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PaginĂ realizatĂ de andrei dUMitrU

Trei scheme de sprijin noi, lansate de APIA

Bugetul pentru plățile 
fermierilor nu se va 
împărți egal pentru 
cele două sectoare, 
vegetal și zootehnie, în 
noul exercițiu financiar 
2021-2027. Pentru 
fermele de animale, 
Ministerul agriculturii a 
pregătit cea mai mare 
parte a bugetului, 60%, 
vegetalului revenindu-i 
40%. ”Crescătorii de 
animale nu au niciun 
profit, toată lumea s-a 
concentrat pe vegetal”, 
a declarat secretarul 
de stat din Ministerul 
agriculturii, emil Florian 
dumitru. 
„Vreau să investim în 
dezvoltarea zootehniei, 
iar apropo de asta, 

procentul pe care vrem 
să-l alocăm va fi 60% 
în zootehnie și 40% în 
vegetal. În trecut, nu 
știu din ce motive, toată 
lumea s-a concentrat 
pe vegetal. Ok, am 
înțeles acest lucru, 
dar zootehnia este 
Cenușăreasa agriculturii, 
oamenii din zootehnie 
nu au niciun fel de 
profit și trebuie să ne 
concentrăm mai mult pe 
zootehnie, că degeaba 
facem producții bune 
la cereale dacă nu le 
transformăm în produse 
cu valoare adăugată 
mare”, a spus secretarul 
de stat Madr, emil 
Florian dumitru,  la agro 
tV.

Mai mulți 
bani pentru 

zootehnie, 
din 2021

Guvernul a adoptat 
în ședința de joi, 24 
septembrie 2020, 
hotărârea prin 
care tinerii fermieri 
beneficiază de 50 
de hectare de teren 
agricol, concesionat 
de la stat, anunță 
un comunicat 
MADR.

În ședința Guvernului 
din data de 24 septem-
brie 2020 a fost adopta-
tă Hotărârea pentru mo-
dificarea și completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 
626/2001 pentru aproba-
rea Normelor metodologi-
ce de aplicare a Legii nr. 
268/2001 privind privati-
zarea societăților comer-
ciale ce dețin în adminis-
trare terenuri proprietate 
publică și privată a statu-
lui cu destinație agricolă 
și înființarea Agenției Do-
meniilor Statului. 

Adoptarea aces-
tui act normativ creea-
ză cadrul legislativ nece-
sar completării Programu-
lui de instalare a tinerilor 
fermieri, prin acordarea 
unor facilității, respectiv 
concesionarea/arenda-
rea unor terenuri agrico-
le cu o suprafață de pâ-

nă la 50 ha, în vederea in-
stalării în mediul rural și 
desfășurării activităților în 
domeniul agricol.

„Prezentul act nor-
mativ vizează modifica-
rea, completarea precum 
și reglementarea Normelor 
metodologice de aplicare 
a Legii nr. 268/2001, care 
prevăd posibilitatea ca ADS 
să concesioneze/arende-
ze terenurile cu destinație 
agricolă, libere de con-
tract în suprafața maxi-
mă de 50 ha, aparținând 
domeniului public sau pri-
vat al statului, prin atribu-
ire directă, tinerilor de pâ-
nă la 40 de ani, absolvenți 
ai învățământului de pro-
fil, în vederea înființării de 
ferme”, se arată în comu-
nicat.

Ce prevede 
Hotărârea de 
Guvern

● modificarea dis po
zițiilor referitoare la com-
pensarea debitelor repre-
zentând redevență datora-
tă și neachitată la termen 
de concesionarii terenurilor;

● stabilirea catego-
riilor de beneficiari, a 
condițiilor de eligibilitate 
și a documentelor prin ca-
re se face dovada îndepli-
nirii acestora, precum și a 
obligației de a se constitui 
întro formă de organiza-
re potrivit legislației apli-
cabile;

● instituirea obligației 
pentru solicitanți de a 
înființa o fermă, potri
vit definiției din Legea 
nr. 37/2015 privind cla-

sificarea fermelor și 
exploatațiilor agricole, cu 
modificările ulterioare, în 
termen de 1 an de la da-
ta semnării contractului, în 
cadrul căreia va avea cali-
tatea de șef de exploatație; 

● reglementarea pro-
cedurii de încheiere a con-
tractelor de concesiune și 
de arendare, prin atribui-
re directă sau prin proce-
dură concurențială;

● modalitatea de 
ve rificare a îndeplini-
rii condițiilor de a înființa 
o fermă și de a se consti-
tui întro formă de organi-
zare, precum și stabilirea 
sancțiunii pentru neîndepli-
nirea acestor condiții, res
pectiv rezilierea de drept a 
contractelor de concesiune 
sau de arendare.

