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Ministerul Agriculturii a 
elaborat Fișa Măsurii 21 
care stabilește ajutorul de 
criză pentru fermele de 
vaci care au sub 100 de 
capete de vaci. Este vorba 
despre un sprijin temporar 
cu caracter excepțional 
acordat fermierilor 
care au fost afectați în 
mod deosebit de criza 
COVID-19. Această măsură 
de ajutor este menționată 
în proiectul de ordonanță 
de urgență prin care se 
acordă un ajutor de 100 de 
euro/cap de vacă fermelor 
cu minimum 100 de vaci.
Sprijinul va fi acordat sub 
formă de sumă forfetară, 
care urmează să fie 

plătită până la 30 iunie 
2021, pe baza unei cereri 
de sprijin aprobată de 
autoritatea competentă 
până la 31 decembrie 
2020. Cuantumul maxim 
al sprijinului este de 7.000 
Euro/fermier după cum 
urmează: ● între 5 UVM-10 
UVM - 1000 Euro; ● între 
11 UVM - 20 UVM – 2.000 
Euro; ● între 21 UVM–30 
UVM – 3.000 Euro; ● între 
31 UVM–40 UVM – 4.000 
Euro; ● între 41 UVM–50 
UVM – 5.000 Euro; ● între 
51 UVM–60 UVM – 6.000 
Euro; ● între 61 UVM-70 
UVM – 7.000 Euro; ● între 
71 UVM–99 UVM – 7.000 
Euro.

PAgInĂ rEAlIzAtĂ DE AnDrEI DUMItrU

Sprijin pentru fermele de vaci 
afectate de COVID-19

Sprijinul cuplat pentru ovine/caprine

Ministrul Agricultu-
rii, Adrian Oros, a anunțat 
joi, 20 august 2020, că 
ajutorul pentru secetă va 
fi virat în conturile fermi-
erilor din data de 10 sep-
tembrie 2020. 

”În urma rectificării 
bugetare, am putut emi-
te ordonanța de urgență, 
pentru că aveam nevoie 
de sumă, ca să o cuprin-
dem în ordonanță, iar în-
cepând din 10 septembrie 
în conturile beneficiarilor 
vor fi livrate aceste sume. 
Vor acoperi, în opinia mea, 
cam 85%, minim 85% din 
calculele pe care le-am fă-
cut și le-am stabilit. Adică, 
aproximativ 200 de euro 

pe hectar. Sunt diferențe 
mici în funcție de tipul de 
cultură, la grâu, la secară, 
la rapiță”, a declarat mi-
nistrul Agriculturii, Adri-
an Oros, la B1 TV. Potrivit 
datelor furnizate de Minis-
terul Agriculturii, seceta a 
distrus o suprafață cultiva-
tă de circa 2,9 milioane de 
hectare. Suma alocată la 
rectificarea bugetară pen-
tru plata despăgubirilor 
este de 850 de milioane 
de lei, fermierii vor primi 
în septembrie circa 80% 
din suma care li se cuvi-
ne, restul sumei, la rectifi-
carea bugetară din octom-
brie, a spus ministrul Agri-
culturii. 

Ajutorul pentru secetă, plătit 
începând cu 10 septembrie

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultu-
ră (APIA)  anunță fermierii că termenul limită până 
la care se pot depune documentele pentru sprijinul 
cuplat zootehnic (SCZ) pentru ovine și caprine este 
1 septembrie 2020.

Documente necesare
● Sprijin cuplat pentru ovine
Berbecii pentru care se solicită sprijinul cuplat 

zootehnic (SCZ) trebuie să fie înscriși în registrul ge-
nealogic al rasei, secțiunea principală până în data 
de 1 septembrie 2020, inclusiv. 

Efectivul de femele ovine înscrise/înregistrate în 
registrul genealogic al rasei, secțiunea principală sau 
suplimentară, pentru care se acordă SCZ, respectă 
raportul de sexe de minimum un berbec înscris în re-
gistrul genealogic al aceleiași rase, secțiunea princi-
pală, la 35 de femele ovine. Condiția de eligibilitate 
trebuie să fie îndeplinită până la data de 1 septem-
brie 2020, inclusiv.

● Sprijin cuplat caprine
Țapii pentru care se solicită SCZ trebuie să fie 

înscriși în registrul genealogic al rasei, secțiunea prin-
cipală, până în data de 1 septembrie 2020, inclusiv. 

Efectivul de femele caprine înscrise/înregistrate în 
registrul genealogic al rasei, secțiunea principală sau 
suplimentară, pentru care se acordă SCZ, respectă ra-
portul de sexe de minimum un țap înscris în registrul 
genealogic al aceleiași rase, secțiunea principală, la 
35 de femele caprine, condiție care trebuie îndeplinită 
până în data de 1 septembrie 2020, inclusiv.

Adeverința eliberată de asociația/agenția acre-
ditată pentru înființarea și menținerea Registrului 
genealogic al rasei sau adeverința eliberată de Ofi-
ciul pentru Zootehnie se depune la APIA până în da-
ta de 1 septembrie 2020 inclusiv.

