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Alianţa pentru 
Agricultură şi 
Cooperare (AAC) 
solicită autorităţilor 
urgentarea 
procedurilor 
pentru încasarea 
despăgubirilor 
pentru secetă, 
în perioada 5-20 
august 2020, în 
condiţiile în care 
peste 90% dintre 
fermierii români îşi 
achită inputurile 
folosite în obţinerea 
produselor 
agroalimentare 
după valorificarea 
producţiei, iar 
foarte mulţi nu vor 
avea ce recolta în 
acest an.

„(...) Având în vede-
re că aproximativ 90% 
dintre fermierii români 
achită inputurile folosite 
în obţinerea produselor 
agroalimentare după va-
lorificarea producţiei, re-
spectiv în perioada 15 iu-
nie - 15 iulie, iar foarte 

mulţi nu vor avea ce re-
colta sau producţia le va 
fi semnificativ diminuată, 
plata datoriilor către fur-
nizorii de inputuri (pes-
ticide, fertilizanţi, com-
bustibili), precum şi a al-
tor obligaţii precum lea-
sing-uri, salarii, credite, 
etc. va fi extrem de pro-
blematică. Pentru a ve-
ni în sprijinul producăto-
rilor agricoli în timp util 
este nevoie de urgenta-
rea paşilor procedurali 
necesari pentru încasa-
rea despăgubirilor pentru 
seceta pedologică severă 
în perioada 5-20 august 
2020, de aceea MADR 
s-a angajat să intensifi-
ce demersurile de a ob-
ţine de la Comisia Euro-
peană un răspuns în timp 
util pentru a putea trece 
la plata efectivă a despă-
gubirilor prin schema de 
ajutor de stat notificată”, 

au susţinut reprezentan-
ţii Alianţei în cadrul unei 
întâlniri cu premierul, Lu-
dovic Orban, ministrul Fi-
nanţelor, Florin Cîţu, şi 
conducerea MADR, în da-
ta de 2 iulie.

Agricultorii 
propun acordarea 
unor facilități

De asemenea, în da-
ta de 9 iulie, fermierii au 
mai transmis autorităţilor 
(MADR, MFP, ANAF) o se-
rie de propuneri precum: 
măsuri pentru introduce-
rea de facilităţi/amâna-
rea pentru o perioadă de 
12 luni a plăţii ratelor sca-
dente la creditele de capi-
tal contractate de fermieri 
de la instituţii de credit şi 
instituţii financiare neban-
care; urgentarea paşilor 
procedurali necesari pen-
tru încasarea despăgubi-

rilor pentru seceta pedo-
logică severă; plata de ur-
genţă a tuturor arierate-
lor; compensarea direc-
tă creanţe - datorii; recu-
noaşterea de către ANAF 
a costurilor cu produc-
ţia în curs, aferente cul-
turilor agricole calamita-
te 2020; eliminarea prac-
ticilor prin care fermierilor 
li se consideră nededucti-
bile cheltuielile cu stocuri-
le de producţie în curs de 
execuţie 2019-2020, con-
form art 25 şi art 269 din 
Codul Fiscal; înregistrarea 
drept cheltuială deducti-
bilă a TVA aferent inpu-
turilor aplicate culturilor 
agricole calamitate, con-
firmate cu procesul verbal 
de constatare şi evalua-
re a pagubelor; stoparea 
practicilor de impozitare 
în avans a unor sume/ve-
nituri din subvenţii înainte 
de a fi încasate.

agricultură

Producţia totală de grâu a 
României estimată pentru 
2020 de către Direcţiile 
Agricole Judeţene, 
înainte de recoltare, era 
de 5,4 milioane de tone, 
însă Departamentul de 
Agricultură al Statelor 
Unite (USDA) prognoza, pe 
data de 10 iulie, o recoltă 
de 7,42 milioane de tone, 
potrivit datelor Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale (MADR) transmise 
AGERPRES. 
Până la data de 13 iulie, 
grâul a fost recoltat de pe 
952.187 hectare, respectiv 
43,36% din totalul 
suprafeţei însămânţate în 
acest an de 2.196.040 

hectare, iar producţia 
obţinută de pe suprafaţă 
recoltată totaliza 2.757.123 
tone.
Necesarul de grâu al 
României este de circa 2,5 
- 3 milioane de tone.
Ministrul de resort, Adrian 
Oros, a anunţat miercuri 
15 iulie, că 1,168 milioane 
hectare cu culturi înfiinţate 
în toamna anului trecut au 
fost afectate de secetă în 
acest an, 80% din această 
suprafaţă fiind cultivată 
cu grâu. În urma analizelor 
efectuate în teren, vor 
fi despăgubiţi 34.647 de 
fermieri, aceștia urmând să 
primească plăţile cuvenite 
la finele lunii august.
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Cât grâu vor recolta fermierii români?

