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Ministrul Agriculturii, 
Adrian Oros, le promite 
fermierilor că vor primi 
despăgubirile pentru 
culturile de toamnă 
afectate de secetă 
începând cu finalul lunii 
august 2020. 
În toamna anului 2019 au 
fost înființate 1.168.064 
ha cu culturi de toamnă 
care au fost calamitate de 
secetă în diferite grade, 
reiese din proiectul de 
Ordonanță de Urgență 
elaborat de Ministerul 
Agriculturii pentru 
instituirea unui ajutor de 
stat acordat producătorilor 
agricoli care au înființat 
culturi în toamna anului 

2019, afectate de seceta 
pedologică.
Aproape 80% din 
suprafața calamitată se 
referă la grâu: 833.213 
ha cu grâu, 314,5 ha 
cu secară, 5.112 ha cu 
triticale, 175.680 ha cu orz, 
16.613 ha cu orzoaică, 628 
ha cu ovăz și 136.501 ha 
cu rapiță.        Suma totală 
prevăzută de MADR pentru 
plata despăgubirilor este 
de 1,088 miliarde de lei, 
bani care trebuie alocați 
la capitolul „Subvenții - 
Sprijinirea producătorilor 
agricoli” din bugetul MADR 
pe 2020, la următoarea 
rectificare bugetară din 
acest an.
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Despăgubirile pentru culturile afectate de secetă, 
acordate la finalul lunii august

Reguli noi pentru creșterea 
porcilor în gospodării

Mai mulți bani pentru reducerea 
accizei la motorină

ANSVSA a modifi-
cat din nou, la data de 
23 iulie 2020, OMADR nr. 
538/2019 pentru stabili-
rea dimensiunilor și a tipu-
rilor de exploatații de sui-
ne pe teritoriul României, 
publicat în Monitorul Ofi-
cial, Partea I, nr. 902 din 
8 noiembrie 2019, astfel 
încât să permită gospo-
dăriilor țărănești să creas-
că porci atât pentru con-
sumul familial, cât și pen-
tru vânzare. Țăranii care 
cresc porci pentru vânza-
re vor fi obligați să res-
pecte o serie de condiții 
stricte.  

Potrivit noilor pre-
vederi, exploatația de 
creștere a porcine-
lor de subzistență este 

exploatația agricolă în ca-
re porcii sunt crescuți ex-
clusiv pentru consum fa-
milial, iar produsele ob-
ținute de la aceștia nu 
intră în lanțul alimen-
tar. Așadar, țăranii pot să 
crească porci pentru con-
sumul familiei, dar nu pot 
să-i vândă, nici să-i taie 
pentru a vinde produsele 
obținute după tăiere, car-
ne, slănină etc.

Dacă vor să creas-
că porci pentru vânza-
re, țăranii, gospodăriile 
țărănești, trebuie să res-
pecte regulile fixate pen-
tru exploatația mică de 
creștere a porcinelor, adi-
că exploatația agricolă cu 
un efectiv maximum de 
65 capete de porcine. 

Tinerii fermieri 
care beneficiază 
de finanţare prin 
Programul Naţional 
de Dezvoltare 
Rurală 2014 - 
2020 (PNDR 2020) 
trebuie să îşi 
stabilească prin 
Planul de afaceri o 
serie de obiective 
şi să îndeplinească 
trei precondiţii, 
denumite obiective 
operaţionale, 
informează Agenţia 
pentru Finanţarea 
Investiţiilor Rurale 
(AFIR), într-un 
comunicat.

„Conform celor preci-
zate în Ghidul solicitantu-
lui, tinerii fermieri care be-
neficiază de finanțare prin 
PNDR trebuie să își stabi-
lească prin Planul de afa-
ceri o serie de obiective și 
să îndeplinească cele trei 
precondiții (numite obiecti-
ve operaționale): stabilirea 
domiciliului, a sediului so-
cial al beneficiarului în ace-
eași Unitate Administrativ 
Teritorială (UAT) precum și 
stabilirea locului de muncă 
în aceeași Unitate Adminis-
trativ Teritorială (UAT) sau 

zonă limitrofă a UAT în ca-
re este înregistrată explo-
atația deținută de tânărul 
fermier pentru care obți-
ne finanțare, în termenul 
de maximum nouă luni de 
la data semnării Deciziei 
de finanțare (...) Precizăm 
că, în cazul nerespectării 
obiectivelor obligatorii asu-
mate prin Planul de afaceri 
(de exemplu: producția 
estimată a fi comercializa-
tă până la acordarea tran-
șei a doua de sprijin să fie 
de minim 20% din valoa-
rea primei tranșe de sprijin 
sau amenajarea unei plat-
forme pentru gunoiul de 
grajd, dacă este cazul), su-
mele acordate vor fi recu-
perate integral, iar cea de-
a doua tranșă nu va mai 
fi acordată”, menționează 
AFIR.

