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Măsura privind sprijinul 
acordat tinerilor fermieri 
prin PNDR 2020 va fi 
lansată în 15 iulie, cu o 
alocare de 43 de milioane 
de euro, din care 20 de 
milioane de euro pentru cei 
care aplică din diaspora, 
a declarat ministrul 
Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale, Adrian Oros, într-o 
conferinţă de presă. 
„Sprijinul pentru instalarea 
tinerilor fermieri, măsură 
care va fi lansată în 15 
iulie, până în 15 octombrie, 
va avea 43 de milioane 
de euro, din care 20 de 
milioane de euro, cum am 
spus și altădată, tinerilor 
fermieri din diaspora. 
Acolo unde există 

posibilitatea, vom acorda 
în concesiune până la 50 
de hectare teren”, a spus 
Adrian Oros.
El a precizat că în iulie va 
mai fi lansată o măsură 
dedicată zonei montane, 
iar în august măsurile de 
sprijin pentru participarea 
la schemele de calitate 
și pentru activităţile de 
informare și promovare 
desfășurate de grupurile 
de producători în cadrul 
pieţei interne.
Potrivit sursei citate, din 
30 iunie este activă și 
măsura privind înfiinţarea 
grupurilor de producători 
în sectorul pomicol, care 
are fonduri disponibile de 
1,985 milioane de euro.
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Măsura pentru tinerii fermieri, lansată pe 15 iulie

Despăgubiri pentru fermierii 
afectați de secetă

Ministrul Agricultu-
rii şi Dezvoltării Rurale, 
Adrian Oros, a anunţat că 
34.647 de fermieri, care 
deţin 1,168 de milioane 
de hectare cu culturi în-
fiinţate în toamna anului 
trecut, au înregistrat pier-
deri din cauza secetei ex-
treme, iar despăgubirile 
vor fi acordate producă-
torilor agricoli la începutul 
lunii septembrie.

Potrivit sursei citate, 
cuantumul plăţilor la hec-
tar stabilit pentru grâu es-
te de 925 lei, la secară tot 
925 de lei, triticale - 805 
lei, orz - 912 lei, orzoai-
că - 951 lei, ovăz - 772 lei 
şi rapiţă - 1.002 lei. Oros 

a precizat că mai mult de 
70% din suprafaţa afecta-
tă de secetă a fost culti-
vată cu grâu, iar cererile 
de solicitare se vor putea 
depune la APIA începând 
din 14 august.

„Cererile de solicitare 
către centrele APIA se de-
pun începând din 14 au-
gust, iar plăţile se vor fa-
ce prin APIA, pentru că ei 
au o bază de date foarte 
bună, sunt cei mai obiec-
tivi şi să nu greşim”, a 
mai spus ministrul Adri-
an Oros.

Suma totală alocată 
de la bugetul de stat pen-
tru plata despăgubirilor es-
te de 1,15 miliarde de lei.

Plăți pentru ajutorul de stat pentru 
creșterea animalelor

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 
(APIA), prin Centrele Judeţene, aduce la cunoştinţa 
opiniei publice că, începând din 2 iulie 2020, efec-
tuează plăţile aferente ajutorului de stat în sectorul 
creşterii animalelor, pentru cererile de plată aferen-
te serviciilor prestate în luna aprilie a anului 2020.

Suma totală autorizată la plată este de 
760.961,15 lei şi se acordă de la bugetul de stat, 
prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, pentru un număr de 18 solicitanţi care au ac-
cesat această formă de ajutor de stat în conformita-
te cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.1179/2014 
privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în 
sectorul creşterii animalelor, cu modificările şi com-
pletările ulterioare.

Prin Hotărârea de Guvern nr. 1179/2014 a fost 
instituită o schemă de ajutor de stat în sectorul 
creşterii animalelor, pentru perioada 2015-2020, a 
cărei valoare maximă totală este de 759,25 milioane 
de lei. Intensitatea ajutorului de stat pentru efectu-
area serviciilor este:

● de până la 100% din costurile administrati-
ve aferente întocmirii şi menţinerii registrelor gene-
alogice;

● de până la 70% din costurile aferente teste-
lor efectuate de terţi sau în numele unor terţi pentru 
determinarea calităţii genetice sau a randamentului 
genetic al şeptelului, cu excepţia controalelor efec-
tuate de proprietarul şeptelului şi a controalelor de 
rutină cu privire la calitatea laptelui. 

Ajutorul de stat acordat pentru registre genea-
logice şi COP este încasat de la APIA de asociaţiile 
crescătorilor de animale, acreditate pentru deţinerea 
registrelor genealogice ale raselor, pe baza unui ta-
bel cu fermierii, membri în asociaţie, care beneficia-
ză de aceste servicii şi cărora le este destinat acest 
ajutor pentru acoperirea costurilor cu testele şi în-
scrierea animalelor în registrele genealogice.