Guvernul a stabilit va-
loarea sprijinului financiar 
pentru depozitarea priva-
tă a untului, laptelui praf 
degresat și a anumitor 
brânzeturi, în cazul cere-
rilor depuse la Agenția de 
Plăți și Intervenție pen-
tru Agricultură (APIA), în 
perioada 7 mai  30 iunie 
2020, informează Minis-
terului Agriculturii și Dez-
voltării Rurale  (MADR), 
întrun comunicat de pre-
să. Astfel, printro Hotărâ-
re adoptată în cadrul șe-
dinței din 24 septembrie 
2020, valoarea totală a 
ajutorului financiar va fi 

de 64.719,97 lei, reparti-
zată după cum urmează: 
47.018,96 lei  pentru de-
pozitarea privată a unei 
cantități de 178,16 tone 
de brânzeturi; 15.866,86 
lei  pentru depozita-
rea privată a unei canti-
tăți de 37,51 tone de unt; 
1.834,15 lei  pentru de-
pozitarea privată a unei 
cantități de 22,5 tone de 
lapte praf degresat. 

Potrivit sursei citate, 
scopul schemei de aju-
tor este de a susține pre-
țurile la un nivel rezonabil 
pe piață pentru produsele 
agroalimentare vizate.

Tinerii fermieri pot primi până 
la 50 de hectare de teren

APIA a lansat trei noi scheme de sprijin acordate 
fermierilor afectați de criza COVID19. Potrivit unui 
comunicat, sprijinul va fi acordat sub formă de sumă 
forfetară raportată la dimensiunea fermei și urmea-
ză să fie plătit până la data de 30 iunie 2021, pe ba-
za cererii de sprijin aprobată de autoritatea compe-
tentă până la 31 decembrie 2020. 

Cele trei noi scheme de sprijin se aplică în cadrul 
Măsurii 21  Sprijin temporar cu caracter excepțional 
acordat fermierilor și IMMurilor care au fost afectați 
în mod deosebit de criza COVID19 din PNDR 2014 
 2020, respectiv în sectorul zootehnic  bovine, sec-
torul zootehnic  ovine și/sau caprine, dar și în sec-
torul vegetal  legumefructe și cartofi.

„Sprijinul are în vedere atenuarea problemelor 
legate de lichidități care periclitează continuitatea 
activităților agricole, respectiv a producției primare 
în agricultură, în sectoarele antemenționate, aces-
tea fiind cele mai afectate de impactul COVID19”, 
precizează sursa citată.

Cine sunt beneficiarii
Potențialii beneficiari ai acestui sprijin temporar 

cu caracter excepțional sunt fermierii activi, crescători 
de animale din speciile bovine, ovine/caprine și/sau 
fermieri din sectorul vegetal, respectiv cei din sectorul 
de legumefructe și cartofi, înscriși în evidența APIA 
cu cod unic de identificare, care au depus cerere unică 
de plată în anul 2020 și care respectă criteriile de eli-
gibilitate, specifice schemei de sprijin temporar cu ca-
racter excepțional acordat fermierilor și IMMurilor ca-
re au fost afectați în mod deosebit de criza COVID19. 

Termen-limită de depunere a cererilor 
– 23 octombrie

Conform APIA, cererile de solicitare a sprijinului 
temporar cu caracter excepțional aferente sectoare-
lor bovine, ovine, caprine, precum și sectoarelor legu-
mefructe și cartofi, însoțite de documentele generale 
și specifice, pot fi depuse la centrele județene/locale 
ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, 
respectiv al Municipiului București, sau transmise prin 
fax, poștă sau format electronic scanat prin email, cu 
condiția asumării prin semnătură de către beneficiar 
pe fiecare pagină a documentului transmis.

Depunerea solicitărilor se va face începând cu da-
ta de 25 septembrie 2020 până în data 23 octombrie 
2020. Alocarea financiară pentru această măsură es-
te de 150 de milioane de euro.

Peste 28.000 de fermieri beneficiază 
de plățile pentru secetă

APIA informează beneficiarii că, în urma verifi-
cărilor efectuate, au fost declarate eligibile 28.081 
de cereri de plată, pentru o suprafață calamitată to-
tală de 1.120.540,40 hectare.

Mai mult decât atât, în data de 22.09.2020, 
APIA a efectuat plata pentru un număr de 17.951 
fermieri cu suma de 498.526.688 lei, iar în data de 
23.09.2020, pentru un număr de 9.353 de fermieri, 
cu suma de 334.739.193 lei.

Plata va continua în ritm accelerat, toți fermi-
erii declarați eligibili urmând a fi plătiți în zilele ur-
mătoare.

Guvernul a stabilit valoarea sprijinului 
financiar pentru depozitarea privată a 

produselor lactate