Sumele acordate 
vor fi recuperate 
proporţional 
cu ponderea 
obiectivelor 
nerealizate

Potrivit sursei cita-
te, în cazul nerespectării 
obiectivelor suplimentare, 
cum ar fi creșterea randa-
mentului și a productivi-
tății muncii prin achiziția 
de utilaje sau echipamen-
te de irigat sau adaptarea 
la standardele sanitar-ve-
terinare, sanitare, fitosa-
nitare ale Uniunii Europe-
ne - modernizarea adă-
posturilor de animale, su-
mele acordate vor fi re-
cuperate proporțional cu 
ponderea obiectivelor ne-
realizate, iar neîndeplini-
rea a minimum trei obiec-

tive suplimentare condu-
ce la neacordarea celei 
de-a doua tranșe de spri-
jin sau recuperarea spri-
jinului acordat în prima 
tranșă de plată. 

AFIR subliniază faptul 
că, în cazul în care tânărul 
fermier nu îndeplinește 
precondițiile enunțate an-
terior în termenul maxim 
permis, sprijinul financi-
ar va fi recuperat cu câte 
10% din valoarea finanță-
rii primite (50.000/40.000 
de euro) pentru fiecare 
precondiție neîndeplinită. 

Mai mult, dacă una 
dintre cele trei precondi-
ții nu sunt realizate pâ-
nă la depunerea dosaru-
lui cererii de plată pentru 
tranșa a doua, sprijinul fi-
nanciar va fi recuperat in-
tegral.

Guvernul a decis, în ședința din 22 iulie, să su-
plimenteze cu 101,9 milioane de lei fondurile care 
vor fi acordate fermierilor în baza unei scheme de 
ajutor de stat privind reducerea accizei la motorina 
utilizată în agricultură, potrivit unui comunicat al Mi-
nisterului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). 

În acest fel, fondurile necesare plății ajutorului 
de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată 
în agricultură în perioada 1 ianuarie 2020 - 31 mar-
tie 2020 ajung la o valoare de 629,9 milioane de lei.

Pentru perioada 2015-2020, suma acordată în 
acest sens are o valoare totală de 3,435 miliarde de lei. 

Suma alocată pentru plata ajutorului de stat în 
anul 2020 se asigură în limita prevederilor bugetare 
aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rura-
le pe anul 2020 și se încadrează în valoarea anuală 
totală a bugetului schemei de ajutor de stat notifica-
tă la Comisia Europeană, explică oficialii ministerului.

Fermierii trebuie să semneze fizic 
cererile de plată

Pentru a beneficia de plățile subvenției APIA 
pentru anul în curs, fermierii care au depus cere-
re unică de plată în formatul on-line sunt obligați 
să semneze fizic cererile de plată. Nesemnarea ce-
rerii unice de plată duce la respingerea de la plata 
subvenției. 

În acest sens, fermierii sunt rugați ca până cel 
târziu în data de 10 septembrie 2020, să treacă pe la 
sediile centrelor locale APIA unde sunt arondați pen-
tru a semna cererile depuse.

Accesul în sediile APIA se va face respectând regu-
lile sanitare împotriva COVID-19 (purtarea obligatorie 
a măștii de protecție, dezinfectarea mâinilor la intrarea 
în unitate, păstrarea distanței, prezența unui singur 
fermier/funcționar pentru evitarea aglomerării etc.)

Fermele de familie și cele medii vor 
beneficia de o nouă plată

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anunțat că 
fermele medii și de familie vor beneficia de o nouă 
plată redistributivă. Noua plată ar urma să fie aco-
perită din sumele rezultate din plafonarea voluntară 
a subvențiilor acordate fermelor mari. Decizia plafo-
nării și suma de la care să înceapă aceasta va fi lă-
sată la latitudinea statelor membre UE.

„S-a tranșat și problema plafonării, pentru că pe 
cei mari știu că-i interesează foarte mult plafonarea 
legată de plățile directe. Nu o să impună neapărat 
o plafonare Comisia Europeană, ei, inițial, doreau să 
fie o plafonare la 100.000 de euro, sigur, după ce se 
scotea plata salariilor. Nu o să fie plafonare, o să fie 
o plată redistributivă, între 10 și 20%, o să vedem 
când facem o simulare, o plată redistributivă ca să 
consolidăm un pic fermele medii, fermele de familie, 
după care nu o să fie plafonare”, a precizat ministrul 
Agriculturii, Adrian Oros.

Aproximativ 21 de miliarde de euro va fi bugetul 
alocat României pentru agricultură, plăți directe fer-
mieri, investiții, pentru perioada 2021-2027.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

Trei precondiţii pentru tinerii 
fermieri care accesează sM 6.1


