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O nouă platformă online 
destinată promovării 
antreprenorilor din 
domeniul agroalimentar 
s-a lansat în România 
sub titulatura 
RoditorFoodMarket.ro, se 
arată într-un comunicat 
de presă al iniţiatorilor. 
Noua platformă este 
inspirată de UniCredit 
Bank, iar înscrierile 
pentru antreprenori sunt 
gratuite și se fac până 
pe 30 august, după care 
vor continua punctual. 
Pe platformă se pot 
înscrie băcănii și alte mici 
afaceri care reprezintă 
producători, listarea 
neavând caracter 

exclusiv și fiind un punct 
în plus de vânzare și 
promovare pentru acest 
sector, în mai multe 
categorii, precum: fructe și 
legume, băuturi (vin, bere 
artizanală, suc), produse 
de băcănie ( conserve, 
carne & mezeluri, miere și 
produse din miere), lactate 
și brânzeturi, dulciuri și 
panificaţie, accesorii și 
decoraţiuni (accesorii 
masă, plante și flori). 
Potrivit sursei citate, 
RoditorFoodMarket.ro vine 
ca un răspuns la nevoia 
tot mai accentuată de a 
a recunoaște produsele 
românești și de a investi în 
economia locală.

PagiNĂ RealizatĂ de aNdRei dUMitRU

Platformă online destinată producătorilor din 
domeniul agroalimentar

Structura pe vârste  
a fermierilor români

APIA a extras eșantionul de control 
pentru Campania 2020

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 
(APIA) a extras eşantionul de control pentru Campa-
nia 2020, aferent schemelor de plată pe suprafaţă, 
măsurilor de dezvoltare rurală, schemelor de ajutor 
din sectorul zootehnic şi ecocondiţionalitate din ce-
rerea unică de plată, a anunţat instituţia. 

„Eşantionul de control extras din baza de da-
te APIA conţine un număr total de 56.493 fermieri 
pentru care se vor verifica respectarea normelor de 
ecocondiţionalitate, a cerinţelor minime şi specifice 
aferente schemelor de plată în sectorul vegetal şi în 
sectorul zootehnic, după cum urmează: pentru con-
trolul pe teren prin metoda clasică - 12.427 fermieri; 
pentru controlul pe teren prin metoda teledetecţie - 
39.988 fermieri; pentru controlul schemelor de aju-
tor din sectorul zootehnic - 4.078 fermieri”, se men-
ţionează într-un comunicat al APIA.

Totodată, suprafaţa totală controlată este de 
1.576.877 hectare (pentru controlul pe teren prin 
metoda clasică - 994.965 hectare, iar pentru controlul 
pe teren prin metoda teledetecţie - 581.912 hectare).

APIA precizează că eşantionul de control afe-
rent Campaniei 2020 este mai mic cu un număr de 
13.771 de fermieri faţă de Campania 2019.  „În con-
formitate cu Ordinului nr. 175/23.06.2020, pentru 
modificarea art.1 lit.c) din Ordinul ministrului Agri-
culturii şi Dezvoltării Rurale nr.66/2020 privind sta-
bilirea modalităţii de coordonare a implementării 
schemelor de plăţi directe şi a ajutoarelor naţiona-
le tranzitorii care se aplică în agricultură, APIA are 
obligaţia ca în perioada 1 iulie - 15 octombrie 2020 
să efectueze controlul la faţa locului pentru cereri-
le unice de plată eşantionate în acest scop, iar con-
trolul aferent al unor obligaţii/cerinţe specifice se va 
efectua, după caz, în iarna sau primăvara anului ur-
mător”, se menţionează în comunicat.

Start la plata ajutorului pentru 
animale

APIA a anunţat, pe 31 iulie, că a început plata 
ajutorului de stat pentru creşterea animalelor. 

Suma totală autorizată la plată este de 1.224.344 
lei şi se acordă de la bugetul de stat, prin buge-
tul MADR, pentru un număr de 25 de solicitanţi ca-
re au accesat această formă de ajutor de stat în 
conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern 
nr.1179/2014 privind instituirea unei scheme de aju-
tor de stat în sectorul creşterii animalelor, cu modifi-
cările şi completările ulterioare.  Intensitatea ajuto-
rului de stat pentru efectuarea 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.

Aproape trei 
sferturi dintre 
fermierii din 
Europa (71,7%) 
au fost interesaţi, 
în primele şase 
luni ale anului, 
de achiziţia de 
tractoare, în 
timp ce pentru 
echipamentele de 
recoltare ponderea 
s-a situat la 7,8%, 
arată o analiză 
publicată de o 
platformă globală 
online pentru 
autovehicule 
comerciale şi 
echipamente rulate.