Exportul României de animale 
vii, în scădere

Suprafața declarată la plată în anul 
2020 a crescut
 Numărul exploatațiilor a scăzut

Suprafaţa declarată la plată anul acesta este de 
9,879 milioane hectare, mai mare faţă de anul tre-
cut cu 235.000 de hectare, în timp ce numărul ex-
ploataţiilor a scăzut cu 13.373, a declarat ministrul 
Agriculturii, Adrian Oros, într-o conferinţă de presă.                              

„S-a încheiat şi campania de depunere a cereri-
lor unice de plată. Până în 15 iunie, practic, aceste 
cereri puteau fi depuse fără penalizări, şi am avut un 
număr de 826.964 de cereri, pentru o suprafaţă de 
9,814 milioane hectare. În această perioadă, din 16 
iunie şi până în 10 iulie, s-au mai înregistrat cereri cu 
penalizări, dar acestea sunt în număr de 3.194, iar 
suprafaţa declarată în plus este de 65.000 de hecta-
re. Astăzi avem 830.898 de cereri, iar suprafaţa de-
clarată la plată anul acesta este de 9,879 milioane 
hectare. Practic, a crescut suprafaţa faţă de anul tre-
cut cu 235.000 hectare, iar numărul de cereri, numă-
rul exploataţiilor, a scăzut cu 13.373. Am spus şi în 
16 iunie că fermele foarte mici, fermele de subzisten-
ţă scad ca şi număr, dar creşte suprafaţa pentru fie-
care exploataţie pentru care se depune declaraţia de 
plată la APIA”, a subliniat ministrul Agriculturii. 

Perioada de depunere a cererilor unice de pla-
tă fără penalizări s-a desfăşurat în intervalul 2 mar-
tie - 15 iunie 2020, iar cea cu penalizări de 1% pen-
tru fiecare zi de întârziere, a fost în intervalul 16 iu-
nie - 10 iulie 2020.

Județele cu cel mai mare număr de 
cereri

Potrivit datelor APIA, judeţele cu cele mai mul-
te cereri înregistrate sunt: Suceava (45.800), Bihor 
(35.526), Dolj (35.013), Maramureş (33.878) şi Bo-
toşani (31.988). Totodată, pe lista judeţelor cu ce-
le mai mari suprafeţe solicitate la plată se află: Ti-
miş (540.317,91 hectare), Constanţa (500.657,75 
hectare), Teleorman (429.283,14 hectare), Dolj 
(424.522,65 hectare) şi Ialomiţa (378.820 hectare). 

Sprijinul financiar este finanţat din Fondul Euro-
pean de Garantare Agricolă (FEGA), din Fondul Eu-
ropean Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi 
de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agri-
culturii şi Dezvoltării Rurale.

Termenul de depunere a cererilor de 
plată în cadrul Programului Național 
Apicol, extins

Termenul de depunere a cererilor de plată în ca-
drul Programului Naţional Apicol va fi extins până la 
1 septembrie 2020, pentru a ajuta în acest an greu 
şi acest sector, a mai declarat ministrul Agriculturii, 
Adrian Oros, în aceeaşi conferinţă de presă.

Potrivit APIA, valoarea sprijinului financiar alo-
cat pentru Programul Naţional Apicol pentru perioa-
da 2020 - 2022 este de 150,63 milioane lei, din ca-
re suma de 75,31 milioane lei reprezintă contribuţia 
Uniunii Europene la programele apicole naţionale.

Pentru anul 2020 a fost alocată suma de 50,21 
milioane lei, pentru anul 2021 - 50,23 milioane lei, 
iar pentru anul 2022 - 50,18 milioane lei.

România a exportat 
animale vii în valoare de 
83,21 milioane de euro, în 
primul trimestru din acest 
an, în scădere cu 2,5% 
faţă de perioada similară 
a anului trecut, când în-
casările au fost de 85,35 
milioane de euro, potri-
vit balanţei comerciale 
cu produse agroalimenta-
re furnizată de Ministerul 
Agriculturii. 

Cantitatea exportată 
a fost de 39.018 tone în 
primele trei luni ale anu-
lui, cu 6.125 tone mai pu-
ţin decât în acelaşi inter-
val de timp din 2019.

Pe de altă parte, va-
loarea importurilor de 
animale vii a totalizat 
43,83 milioane de eu-

ro, în primul trimestru 
din acest an, în creşte-
re uşoară faţă de perioa-
da similară a anului tre-
cut, când s-a consemnat 
43,018 milioane de euro. 
Din punct de vedere can-
titativ, în primul trimestru 
din acest an s-au importat 
peste 12.705 tone, iar în 
2019, trimestrul I, aproa-
pe 16.107  tone. 

România continuă 
să înregistreze excedent 
în comerţul internaţional 
(intra şi extracomunitar) 
cu animale vii şi în 2020, 
respectiv 39,38 milioane 
de euro în primul trimes-
tru, însă acesta s-a re-
dus faţă de primul trimes-
tru al anului trecut cu 7% 
(42,34 milioane de euro).

Fermierii solicită ca plata 
despăgubirilor pentru secetă 
să se facă în luna august


