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Termene pentru depunerea 
documentelor pentru sprijinul cuplat (II)

legumicultorii vor 
avea la dispoziţie, în 
următorii doi ani, circa 
65 de milioane de euro 
pentru a cultiva în sere 
și solarii ceea ce piaţa le 
cere, nu ceea ce le spune 
ministrul, a declarat  
adrian Oros, ministrul 
agriculturii și dezvoltării 
rurale. 
„Vom veni inclusiv pe 
această perioadă de 
tranziţie cu măsuri prin 
care legumicultorii să își 
facă sere și solarii în care 
să cultive ceea ce piaţa le 
cere, nu ceea ce le spune 
ministrul. ei vor avea 
posibilitatea să își facă 
aceste sere sau solarii 
și să facă în continuare 
legumicultura în spaţii 

protejate. Pentru 
această zonă de sere 
și solarii, în următorii 
doi ani, am alocat 65 de 
milioane de euro. Vor fi 
investiţii în exploataţii 
pomicole, pentru că a 
fost o supra-contractare 
și doar 30% dintre cei 
care și-au depus dosare 
în această perioadă 
au reușit să devină și 
beneficiari și alocăm 180 
de milioane de euro. Pe 
partea de procesare și 
marketing vor fi cam 150 
de milioane de euro în 
perioada de tranziţie”, 
a spus Oros, în cadrul 
celei de-a Viii-a ediţii a 
evenimentului „romanian 
Food & agribusiness 
Conference”. 

Legumicultorii 
vor beneficia de 
65 de milioane 
de euro,  în 
următorii doi ani

Gospodăriile țărănești, scutite de plata 
impozitelor pe clădiri și terenuri

Președintele Români-
ei, Klaus Iohannis, a sem-
nat vineri, 20 noiembrie 
2020, decretul privind 
promulgarea Legii pentru 
modificarea și completa-
rea Legii cooperației agri-
cole nr. 566/2004. 

Potrivit noii legi a 
cooperației agricole, „gos-
podăria țărănească poate 
deveni membru coopera-
tor asociat în cooperative 
agricole. Definirea și mo-
dul de autorizare a gos-
podăriei țărănești se sta-
bilesc prin ordin comun 
al Ministerului Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale și al 
Autorității Naționale Sani-
tare Veterinare și pentru 

Siguranța Alimentelor.”
Conform Legii 

265/2020 care modifică 
legea cooperației agrico-
le, gospodăria țărănească, 
membră într-o cooperati-
vă, este scutită de la plata 
impozitului pe clădirile și pe 
terenurile utilizate pentru 
producția valorificată prin/
către cooperativa agricolă. 

Gospodăria țără-
nească are aceleași drep-
turi ca oricare alt membru 
al cooperativei, beneficia-
ză de aceleași facilități și 
poate fi membru coopera-
tor fondator sau membru 
cooperator acționar sau 
membru cooperator aso-
ciat într-o cooperativă.

Ministrul 
Agriculturii, Adrian 
Oros, a declarat 
că în următoarea 
perioadă trebuie 
sprijinită ferma de 
familie, fără de care 
„viaţa la ţară nu 
prea are sens şi nu 
are perspectivă”. 
El a punctat faptul 
că acest lucru 
se află printre 
priorităţile sale, ale 
Guvernului şi ale 
partidului din care 
face parte, şi se 
va realiza printr-o 
plată redistributivă 
de la Pilonul I - 
plăţi directe, către 
fermele de familie.

„Trebuie să avem gri-
jă, să menținem acest 
echilibru, pentru că Româ-
nia are cele mai multe fer-
me, avem 830.000 de fer-
me, dar acestea sunt foar-
te polarizate. 40% din te-
renul care este lucrat este 
lucrat de 97% dintre fer-
mieri, în ferme de sub cinci 
hectare. 40% din suprafa-
ță este lucrată de 0,57% 
dintre fermieri, cu ferme 
de peste 300 de hecta-
re, avem ferme de 56.000 
de hectare, de 10.000, de 

30.000 de hectare, avem, 
probabil cele mai mari fer-
me din Europa, dar și cele 
mai numeroase și mai  mici 
ferme din Europa și abia 
20% din teren este lucrat 
în ferme de familie, în fer-
me medii. Noi trebuie, în 
următoarea perioadă, să 
consolidăm foarte mult 
această fermă de familie, 
încât ea să devină o fermă 
comercială, o fermă care 
să reziste pe piața provo-
cărilor viitoare”, a precizat 
ministrul Agriculturii. 

