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Ministrul Agriculturii, 
Adrian Oros, a anunțat că 
nivelul de remunerare a 
zilierilor din agricultură va 
fi modificat, astfel încât 
aceștia să primească 
salarii similare celor pe 
care le primesc în alte țări 
unde merg să muncească, 
între 800 și 1.000 de euro. 
Pentru ca fermierii români 
să ofere astfel de salari, 
va fi modificată legea, iar 
fermierii vor beneficia de 
ajutoare de stat și scutiri la 
taxele pentru salarii. 
„Anul trecut, în 29 mai, 
a fost o ordonanță de 
urgență care a modificat 
foarte mult și a crescut 
taxarea forței de muncă 
pentru zilieri, iar în 

agricultură se lucrează 
foarte mult cu zilieri și 
sezonieri, a crescut 
cu 25%. Modificăm 
săptămâna aceasta acea 
ordonanță de urgență, 
să revenim la o taxare 
mai acceptabilă, astfel 
încât salariile oferite 
zilierilor să fie mai bune. 
Avem și un pachet 
împreună cu Ministerul 
Fondurilor Europene și 
Ministerul Muncii prin 
care oferim vouchere din 
bani europeni, dar nu din 
bani pentru agricultură, 
celor care angajează 
sezonieri sau zilieri pentru 
a compensa salariile 
acestora, a declarat 
ministrul Agriculturii.

PAginĂ rEAlizAtĂ dE AndrEi dUMitrU

Salarii mai bune pentru zilierii români

Teste gratuite pentru genotipizarea 
scrapiei la ovine, pentru crescătorii 

de animale din România
Guvernul României a 

aprobat, în ședința din 9 
iulie 2020, o Hotărâre de 
Guvern prin care testele 
de genotipizare a scrapiei 
se vor efectua gratuit, de 
către Agenția Națională 
pentru Zootehnie „Prof. 
dr. G. K. Constantinescu”, 
anunță un comunicat al 
Ministerului Agriculturii.  
Testele se vor face în li-
mita alocărilor bugetare, 
prin laboratorul propriu, 
pentru masculii din speci-
ile ovine/caprine care in-
tră la reproducție în anul 

2020 în cadrul programe-
lor de ameliorare aproba-
te. Scopul acestei măsuri 
luate de Guvern este ace-
la de a reduce incidența 
la scrapie în exploatațiile 
de creștere a ovinelor din 
România. 

Resursele financia-
re necesare vor fi asigu-
rate în limita prevederilor 
bugetare aprobate pen-
tru anul 2020 cu aceas-
tă destinație, în bugetul 
Agenției Naționale pentru 
Zootehnie „Prof. dr. G. K. 
Constantinescu”.

APIA informează potențialii beneficiari că, până 
la data de 31 iulie 2020 inclusiv, se depun cererile 
de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru 
cantitățile de motorină achiziționate și utilizate în agri-
cultură, aferente perioadei 01 aprilie - 30 iunie 2020. 
Cererile se depun la CJ ale APIA, respectiv al Munici-
piului București. Toate documentele depuse în copie 
vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de 
către solicitantul sprijinului, însușite prin semnătură și 
vor purta sintagma „conform cu originalul”. 

Cererile pot fi transmise de către fermieri prin 
mijloace electronice (poșta electronică, fax etc.)/ser-
vicii poștale/încărcate pe serverul extern accesibil de 
pe internet la adresa  http://213.177.4.194:8084// 
sau depuse direct la sediul Centrului județean unde 
este depusă  cererea de acord de finanțare. 

Cereri de plată pentru Măsura 14 
„Bunăstarea animalelor”

APIA anunță potențialii beneficiari că, în perioa-
da 01 - 31.07.2020, la CJ ale APIA unde este depusă 
cererea de plată se primesc deconturile/documentele 
justificative aferente trim. II pentru Măsura 14 –„Bu-
năstarea animalelor” - pachetul a) – plăți în favoarea 
bunăstării porcinelor și pachetul b) – plăți în favoarea 
bunăstării păsărilor, din cadrul PNDR 2014-2020.

Deconturile justificative/documentele justificati-
ve pot fi transmise de către fermieri prin mijloace elec-
tronice (poștă electronică, fax etc.), servicii poștale/
încărcate pe serverul extern pus la dispoziție de APIA 
(accesibil la adresa http://213.177.4.194:8084/). 

Deconturile justificative sunt însoțite, în funcție 
de pachetul solicitat, de documentele prevăzute în 
Ghidul solicitantului pentru Măsura M14  Bunăsta-
rea animalelor - pachet a)  Plăți în favoarea bunăs-
tării porcinelor, ediția a III a și în  Ghidul solicitantu-
lui pentru Măsura M14  Bunăstarea animalelor - pa-
chet b) Plăți în favoarea bunăstării porcinelor, ediția 
a  III-a, accesibil pe adresa www.apia.org.ro.

