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Acte obligatorii pentru ANT și 
SCZ, în zootehnie

Ministrul agriculturii, 
adrian Oros, a anunțat, 
joia trecută, că de vineri, 
18 septembrie 2020, a 
început plata ajutorului de 
stat pentru fermierii ale 
căror culturi agricole au 
fost afectate de secetă. 
”de mâine, 18.09.2020, 
demarăm plata schemei 
de ajutor de stat acordat 
producătorilor agricoli 
care au înființat culturi 
în toamna anului 2019, 
afectate de seceta 
pedologică. numărul 
cererilor depuse (la aPia 
n.r.) este de 28.112”, a 
anunțat șeful Madr, joi, 
17 septembrie, pe pagina 
sa oficială Facebook.

Cel mai probabil sau 
cel mai repede, banii 
vor ajunge în conturile 
fermierilor săptămâna 
aceasta dat fiind 
circuitul pe care-l 
urmează aceștia, din 
contul Ministerului 
Finanțelor în contul 
Ministerului agriculturii 
și de acolo, în contul 
agenției de Plăți și 
intervenție pentru 
agricultură. 
Cuantumurile maxime ale 
ajutorului de stat sunt
Grâu și secară 925 lei/
ha; triticale 805 lei/ha; 
Orz 912 lei/ha; Orzoaică 
951 lei/ha; Ovăz 772 lei/
ha; Rapiță 1002 lei/ha.

A început plata 
ajutoarelor 

pentru secetă 

Ministrul 
Agriculturii, Adrian 
Oros, doreşte 
modificarea 
legislaţiei din 
domeniul vânătorii, 
astfel încât fermierii 
care au terenuri 
ce se suprapun 
cu fonduri de 
vânătoare să le 
gestioneze şi să 
poată ţine sub 
control problema 
mistreţilor care 
distrug culturile.

„Primesc zilnic pe 
WhatsApp filmuleţe cu 
turme întregi de mistreţi, 
mai ales, dar şi căprioa-
re, care distrug culturile 
oamenilor, iar vechea for-
mă a legii nu proteja de-
loc fermierii, pentru că 
toate obligaţiile erau ale 
fermierilor. Fermierii erau 
obligaţi să-şi asigure peri-
metrele respective, să fa-
că «scandal», să comuni-
ce în scris cu multe insti-
tuţii, iar despăgubirile lor 
nu erau acordate de către 
aceşti gestionari ai fon-
durilor de vânătoare”, a 
declarat ministrul Adrian 
Oros. 

Fonduri de 
vânătoare 
gestionate de 
fermieri?

În opinia acestuia, o 
soluţie în această proble-
mă ar putea fi trecerea 
fondurilor de vânătoare 
care se suprapun cu te-
renurile agricole în gesti-
onarea fermierilor.

„Eu cred că asta es-
te soluţia. Nu înseamnă 
că eu am dreptate, dar eu 
aşa cred, că acolo unde 
fondurile de vânătoare se 
suprapun în mare parte 
peste terenurile fermieri-
lor ar fi corect ca fermierii 
să gestioneze aceste fon-
duri de vânătoare. Sigur, 
ei (vânătorii n.r.) spun că 
nu este legal, pentru că 
acum este o lege în vi-
goare - dar nu discutăm 
despre legea asta, ci des-
pre ce trebuie să facem - 

lege în vigoare care spu-
ne că gestionarii fonduri-
lor de vânătoare au anu-
mite drepturi, iar aceste 
fonduri de vânătoare sunt 
peste terenurile fermie-
rilor sau peste terenurile 
UAT-urilor şi această con-
troversă este de ceva ani. 

(...) Eu cred că la fel 
ca în multe alte ţări euro-
pene, dacă fermierii sunt 
gestionarii acestor fon-
duri de vânătoare, acolo, 
repet, unde este cazul, ei 
vor fi mult mai echilibraţi 
în a exploata pe de o par-
te terenul, pentru că aco-
lo cultivă şi au nevoie să 
aibă nişte producţii care-i 
să facă să reziste pe pia-
ţă, dar în acelaşi timp mult 
mai echilibraţi în a gesti-
ona şi fondurile de vână-
toare, pentru că cineva 
trebuie să menţină acest 
echilibru”, a subliniat ofici-
alul guvernamental.

El a mai precizat că 
interesele fermierilor şi 
vânătorilor sunt contra-
dictorii, iar soluţia propu-
să de el ar rezolva aceas-
tă problemă.

„Această formă cred 
că ar rezolva această pro-
blemă, a diminuării nu-
mărului de animale, ast-
fel încât să nu producă 
pagube, uneori pagube 
de aproape 100% fermi-
erilor, dar în acelaşi timp 
fauna care este pe acele 
arealuri să existe în con-
tinuare, pentru că nici nu 
putem să facem agricul-
tură atât de intensivă în-
cât orice formă de viaţă 
să dispară, dar nici nu pu-
tem permite ca dintr-un 
interes comercial cineva 
să nu gestioneze suficient 
de corect fondul de vână-
toare, iar vieţuitoarele de 
acolo să dispară”, a subli-
niat Adrian Oros.