Conform datelor 
Tradus.com, în perioa-
da  ianuarie - iunie 2020, 
tractoarele au înregistrat 
71,7% din totalul vizitelor 
pe platforma specializată, 
la categoria Agricultură. În 
acest context, vârful de in-
teres s-a consemnat în ia-
nuarie, cu 73,6% din nu-
mărul total de vizite, ur-

mată de martie cu 73,2% 
din vizualizările lunare. 

Ulterior, interesul a 
scăzut în aprilie şi iunie, 
tractoarele înregistrând 
mai puţin de 70% din to-
talul afişărilor lunare, ce-
ea ce poate fi un indicator 
că fermierii s-au concen-
trat pe alte tipuri de echi-
pamente specializate pen-
tru munca sezonieră, sus-
ţin realizatorii analizei de 
specialitate. Printre cele 
mai solicitate mărci agri-
cole de pe platformă s-au 
aflat John Deere, Fendt şi 
New Holland.

Echipamentele de 
recoltare, cele mai 
căutate

În ceea ce priveşte 
echipamentele de recol-
tare, acestea au fost ce-
le mai căutate pe seg-
mentul utilajelor speciali-
zate, cu 7,8% din numă-
rul total de afişări în pri-
mele şase luni ale anului. 

Luna cu cel mai scăzut in-
teres a fost aprilie, când 
echipamentele de recolta-
re au înregistrat 6,2% din 
afişările lunare, în timp ce 
vârful a fost înregistrat în 
iunie, cu 9,6% din vizua-
lizările din acea lună. Cu 
toate acestea, ianuarie şi 
februarie au fost de ase-
menea luni bune pentru 
echipamentele de recolta-
re, cu 9%, respectiv 8,4% 
din afişările lunare. 

Utilajele, 
achiziționate în 
funcție de lucrările 
de sezon

Potrivit sursei citate, 
în cazul utilajelor de grădi-
nă s-a înregistrat o creşte-
re a numărului de căutări, 
în aprilie, cu 2,5% din nu-
mărul total de vizualizări 
lunare, după ce în ianuarie 
acest tip de utilaj a înregis-
trat doar 1% din numărul 
total de afişări. În schimb, 
interesul a început să sca-

dă în lunile mai şi iunie, cu 
doar 1,8% din total. 

Alte categorii specia-
lizate, cum ar fi remorci-
le agricole, echipamente-
le de cultivat şi aplicatoa-
rele de îngrăşăminte au 
atins, de asemenea, vâr-
ful în aprilie, dar intere-
sul a scăzut în mai şi iu-
nie. De exemplu, echipa-
mentele de cultivare au 
înregistrat 5% din afişă-
rile lunare din aprilie, în 
timp ce interesul a scă-
zut la 3,1% din vizualizări 
în iunie. În celelalte patru 
luni, interesul a rămas oa-
recum constant, cu peste 
3% dintre afişările de pa-
gini pentru fiecare lună. 

Pe de altă parte, a 
existat un interes crescut 
pentru echipamente de 
fân/furaj, în luna iunie, în 
timp ce ponderea căutări-
lor în cazul echipamente-
lor de cartofi, de prelucra-
re şi depozitare şi viticole 
a rămas constantă, în pri-
ma jumătate a anului.

Din datele existen-
te, se observă că la nive-
lul României (pe perioada 
2007-2019), categoria de 
vârstă cea mai reprezen-
tativă a fermierilor nou 
intraţi în domeniul agricol 
este cea a celor cu vârsta 
cuprinsă între 50-70 ani 
(reprezentând aproxima-
tiv 45% din total). 

Structura pe catego-
rii de vârstă a fermierilor, 
realizată de APIA, arată că 
între anii 2008 şi 2019 cei 
mai mulţi noi fermieri, care 
au depus pentru prima oa-
ră cererea pentru subvenţii 
la APIA, au vârste între 50 
şi 70 de ani. Potrivit docu-

mentului MADR, 467.830 
de fermieri au vârste între 
50 şi 60 de ani, 464.924, 
între 60 de ani şi 70 de 
ani, iar datele APIA arată 
că în perioada menţionată 
au fost înregistraţi şi 17 noi 
fermieri cu vârste venera-
bile, peste 100 de ani. La 
polul opus sunt tinerii fer-
mieri. Sub 20 de ani, fer-
mierii nou intraţi în sis-
temul APIA, în perioada 
menţionată, sunt 7.116, 
cu o suprafaţă solicita-
tă la plată de 118.010,29 
ha, iar între 20 şi 30 de 
ani, 116.504 fermieri, cu o 
suprafaţă solicitată la plată 
de 1.479.090,35 ha.

Aproape 72% dintre fermierii 
europeni, interesați de achiziții de 
tractoare și utilaje