Cereri pentru programe de 
promovare a produselor agricole

APIA anunță că, până la data de 27 august 2020 
ora 17:00 CET, se pot transmite electronic cereri de 
propuneri de granturi pentru programe simple și 
pentru programe multinaționale, de promovare a 
produselor agricole, puse în aplicare pe piața internă 
și în țări terțe în vederea restabilirii situației pieței, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1144/2014.

Anunțurile privind lansarea cererilor de propu-
neri și documentația tehnică au fost publicate în Jur-
nalul Oficial al Uniunii Europene C 216 din data de 
30.06.2020 și pe site-ul CHAFEA.

Bugetul disponibil este de:
● 5.000.000 euro pentru programele simple;
● 5.000.000 euro pentru programele multina-

ționale.
Durata programelor este de un an, iar contribu-

ția financiară a Uniunii Europene este de 85% din 
valoarea cheltuielilor eligibile, diferența fiind contri-
buția proprie a beneficiarilor.

CE a adoptat un 
pachet suplimentar 
de măsuri 
excepționale 
pentru sprijinirea 
sectoarele vinicol, 
legume și fructe 
ca urmare a crizei 
provocate de 
coronavirus și 
a consecințelor 
acesteia asupra 
acestor sectoare 
din agricultură, 
anunță un 
comunicat al 
Reprezentanței 
Comisiei Europene 
în România.

Printre aceste noi mă-
suri se numără autorizația 
temporară ca operatorii 
să-și organizeze propri-
ile măsuri de piață, ma-
jorarea contribuției Uni-
unii Europene la progra-
mele naționale de spriji-
nire a sectorului vinicol și 
introducerea unor plăți în 
avans pentru distilarea și 
depozitarea de criză.

Măsuri pentru 
sectorul vinicol

• Derogare temporară 
pentru sectorul vinicol ca-
re le permite operatorilor 
să se auto organizeze și 

să pună în aplicare măsuri 
de piață, fiecare la nivelul 
său, pentru a-și stabiliza 
sectoarele, cu respecta-
rea funcționării pieței in-
terne, pentru o perioadă 
maximă de 6 luni. 

• Contribuția Uniunii 
Europene la toate măsu-
rile din cadrul programe-
lor naționale de sprijin va 
fi majorată cu 10%, ajun-
gând la 70%. O măsură 
excepțională preceden-
tă a majorat deja această 
contribuție de la 50% la 
60%. Majorările vor ofe-
ri sprijin financiar benefi-
ciarilor.

• Comisia va permite 
statelor membre să le ofe-
re plăți în avans operato-
rilor pentru operațiunile de 
distilare și depozitare de 
criză aflate în desfășurare. 
Aceste avansuri pot aco-
peri costurile în proporție 

de până la 100% și vor 
permite statelor membre 
să își utilizeze în întregime 
fondurile alocate progra-
melor naționale de sprijin 
pentru acest an.

Măsuri pentru 
sectorul fructelor 
și legumelor

Și sectorul fructelor și 
legumelor va beneficia de 
o majorare (de la 50% la 
70%) a contribuției UE la 
programele gestionate de 
organizațiile de producă-
tori. Astfel, organizațiile 
de producători vor benefi-
cia de o flexibilitate spori-
tă în ceea ce privește pu-
nerea în aplicare a propri-
ilor programe.

Aceste măsuri com-
pletează pachetul adoptat 
recent, care a fost bene-
fic pentru sectorul vinicol 

datorită flexibilității oferi-
te în cadrul programelor 
de sprijinire a pieței. Pa-
chetul respectiv includea, 
de exemplu, o flexibilitate 
sporită a mecanismelor de 
controlare a potențialului 
de producție, așa-numitul 
instrument al recoltării în 
verde, și posibilitatea de a 
include măsuri tempora-
re noi, cum ar fi oferirea 
posibilității de a distila vi-
nul în situație de criză sau 
un ajutor pentru depozi-
tarea de criză a vinului.

În plus, Comisia a lan-
sat recent două cereri de 
propuneri de programe de 
promovare care vizează 
sprijinirea sectoarelor ca-
re au avut cel mai mult de 
suferit din cauza crizei, in-
clusiv a sectorului vinicol. 
Cele două cereri de propu-
neri vor fi deschise până la 
27 august 2020.

Pachet suplimentar de măsuri excepționale 
pentru sprijinirea unor sectoare agricole

Termenul pentru depunerea cererilor pentru 
motorină, trimestrul II – 31 iulie 2020