Agenţia pentru Finan-
ţarea Investiţiilor Rura-
le primeşte până în da-
ta de 15 octombrie 2020 
solicitări de finanţare prin 
submăsura 6.1 „Sprijin 
pentru instalarea tineri-
lor fermieri” din Progra-
mul Naţional de Dezvol-
tare Rurală 2014 – 2020 
(PNDR 2020). Pragul de 
calitate pentru primirea 
proiectelor, începând cu 
16 septembrie, este de 25 
de puncte. 

Până în prezent, au 
fost depuse 116 proiec-
te în valoare de peste 4,8 
milioane de euro.

Din totalul de 43 de 
milioane euro alocate 

pen tru finanţare în aceas-
tă sesiune, tinerii fermieri 
mai au la dispoziţie 38,19 
milioane euro, din care 
19,9 milioane euro sunt 
alocate tinerilor din dias-
pora. 

Sprijinul public acor-
dat prin PNDR 2020 pentru 
instalarea tinerilor fermieri 
este 100% nerambursabil, 
în valoare de 40.000 de 
euro sau de 50.000 de eu-
ro, în funcţie de dimensi-
unea exploataţiei agricole 
(dimensiunea exploataţiei 
agricole se poate calcula 
şi prin noua aplicaţie pusă 
la dispoziţia publicului pe 
pagina de internet a AFIR 
- http://so.afir.info/).

Adrian Oros vrea să modifice 
legislația din domeniul vânătorii

Crescătorii de animale care au solicitat anul 
acesta ajutorul naţional tranzitoriu şi sprijinul cuplat, 
subvenţiile APIA din zootehnie, trebuie să prezinte la 
controlul efectuat de Agenţia Naţională pentru Zoo-
tehnie (ANZ) mai multe acte obligatorii pentru în-
casarea banilor de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură. 

Iată ce acte sunt necesare:
● Registrul Individual al Exploatației - RIE 

este un document obligatoriu de prezentat la con-
trolul ANZ sau la verificările făcute de APIA. Acesta 
trebuie să conţină următoarele înregistrări:

Date referitoare la exploatație
● codul exploataţiei;  ● adresa exploataţiei;  ● 

numele şi adresa deţinătorului;  ● tipul de producţie;
Date referitoare la animalele din exploatație

● data naşterii; ● data identificării; ● sexul; ● ra-
sa şi genotipul, dacă se cunosc; ● ziua, luna şi anul 
în care animalul a decedat în exploataţie; ● informaţii 
despre orice înlocuire a crotaliilor auriculare; 
Date referitoare la animalele nou-intrate în 

exploatație:
● codul unic de identificare al animalului; ● co-

dul exploataţiei de la care animalele au fost transfe-
rate; ●  data intrării; ● seria şi numărul formularului/
documentului de mişcare; 

Date referitoare la animalele care părăsesc 
exploatația

● codul exploataţiei sau al abatorului de 
destinaţie; ● data plecării; ● seria şi numărul formu-
larului/documentului de mişcare.

Alte documente solicitate la controlul 
ANZ sau APIA

● Paşaportul bovinei/formularul de identificare 
F1 – formular de identificare care cuprinde datele de 
identificare a exploataţiei pentru animalele solicitate în 
cererea APIA şi născute în exploataţie şi pentru anima-
lele care nu sunt solicitate în cerere, dar care sunt năs-
cute în exploataţie; ● Formularul de mişcare F2, pen-
tru animalele provenite din alte exploataţii; ● Formu-
larul F3 de declarare eveniment (sacrificare consum 
propriu, moarte animal, dispariţie animal, pierdere cro-
talie, regăsire animal, pierdere paşaport, forţă majo-
ră, etc); ● Formularul de continuare F4, după caz re-
prezintă anexa la formularul de identificare, formularul 
de mişcare sau la formularul de declarare eveniment.

Sumele acordate pentru ajutorul de 
stat pentru creșterea animalelor

MADR a stabilit, printr-un proiect de hotărâre de 
Guvern, sumele pentru plata ajutorului de stat, pentru 
anul 2020, pentru creşterea animalelor. Potrivit proiec-
tului de act normativ, suma alocată ajutorului de stat 
pentru anul 2020 este de maximum 65.000 mii lei, din 
care 30.000 mii lei pentru speciile taurine, bubaline, 
porcine şi ecvine, respectiv 35.000 mii lei pentru speci-
ile ovine şi caprine, şi se asigură de la bugetul de stat.

Schema de ajutor de stat are ca obiectiv acope-
rirea costurilor administrative aferente întocmirii şi 
menţinerii registrului genealogic, precum şi costurile 
aferente testelor pentru determinarea calităţii gene-
tice sau a randamentului genetic al şeptelului.

Termen limită pentru depunerea 
cererilor de finanțare pentru sM 6.1


