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Ministrul 
Agriculturii, 
Adrian Oros, a 
declarat că textul 
Legii 175/2020 
privind vânzarea 
terenurilor agricole, 
care a intrat în 
vigoare la 13 
octombrie, trebuie 
modificat astfel 
încât legea să 
devină aplicabilă şi 
„să nu-i încurce pe 
cei cărora le este 
destinată”.

El a precizat că, înce-
pând din data la care legea 
a intrat în vigoare, a primit 
zeci de sesizări la minister 
de la foarte mulţi fermieri, 
proprietari de terenuri şi 
primării care derulau deja 
tranzacţii, iar termenul de 
15 zile pentru elaborarea 
normelor metodologice de 
către Ministerul Agriculturii 
este unul foarte scurt. 

El susţine că modul în 
care a fost redactat actul 
normativ încurcă pe toţi 
cei care sunt cu tranzacţii 
în curs, deoarece prevede 
ca şi cererile înregistrate 
înaintea intrării în vigoa-
re a modificărilor legislati-
ve să fie soluţionate con-
form noilor proceduri, nu 
doar cererile depuse după 
apariţia legii. 

Normele 
metodologice,  
în curs de 
elaborare

Potrivit sursei citate, 
MADR lucrează în prezent 
la normele metodologice 
de aplicare, însă termenul 
de 15 zile este unul foar-
te scurt pentru finalizarea 
lor, astfel încât legea să 
fie şi aplicabilă. 

„Sigur, noi lucrăm la 
normele metodologice 
pentru că şi MADR are un 
rol important, dar trebu-
ie să facem aceste măsuri 
aplicabile, împreună cu 
mai multe ministere, dar 
termenul de 15 zile este 
foarte foarte scurt ca să 
finalizăm aceste norme de 
aplicare. (...) De aceea va 
trebui, în perioada urmă-
toare, să propunem adop-

tarea unui act normativ 
care să modifice articolul 
2, astfel încât cererile în-
registrate înaintea intrării 
în vigoare a modificărilor 
legislative să fie soluţio-
nate conform procedurilor 
de la data depunerii cere-
rilor”, a adăugat ministrul 
Agriculturii.

Producătorii 
de energie 
regenerabilă, cei 
mai afectați

Într-un material de 
opinie realizat de Deloitte 
România, dat publicităţii 
la mijlocul lunii septem-
brie, consultanţii compa-
niei susţineau că noua le-
ge pentru vânzarea tere-
nurilor agricole face cum-
părarea dificilă pentru o 
parte dintre investitori şi 

extrem de dificilă pentru 
cei din domenii non-agri-
cole care intenţionează să 
demareze sau să extindă 
anumite investiţii. 

Printre cei mai afec-
taţi se numără producă-
torii de energie regenera-
bilă care, după intrarea în 
vigoare a legii, vor avea 
dificultăţi în a achiziţiona 
sau a securiza în orice alt 
mod legal terenuri situate 
în extravilan pentru dez-
voltarea de proiecte ener-
getice.

 În materialul trans-
mis AGERPRES, se menţi-
onează că temerea gene-
rală este că aplicarea legii 
va determina o reţinere a 
investitorilor cu privire la 
capacităţile noi de produ-
cere de energie regenera-
bilă în exerciţiul investiţio-
nal 2020-2030.

agricultură

PaginĂ realizatĂ de andrei dUMitrU

APIA rambursează 
creditele reportate din 

exercițiul financiar 2019

românia a exportat 
animale vii în valoare de 
186,52 de milioane de 
euro în primul semestru 
din acest an, în scădere 
cu aproape 10% faţă de 
perioada similară a anului 
trecut, când încasările au 
depășit 206,68 milioane 
de euro, potrivit balanţei 
comerciale cu produse 
agroalimentare furnizată 
de Ministerul agriculturii 
și dezvoltării rurale 
(Madr). Cantitatea 
exportată a fost de 
85.428,94 tone în primele 
șase luni ale anului, cu 
16.845,2 tone (16,5%) 
mai puţină faţă de același 
interval de timp din 2019. 
În primul semestru din 

2019 exporturile de 
animale vii în ţările intra 
și extra comunitare au 
totalizat 102.274,18 tone
Pe de altă parte, 
importurile de animale vii 
au fost de 98,77 milioane 
de euro, în primul 
semestru din acest an, 
în scădere ușoară faţă 
de perioada similară a 
anului trecut, când s-a 
consemnat o valoare de 
99,69 milioane de euro. 
din punct de vedere 
cantitativ, în primul 
semestru din acest an 
s-au importat peste 
31.510,57 tone de animale 
vii, iar în 2019, semestrul 
i, aproximativ 34.722,5 
tone.

