea de a solicita 
Centrelor județene eliberarea adeverinței prin mijloa-
ce electronice şi transmiterea acesteia online către 
bănci, fără a fi nevoie de prezența fizică a fermierului 
la centrul județean sau la bancă.  

Astfel, peste 95% din totalul adeverințelor au 
fost eliberate electronic.

Modelul de cerere de eliberare a Adeverinței de 
înregistrare fermier se găseşte postat pe site-ul APIA: 
www.apia.org.ro, iar lista convențiilor care au fost 
încheiate până la această dată poate fi consultată la 
secțiunea convenții, acorduri, protocoale. Valoarea 
creditului va fi de până la 85% din valoarea sumei 
calculate conform adeverinței eliberate de APIA. 

Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - 
SA (FGCR) şi Fondul Național de Garantare a Cre-
ditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii IFN - SA 
(FNGCIMM) garantează creditele acordate de bănci 
fermierilor.

APIA reaminteşte fermierilor că, potrivit OMADR 
nr. 50/2017 de modificare a OMADR nr.703/2013, 
dobânda aferentă acordării creditelor va fi de RON-
ROBOR 6M + maximum 2%.

Funcționarii APIA vor lucra în 
weekend, în perioada 30 mai-15 iunie

Directorul, Agenției de Plăți şi Intervenție pentru 
Agricultură, Adrian Pintea,  a emis o circulară pen-
tru subvențiile agricole şi zootehnice ale fermierilor. 
Acesta vrea să se asigure că toți fermierii pot depune 
cererea unică de plată pentru Campania 2020, ast-
fel încât niciun fermier să nu piardă banii cuveniți pe 
hectar sau cap de animal. Astfel, circulara informea-
ză funcționarii APIA că următoarele weekend-uri, pâ-
nă la termenul limită pentru depunerea cererii unice, 
adică 15 iunie, vor fi lucătoare, pentru ca toți fermi-
erii să poată depune cererea unică pentru subvenții.

„Având în vedere Campania de primire cereri pe 
anul 2020 aflată în deşfăşurare, personalul din cadrul 
centrelor Județene şi Centrului Municipal Bucureşti 
ale APIA implicat în această campanie, în perioade-
le 30 mai-1 iunie, 6 iunie-8 iunie şi 13 iunie-14 iunie, 
îşi va desfăşura activitatea în program normal de lu-
cru. Compartimentele din cadrul aparatului central 
al APIA implicate vor asigura permanența în perioa-
dele antemeționate, în vederea acordării suportului 
necesar Centrelor județene şi Centrului Municipiului 
Bucureşti”, se arată în mesajul şefului APIA.

Fiecare fermier care 
a suferit pierderi 
din cauza secetei 
va primi o sumă 
forfetară, iar schema 
de despăgubire 
va fi notificată la 
Comisia Europeană, 
a declarat secretarul 
de stat în Ministerul 
Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
(MADR), Emil 
Dumitru.

„Constatăm pagube-
le. Ca să putem să despă-
gubim trebuie să avem o 
centralizare a suprafețe-
lor afectate de calamități 
şi după aceea, cu sigu-
ranță, vom notifica sche-
ma aceasta de despăgu-
bire la Comisia Europeană 
şi vom acorda, pentru a 
nu intra sub mecanismul 
acesta de pierderi-venituri 
în care să verificăm con-
tabilitatea fiecărui fermi-
er, o să acordăm o sumă 
forfetară fiecărui fermier 
care a suferit pierderi ge-
nerate de secetă”, a spus 
Emil Dumitru la o dezba-
tere online. 

1,6 milioane 
de hectare, 
calamitate

Ministrul Agricultu-
rii, Adrian Oros, declara 

 într-o conferință de pre-
să că în România sunt 1,6 
milioane de hectare de 
culturi agricole calamitate 
de secetă, iar 941.000 de 
hectare au fost deja veri-
ficate. 

„În ceea ce priveşte 
procesele verbale de con-
statare a pagubelor, din 
înştiințările făcute de că-
tre fermieri, sunt 1,6 mi-
lioane hectare calamita-
te, din ceea ce s-a verifi-
cat până acum - 941.000 
de hectare. Sigur, aceste 
echipe de constatare a di-
mensiunii pagubelor lu-
crează continuu şi sâm-
bătă şi duminică, pentru 
că noi, la finele lunii mai, 
vrem să avem încheia-
te aceste procese verba-
le, iar până la 15 iunie să 
avem sintezele pe jude-
țe, pe comune, pe parce-
le, ca să ştim cum anume 
vom face despăgubirile”, 
a spus Adrian Oros.

În unele județe, 
suprafețele 
calamitate 
raportate nu 
corespund cu 
suprafețele 
însămânțate!

Acesta a făcut un apel 
la fermieri şi la cei care 
fac parte din echipele de 
constatare, pentru că în 
unele județe „suprafețe-
le consemnate calamitate 
se apropie sau chiar de-
păşesc suprafețele rapor-
tate în toamnă ca fiind în-
sămânțate”. 

„Vreau să fac un apel 
şi la fermieri, dar în primul 
rând la cei care fac par-
te din comisiile de con-
statare, pentru că în une-
le județe suprafețele con-
semnate calamitate se 
apropie sau chiar depă-
şesc suprafețele raporta-
te în toamnă ca fiind în-

sămânțate. Probabil, fie 
în toamnă s-au raportat 
greşit acele suprafețe, fie 
echipele care constată şi 
fac procesele verbale nu 
îşi fac întotdeauna treaba. 
Noi vrem să-i despăgu-
bim pe toți cei care sunt 
păgubiți, dar datele după 
care calculăm şi vom fa-
ce aceste despăgubiri tre-
buie să fie date reale”, a 
adăugat Adrian Oros. 

Acesta a afirmat că 
sunt fermieri în zone în 
care există infrastructură 
principală care a fost re-
abilitată, dar nu au reu-
şit să irige din cauza lipsei 
echipamentelor de udare, 
astfel că împreună cu Mi-
nisterul Economiei a fost 
gândită o schemă de spri-
jin pentru a-şi cumpăra 
echipamente de udare, în 
aşa fel încât toți cei care 
se află în zona în care se 
poate iriga să aibă posibi-
litatea să facă acest lucru.

Preşedintele Klaus Io-
hannis a promulgat le-
gea pentru completarea 
art. 9 din legea apelor nr. 
107/1996, care prevede 
ca utilizarea apelor subte-
rane pentru irigații să fie 
scutită de la plata taxei 
specifice pentru perioada 
stării de urgență şi pentru 
încă şase luni. 

„Sursele de apă sub-
terană, apă curgătoa-
re, lacurile şi lacurile de 
acumulare cu folosin-
ță energetică pot fi utili-
zate pentru irigații, fără 
plata contribuției specifi-

ce de gospodărire a ape-
lor, pe perioada stării de 
urgență instituite pe teri-
toriul României prin De-
cretul Preşedintelui Ro-
mâniei nr.195/2020, pre-
cum şi pe o perioadă de 6 
luni de la încetarea aces-
teia. Pe aceeaşi perioadă, 
pentru obținerea avizelor 
de gospodărire a apelor 
în vederea executării lu-
crărilor de investiții în in-
frastructura de irigații se 
vor elimina toate taxele, 
iar termenele de eliberare 
a acestora vor fi reduse la 
jumătate”, prevede legea.

Fermierii afectaţi de secetă 
vor primi o sumă forfetară


