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Ministerul Agriculturii 
a anunțat că Ordinul 
182/2020 privind normele 
de prevenirea și stingerea 
incendiilor specifice 
activităților sectoarelor 
din domeniul agricol va fi 
abrogat, în cel mai scurt 
timp urmând a se publica 
decizia în Monitorul Oficial, 
informează un comunicat 
MADR. 
În acest sens, având în 
vedere condițiile agro-
meteorologice deosebit 
de grele întâmpinate în 
acest an din cauza secetei 
pedologice, pentru a nu 
împovăra fermierii, MADR 
va elabora un nou act 
normativ îmbunătățit 

în urma discuțiilor din 
cadrul grupurilor de lucru 
organizate împreună 
cu reprezentanții IGSU, 
Inspectoratul General 
pentru Situații de Urgență, 
se arată în comunicatul 
MADR.
Potrivit Ordinului 182/2020 
art. 30 lit. i, administratorul 
societăților agricole 
avea obligația să asigure 
constituirea, conform 
art. 12 alin. 2 din Legea 
307/2006, serviciului de 
urgență privat ori să încheie 
contract cu un alt serviciu 
de urgență voluntar sau 
privat, capabil să intervină 
operativ și eficace pentru 
stingerea incendiilor.
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Ordinul MADR 182/2020, abrogat

Guvernul a adop-
tat joia trecută o Hotă-
râre privind aprobarea 
schemei „Ajutor de mini-
mis pentru compensarea 
efectelor fenomenelor hi-
drometeorologice nefavo-
rabile manifestate în pe-
rioada martie - mai 2020 
asupra sectorului apicol”, 
a anunţat vineri, 28 au-
gust, Ministerul Agricul-
turii. 

Potrivit sursei cita-
te, scopul acestui ajutor 
este susţinerea activită-
ţii în sectorul apicol pen-
tru compensarea efecte-
lor fenomenelor hidrome-
teorologice nefavorabile 

manifestate în perioada 
menţionată, astfel încât 
să se asigure continuarea 
ciclului de producţie.

Cuantumul ajutoru-
lui este de 25 lei/familia 
de albine, iar valoarea to-
tală a schemei de ajutor 
de minimis este de 49,94 
milioane lei, reprezentând 
circa 10,51 milioane euro 
la cursul de schimb stabi-
lit de Banca Centrală Eu-
ropeană în data de 30 
septembrie 2019, respec-
tiv 4,7496 lei.

Ministerul Agriculturii 
precizează că fermierii îşi 
vor primi banii până la da-
ta de 31 decembrie 2020. 

Ajutor de minimis pentru 
apicultori

Pierderile suferite 
de crescătorii de 
păsări din România, 
în perioada 1 
martie - 1 iulie 
2020, în contextul 
crizei economice 
generate de 
pandemia 
Covid-19 vor 
fi compensate 
printr-o schemă 
de ajutor de stat 
pentru sectorul 
avicol, în valoare 
de 109,8 milioane 
de lei, informează 
Ministerul 
Agriculturii.

„Prin acest sprijin se 
doreşte susţinerea activită-
ţii crescătorilor din sectorul 
avicol, în contextul crizei 
economice din perioada 
actuală, pentru compensa-
rea pierderilor. Ajutorul de 
stat se acordă pe capaci-
tatea de producţie deţinu-
tă de beneficiar, echivalent 
UVM, funcţie de speciile şi 
categoriile de păsări, re-
spectiv, pui de carne, pui 
de curcă, găini ouătoare, 
găini rase grele şi pui eclo-
zionaţi. Valoarea totală ce 
poate fi acordată pentru 
fiecare întreprindere care 
îşi desfăşoară activitatea 
în domeniul producţiei pri-
mare de produse agricole 

nu depăşeşte echivalentul 
în lei a 100.000 euro, ra-
tele de conversie fiind 0,03 
UVM pentru pui de carne, 
pui de curcă şi pui eclozio-
naţi, respectiv 0,014 UVM 
pentru găini ouătoare şi 
găini rase grele” , se men-
ţionează într-un comunicat 
al MADR. 

Cuantumul ajutoru-
lui este de 100 euro/UVM, 
echivalent în lei, iar valoa-
rea totală a schemei de 
ajutor este de 109,8 mi-
lioane de lei.

Cine sunt 
beneficiarii

Beneficiarii acestei 
măsuri sunt: crescătorii 
de păsări, respectiv, în-
treprinderile individua-
le şi familiale, persoane-
le fizice autorizate, după 
caz, precum şi persoane-

le juridice care desfăşoa-
ră activitate de reproduc-
ţie şi/sau incubaţie şi/sau 
creştere a păsărilor pen-
tru carne sau ouă. 