Vor fi susținute 
piețele locale 
și stimulată 
cooperativa

Acesta a subliniat că 
este foarte importantă și 
susținerea pieței locale, 

întrucât producătorii ro-
mâni, mai ales cei mici, 
„au o putere de negociere 
foarte slabă și nu reușesc 
întotdeauna să-și vândă 
produsele la prețuri avan-
tajoase”.

În acest sens, va fi 
stimulată cooperativa, 
despre care spune că es-
te „singura soluție realis-
tă pentru producătorii mi-
ci” și, pe de altă parte, va 
fi încurajată piața publică 
locală, astfel încât prima-
rii să aibă posibilitatea să 
facă achiziții publice pen-
tru nevoile locale de la 
producătorii locali.

De asemenea, Adrian 
Oros a punctat faptul că, 
printr-un program desti-
nat produselor autohtone, 
se va înființa o rețea nați-
onală de colectare, depo-

zitare, distribuție și pro-
movare a produselor ro-
mânești. „Avem un pro-
gram prin care vom înfiin-
ța o rețea națională de co-
lectare, depozitare, distri-
buție și promovare a pro-
duselor românești, prin 
construirea a opt depozite 
mari, regionale, în fieca-
re regiune de dezvoltare, 
care să aibă și rolul de a 
adăposti rezerva strategi-
că, rezerva de stat, pentru 
că nu știm ce vremuri vor 
veni, în același timp, în ju-
rul acestor depozite să se 
lege toate depozitele fer-
mierilor sau procesatorilor 
și mici și mari, astfel încât 
cine dorește să valorifice 
produsele prin această re-
țea de produse românești 
să aibă posibilitatea să o 
facă”, a spus Oros.

Fermele de familie, sprijinite 
printr-o plată redistributivă

APIA a anunțat termenele obligatorii pen-
tru depunerea unor documente care stau la plata 
subvențiilor pe hectar din acest an. 

Documente care trebuie depuse până 
la 31 decembrie

■ Sprijin cuplat pentru prune destinate in-
dustrializării

Sprijinul cuplat se acordă fermierilor activi ca-
re exploatează livezi de pruni și care fac dovada co-
mercializării cantității minime anuale pe hectar de 
5,6 tone. Dovada comercializării fructelor către o 
unitate de industrializare înregistrată pentru sigu-
ranța alimentelor o constituie factura/facturile sau 
fila/filele din carnetul de comercializare a produselor 
din sectorul agricol. Unitățile de industrializare ca-
re exploatează suprafețe cu livezi de pruni fac dova-
da industrializării producției proprii în cantitățile mi-
nime anuale pe hectar de 5,6 tone prin documente 
contabile interne.

■ Sprijin cuplat pentru mere destinate in-
dustrializării

Sprijinul cuplat se acordă fermierilor activi care 
exploatează livezi de meri și care fac dovada comer-
cializării cantității minime anuale pe hectar de 7,8 
tone. Dovada comercializării fructelor către o uni-
tate de industrializare înregistrată pentru siguranța 
alimentelor o constituie factura/facturile sau fila/fi-
lele din carnetul de comercializare a produselor din 
sectorul agricol. Unitățile de industrializare care ex-
ploatează suprafețe cu livezi de meri fac dovada in-
dustrializării producției proprii în cantitățile minime 
anuale pe hectar de 7,8 tone prin documente con-
tabile interne.

■ Sprijin cuplat pentru cireșe și vișine des-
tinate industrializării

Sprijinul cuplat se acordă fermierilor activi care 
exploatează livezi de cireși și vișini și care fac dova-
da comercializării cantității minime anuale pe hectar 
de 4,4 tone. Dovada comercializării fructelor către 
o unitate de industrializare înregistrată pentru sigu-
ranța alimentelor o constituie factura/facturile sau 
fila/filele din carnetul de comercializare a produselor 
din sectorul agricol. Unitățile de industrializare care 
exploatează suprafețe cu livezi de cireși și vișini fac 
dovada industrializării producției proprii în cantitățile 
minime anuale pe hectar de 4,4 tone prin documen-
te contabile interne.

■ Sprijin cuplat pentru caise și zarzăre 
destinate industrializării

Sprijinul cuplat se acordă fermierilor activi care 
exploatează livezi de caiși și zarzări și care fac dova-
da comercializării cantității minime anuale pe hectar 
de 4,7 tone. Dovada comercializării fructelor către 
o unitate de industrializare înregistrată pentru sigu-
ranța alimentelor o constituie factura/facturile sau 
fila/filele din carnetul de comercializare a produselor 
din sectorul agricol. Unitățile de industrializare care 
exploatează suprafețe cu livezi de caiși și zarzări fac 
dovada industrializării producției proprii în cantitățile 
minime anuale pe hectar de 4,7 tone prin documen-
te contabile interne. 