Exporturile de animale vii ale 
României,  în  scădere

Peste 2 miliarde de euro, bani 
europeni pentru agricultură

România a atras în 
acest an fonduri euro-
pene pentru agricultură 
de peste două miliarde 
de euro, bani care iniţial 
au fost acordaţi din bu-
getul de stat, urmând să 
fie rambursaţi la începu-
tul anului viitor de Comi-
sia Europeană, a declarat 
ministrul de resort, Adrian 
Oros, într-o conferinţă de 
presă.

El a arătat că avan-
surile sunt plătite până 
pe 30 noiembrie, iar res-
tul după 1 decembrie, din 
bani de la bugetul de stat, 
iar la începutul anului vi-
itor această sumă este 

rambursată, de regulă, pe 
5 - 6 ianuarie. 

Potrivit acestuia, 
Agenţia pentru Finanţa-
rea Investiţiilor Rurale 
(AFIR) a plătit până acum 
656 de milioane de euro, 
cea mai mare sumă plăti-
tă în ultimii ani, depăşind 
ţinta de 550 milioane de 
euro.

„Mă bucură foarte 
mult că, din această su-
mă, 415 milioane de euro 
sunt măsuri pentru inves-
tiţii. Anul acesta am ţinut 
foarte mult la nivel guver-
namental să se aloce su-
me consistente pentru in-
vestiţii”, a adăugat Oros.

APIA informează că rambursează creditele ra-
portate în conformitate cu articolul 169 alin.(3) din 
Regulamentul (EU, Euratom) nr. 966/2012, benefi-
ciarilor finali care au făcut obiectul disciplinei finan-
ciare în cursul exerciţiului financiar precedent.

Astfel, pentru România a fost aprobat Regula-
mentul de punere în aplicare (UE) 2019/1953 al Co-
misiei din 25 noiembrie 2019 privind rambursarea, 
prin care s-a stabilit suma corespunzătoare credite-
lor care vor fi reportate din exerciţiul financiar 2019, 
respectiv 18.270.128 euro. Acest plafon generează 
o plată suplimentară numai către beneficiarii finali 
care au făcut obiectul, în cursul exerciţiului financiar 
anterior, al unei ajustări a plăţilor directe.

În conformitate cu prevederile Regulamentului 
(UE) 1306/2013 şi Regulamentului (UE) 966/2012, 
gestiunea şi execuţia rambursării disciplinei financi-
are către beneficiarii finali trebuie să respecte cri-
teriul egalităţii de tratament şi trebuie să rămână 
proporţională cu cuantumul ajustării disciplinei fi-
nanciare.

Conform articolului 2 din Regulamentul de pu-
nere în aplicare (UE) 2019/1953 al Comisiei din 25 
noiembrie 2019 privind rambursarea, în conformi-
tate cu articolul 26 alineatul (5) din Regulamentul 
(UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al 
Consiliului, a creditelor reportate din exerciţiul fi-
nanciar 2019, cheltuielile efectuate de statele mem-
bre în legătură cu rambursarea creditelor reporta-
te sunt eligibile pentru finanţare din partea Uniunii 
doar dacă sumele în cauză au fost plătite beneficia-
rilor înainte de 16 octombrie 2020.

În acest sens, au fost identificate 94.515 dosa-
re eligibile pentru rambursarea creditelor reportate 
din exerciţiul financiar 2019. 

În urma aplicării coeficientul ratei de rambursa-
re aplicat în mod proporţional tuturor dosarelor eli-
gibile, au fost stabilite sumele cuvenite şi transfe-
rate în modulul financiar-contabil APIA, în vederea 
efectuării plăţilor către beneficiari, în limita plafonu-
lui stabilit de 18.270.128 euro.

Plăţile se fac în lei, utilizând cursul de schimb 
valutar de 4,7496 lei/euro, valoare stabilită de Ban-
ca Centrală Europeană la  data de 30.09.2019, pu-
blicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Seria 
C nr. 329/03 din 01.10.2019.

Peste 30.000 de fermieri au primit 
avansul pentru schemele de plată

(APIA) a autorizat începând de vineri, 16 sep-
tembrie, de la ora 0:00, suma de 135,4 milioane de 
euro pentru un număr de 30.005 fermieri, în cadrul 
schemelor de plăţi directe aferente anului 2020 şi al 
măsurilor de dezvoltare rurală legate de suprafaţă 
şi de animale, a afirmat, vineri, ministrul de resort, 
Adrian Oros, într-o conferinţă de presă.

Spre comparaţie, anul trecut, în prima noapte, 
a fost plătită suma de 71 de milioane de euro pen-
tru 25.891 de beneficiari.

Totodată, APIA a încheiat plăţile pentru benefi-
ciarii Programului Naţional Apicol, suma totală ridi-
cându-se la 50,2 milioane lei pentru 6.150 de api-
cultori eligibili şi 10 forme asociative.

MADR va modifica Legea 
vânzării terenurilor agricole