Cuantumul sprijinului cuplat pentru ovine/capri-
ne, plătit crescătorilor români pentru anul de ce-
rere 2019 este de 17,7173 euro/cap de animal = 
84,1500 lei/cap de animal. 

Demersuri pentru devansarea 
termenului de plată a avansului din 
subvenții

Ministerul Agriculturi a întreprins o serie de de-
mersuri prin care a solicitat Comisiei Europene o de-
rogare pentru data plăților în avans către fermieri. 
Mai exact, România ar vrea să le vireze fermierilor 
avansul la subvențiile APIA, aferente acestui an, în 
luna septembrie, cu o lună mai devreme decât este 
prevăzut în regulamentele europene.

Potrivit secretarului de stat în Ministerul Agri-
culturii, George Scarlat, România întâmpină, însă, 
opoziție din partea Comisiei Europene.

Acesta a precizat, în ședință de Guvern, că în 
regulamentuL CE se stipulează faptul că sumele 
destinate avansului din subvenții trebuie calculate 
la  cursul euro stabilit la 30 septembrie.  

La rândul său, premierul Ludovic Orban a pro-
pus ca în cursul negocierilor pe această temă să se 
propună ca, în cazul în care cursul valutar la care se 
vor plăti avansurile din subvenții nu corespunde cu 
cel stabilit pe 30 septembrie, echilibrarea se va pu-
tea face în momentul plății restului sumei.

Potrivit APIA, fermierii români primesc în avans 
până la 70% din plățile directe pe suprafață și spri-
jinul cuplat la ovine/caprine și 85% din plățile com-
pensatorii pe dezvoltare rurală. 

Ministerul 
Agriculturii va 
aloca peste 286 
de milioane 
de lei pentru 
susţinerea activităţii 
crescătorilor de 
păsări, oi, capre 
şi porci, prin trei 
scheme de ajutor 
de stat care au ca 
scop compensarea 
pierderilor cauzate 
de pandemia 
COVID-19, în 
perioada 1 martie - 
1 iulie 2020, potrivit 
unor proiecte 
publicate pe site-ul 
MADR.

Astfel, pentru sus-
ținerea crescătorilor din 
sectorul suin, valoarea 
maximă a schemei de 
ajutor de stat se ridică 
la 131,76 milioane de lei. 
Potrivit proiectului, aju-
torul se acordă crescăto-
rilor care dețin animale 
din specia suine, respec-
tiv, întreprinderilor indivi-
duale și familiale, persoa-
nelor fizice autorizate, du-
pă caz, precum și persoa-
nelor juridice care desfă-
șoară activitate de îngră-
șare și/sau reproducție a 
suinelor. Valoarea totală 
ce poate fi acordată pen-
tru fiecare întreprinde-

re (...) care își desfășoa-
ră activitatea în dome-
niul producției primare de 
produse agricole nu depă-
șește echivalentul în lei a 
100.000 euro, iar cuantu-
mul ajutorului este de 100 
euro/UVM (UVM - Unitate 
Vită Mare reprezintă în-
cărcătura sau numărul 
de animale), echivalent 
în lei, ratele de conver-
sie fiind 0,3 UVM pentru 
porc gras, 0,5 UVM pen-
tru animale de reproduc-
ție (scroafe și scrofițe).

Sectorul avicol
În ceea ce privește 

schema de ajutor de stat 
pentru susținerea activi-
tății crescătorilor din sec-
torul avicol, MADR alocă 
o sumă maximă de 109,8 

milioane de lei. 
Ajutorul de stat se 

acordă pe capacitatea de 
producție deținută de be-
neficiar, echivalent UVM, în 
funcție de speciile și cate-
goriile de păsări, respectiv, 
pui de carne, pui de  curcă, 
găini ouătoare și găini ra-
se grele. Valoarea totală ce 
poate fi acordată pentru fi-
ecare întreprindere ca-
re își desfășoară activita-
tea în domeniul producției 
primare de produse agri-
cole nu depășește echiva-
lentul în lei a 100.000 eu-
ro. Cuantumul ajutoru-
lui este de 100 euro/UVM, 
echivalent în lei, ratele de 
conversie fiind 0,03 UVM 
pentru pui de carne și pui 
de curcă, respectiv 0,014 
UVM pentru găini ouătoa-
re și găini rase grele.

Sectorul ovin/
caprin

În sectorul ovin/ca-
prin, proiectul prevede o 
sumă totală de 45 de mi-
lioane de lei, iar ajutorul 
de stat se acordă pentru 
un efectiv cuprins între 50 
și 1.000 de capete de fe-
mele ovine, inclusiv, pe 
beneficiar, cu vârsta de 1 
an la data de 31 martie a 
anului 2020, dar și pentru 
un efectiv de minimum 25 
și maximum 1.000 capete 
femele caprine, inclusiv, 
pe beneficiar, care au vâr-
sta de minimum un an la 
data de 31 martie a anu-
lui 2020. Ajutorul de stat 
prevăzut pentru cei care 
au ovine poate fi cumulat 
cu ajutorul de stat prevă-
zut la caprine pentru ace-
lași beneficiar. 

Trei noi scheme de ajutor de 
stat pentru sectorul zootehnic