Pentru a putea benefi-
cia de ajutorul de stat, fer-
mierii trebuie să îndepli-
nească următoarele con-
diţii: să deţină exploa taţie 
autorizată sanitar veteri-
nar; să desfăşoare activi-
tate de reproducţie şi/sau 
incubaţie şi/sau creştere a 
păsărilor în semestrul I al 
anului 2020; să nu fi solici-
tat alte tipuri de ajutor de 
stat pentru aceleaşi costuri 
eligibile şi să respecte pre-
vederile de la punctele 20 
şi 23 din Comunicarea Co-
misiei Europene; să nu se 
afle în dificultate (respec-
tiv reorganizare, lichidare, 
faliment) în baza evidenţe-
lor Oficiului Naţional al Re-
gistrului Comerţului la da-

ta de 31 decembrie 2019.
Fermierii au la dispo-

ziţie 20 zile lucrătoare de 
la data intrării în vigoare 
a prezentului act normativ 
pentru depunerea docu-
mentaţiei. De asemenea, 
banii vor fi viraţi în contu-
rile acestora până la da-
ta de 31 decembrie 2020. 

Datele prezentate de 
MADR arătau că efecti-
vul total de păsări a scă-
zut de la 73,20 milioane 
capete în luna aprilie 2019 
la 70,14 milioane cape-
te în luna aprilie 2020, ce-
ea ce reprezintă o scăde-
re cu 4,17 %. În ceea ce 
priveşte producţia de car-
ne de pasăre, aceasta, în 
luna aprilie 2019, a fost de 
199.600 tone, iar în ace-
eaşi lună a anului curent 
a fost de 169.300 tone, 
însemnând o scădere cu 
15,17%.

Schemă de ajutor pentru crescătorii 
de păsări

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 
(APIA) anunţă, într-un comunicat, că fermierii care 
au solicitat subvenţia APIA pentru păşune trebuie să 
prezinte până la data de 15 octombrie 2020 docu-
mentele în baza cărora vor primi banii pentru aceas-
tă subvenţie.

Documente necesare pentru persoane fizice
● În cazul în care proprietarul de pajişte perma-

nentă nu asigură încărcătura minimă de 0,3 UVM/
ha, iar activitatea agricolă minimă constă inclusiv în 
asigurarea unui cosit anual pe suprafeţele de pajişti 
permanente aflate în proprietate, în perioada 15 iu-
nie - 1 august, prezintă documentele privind depozi-
tarea /valorificarea fânului pentru consumul cu ani-
malele deţinute şi/sau fila/filele din carnetul de co-
mercializare a produselor din sectorul agricol, care 
vor fi prezentate până la data de 15 octombrie a 
anului de cerere.

● În cazul în care proprietarul de pajişte perma-
nentă, persoana fizică, nu deţine animale, iar acti-
vitatea agricolă minimă constă exclusiv în asigura-
rea unui cosit anual, va prezenta documentele pri-
vind depozitarea/valorificarea fânului sau fila/filele 
din carnetul de comercializare a produselor din sec-
torul agricol până la data de 15 octombrie a anului 
de cerere curent.

Documente necesare pentru persoane juridice
● Când proprietarul de pajişte permanentă nu 

asigură încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, iar ac-
tivitatea agricolă minimă constă inclusiv în asigura-
rea unui cosit anual în perioada 15 iunie - 1 august 
pe pajiştile permanente aflate în proprietate, aces-
ta va prezenta documentele doveditoare ale valori-
ficării fânului şi/sau documentele contabile de gesti-
une pentru depozitarea fânului pentru consumul cu 
animalele deţinute, până la data de 15 octombrie a 
anului de cerere curent.

● În cazul în care proprietarul de pajişte perma-
nentă, persoană juridică, nu deţine animale iar ac-
tivitatea agricolă minimă constă exclusiv în asigura-
rea unui cosit anual, acesta prezintă la APIA docu-
mentele contabile de gestiune şi/sau factura privind 
valorificarea/depozitarea fânului, până la data de 15 
octombrie a anului de cerere curent. 

În cazul pajiştilor permanente aflate sub angaja-
mente în cadrul Măsurii 10 „Agromediu şi climă”, co-
situl se efectuează numai după data stabilită în fişa 
pachetului/subpachetului variantei corespunzătoare 
şi trebuie efectuat până la 15 octombrie.

Documente necesare  
pentru formele asociative

● Formele asociative de proprietate prezintă la 
APIA facturile valorificării fânului şi/sau documen-
te contabile de gestiune privind depozitarea fânului 
pentru consumul cu animalele deţinute şi/sau cen-
tralizatorul repartizării fânului rezultat către membrii 
formei asociative de proprietate, pe baza semnătu-
rii membrilor, până la data de 15 octombrie a anului 
de cerere curent. 

Dată limită pentru depunerea 
documentelor pentru 
subvenția pentru pășune