Au fost autorizați la plată pentru 2019 
peste 843.000 de fermieri

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 
(APIA) aduce la cunoştinţa opiniei publice faptul că, 
în perioada 16 octombrie 2019 - 30 iunie 2020, a au-
torizat la plată suma de 2,89 miliarde euro, anunţă 
APIA într-un comunicat.

Sumele autorizate pentru plata subvenţiilor cu-
venite fermierilor români pentru anul de cerere 2019 
sunt:
 1,89 miliarde euro plăţi directe din Fondul Euro-
pean de Garantare Agricolă (FEGA);
 598,06 milioane euro măsuri implementate de 
APIA din Fondul European Agricol pentru Dezvolta-
re Rurală prin PNDR 2014 – 2020 şi cofinanţare de 
la bugetul naţional;
 241,68 milioane euro ajutoare naţionale tranzi-
torii finanţate din bugetul naţional;
 161,33 milioane euro Măsuri de piaţă, comerţ 
exterior, promovare produse agricole şi ajutoare de 
stat.

APIA menţionează şi faptul că până la această 
dată au fost autorizaţi la plată un număr de 843.349 
fermieri, reprezentând un procent de 99,87% din 
fermierii eligibili la plată.

Ministrul 
Agriculturii, Adrian 
Oros, a anunţat că 
o sumă de circa 6 
- 6,5 miliarde de 
euro va fi alocată 
din programul 
pentru creşterea 
rezilienţei pentru 
mari investiţii în 
infrastructura de 
irigaţii, de desecare 
şi drenaj, precum şi 
în cea de prevenire 
a eroziunii solului.

„Am decis cu premie-
rul să avem o dezbatere 
mai amplă (...) în care să 
detaliem acest Plan Naţi-
onal de Investiţii şi Relan-
sare Economică, care de 
fapt completează Planul 
Naţional Strategic (PNS) 
2021-2027. (...) Vrem ca 
banii din PNS să fie exclu-
siv pentru plăţile directe şi 
pentru fermieri şi cei din 
industria alimentară. Pen-
tru investiţiile mari şi in-
frastructura care este ne-
cesară, şi aici mă refer 
atât la irigaţii, cât şi la in-
frastructura de desecare 
şi drenaj şi la infrastructu-
ra de prevenire a eroziunii 
solului, am avut discuţii 
cu premierul şi cu minis-
trul Fondurilor Europene, 
ca o sumă consistentă din 
Programul pentru creşte-

rea rezilienţei să fie dedi-
cată acestor programe de 
investiţii, şi probabil vor fi 
6 - 6,5 miliarde de euro”, 
a precizat Adrian Oros.

3,4 miliarde de 
euro pentru 
irigații

 El a adăugat că pen-
tru infrastructura de iriga-
ţii vor fi alocate 3,4 mili-
arde de euro, iar pentru 
reabilitarea infrastructurii 
de desecare şi drenaj cir-
ca 1,1 miliarde de euro. 

„Am să punctez doar 
infrastructura de iriga-
ţii. Aici sunt două com-
ponente de investiţii, rea-
bilitarea a tot ceea ce în-
seamnă infrastructura de 
irigaţii aceea veche şi cea 

principală şi cea secun-
dară, care deserveşte 2,4 
milioane hectare, iar va-
loarea lucrărilor se ridi-
că la 3,4 miliarde de eu-
ro, apoi continuarea con-
struirii Canalului magistral 
Siret-Bărăgan. Legat de 
reabilitarea infrastructu-
rii de desecare şi drenaj, 
avem aici studii şi proiec-
te care se referă la 443 de 
amenajări care ar deser-
vi o suprafaţă de 2,8 mi-
lioane hectare, iar valoa-
rea lucrărilor de investiţii 
în aceste amenajări este 
de 1,1 miliarde de euro”, 
a adăugat şeful MADR.

În ceea ce priveş-
te lucrările de combate-
re a eroziunii solului, Oros 
a spus că acestea „au 
fost cu totul uitate în ul-

tima perioadă”, iar capri-
ciile vremii au arătat cât 
de importante sunt aces-
te lucrări dacă sunt făcu-
te la timp.

„Şi aici am alocat su-
ma de 500 de milioane de 
euro pentru 220 de ame-
najări de combatere a 
eroziunii solului, care de-
servesc o suprafaţă de 
500.000 de hectare. Ne-
cesarul şi în aceste dome-
nii ar fi mult mult mai ma-
re, dar pe o perioadă de 
termen mediu  ne-am pro-
pus să prioritizăm aces-
te 220 de amenajări de 
combatere a eroziunii so-
lului, care sunt cele mai 
avariate şi care constituie 
neapărat o intervenţie ur-
gentă”, a adăugat minis-
trul Agriculturii. 

Guvernul va investi peste 6 miliarde 
de euro în infrastructura de irigații


