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Producătorii români nu 
vor mai plăti acele taxe 
ascunse către marile 
magazine, iar termenele 
în care își vor primi banii 
vor fi reduse, odată cu 
adoptarea în Parlament a 
unei directive europene 
privind practicile 
comerciale neloiale, 
a declarat ministrul 
agriculturii, adrian Oros. 
el a răspuns unor 
întrebări legate de modul 
în care autorităţile ajută 
producătorii români   
să -și vândă produsele în 
marile magazine.
„a fost o lege, imperfectă, 
desigur, legea 150, legea 
produselor românești, 
care venea cu eliminarea 
taxei de raft, cu termene 
de plată foarte scurte, cu 

etichetarea produselor 
românești, dar și cu acea 
chestie puţin exagerată 
ca 51% din produse să 
fie românești. Sigur că 
acest lucru nu se putea 
întâmpla. Mai grav este 
că, anul acesta, legea 
a fost modificată cu 
legea 28 și, în afară 
de prevederile care au 
declanșat procedura 
de infringement, au fost 
scoase și două prevederi 
care nu aveau nimic cu 
infringementul: termenul 
de plată scurt - pentru 
produse proaspete, 7 
zile, și pentru celelalte, 
30 de zile - și acele taxe 
ascunse care, la unele 
supermarketuri, se ridică 
până la 24%”, a spus 
ministrul.

Producătorii vor scăpa de taxele 
ascunse de la supermarketuri

Schema de ajutor pentru motorină, 
prelungită cu trei ani

Schema de ajutor de 
stat pentru reducerea ac-
cizei la motorina utiliza-
tă în agricultură se pre-
lungeşte cu trei ani, până 
la data de 31 decembrie 
2023, a anunţat Ministe-
rul Agriculturii şi Dezvoltă-
rii Rurale (MADR).

Prin adoptarea aces-
tui act normativ se creea-
ză cadrul legal pentru con-
tinuarea acestui ajutor de 
stat până la finalul anului 
2023.

De asemenea, în şe-
dinţa de Guvern din 11 
decembrie 2020 a fost 
adoptată o Hotărâre prin 
care se modifică alin.

(1) şi alin. (7) ale art.10 
din Hotărârea Guvernului 
nr.1174/2014 privind in-
stituirea unei scheme de 
ajutor de stat pentru re-
ducerea accizei la motori-
na utilizată în agricultură.

Astfel, se suplimen-
tează cu valoarea de 
176,743 milioane de lei 
suma alocată pentru pla-
ta ajutorului de stat de 
629,908 milioane de 
lei, până la valoarea de 
806,651 milioane de lei. 
Măsura vizează asigurarea 
aplicării schemei de ajutor 
de stat prin plata sumelor 
aferente perioadei 1 apri-
lie 2020 - 30 iunie 2020.

Legea 288/2020 care modifică Ordonanţa 
subvenţiilor a fost publicată pe data de 9 decem-
brie 2020 în Monitorul Oficial, iar prevederile legii 
se aplică începând din Campania 2021 de depune-
re a cererilor la APIA.

Care sunt noile reguli
● Fermierii nu mai sunt obligaţi să depună 

adeverinţa de la registrul agricol la APIA. Obliga-
tivitatea revine primăriilor. Primăriile pe raza căro-
ra se află terenurile agricole sunt obligate să elibe-
reze adeverinţele conform înscrisurilor din registrul 
agricol la solicitarea APIA, cu consimţământul scris 
prealabil al fermierului.

● Fermierii persoane fizice nu mai sunt obligaţi 
să depună o serie de documente doveditoare pen-
tru terenul lucrat. Ei vor depune o declaraţie pe 
propria răspundere. Fermierii persoane fizice tre-
buie să depună o declaraţie pe proprie răspundere 
că îşi lucrează terenul agricol şi că deţin documen-
te doveditoare. Documentele ce dovedesc respec-
tarea anumitor criterii de eligibilitate/condiţii speci-
fice măsurilor delegate sunt furnizate la solicitarea 
APIA de către instituţiile/organismele responsabile 
cu emiterea/atestarea acestora.

● APIA le va achita fermierilor subvenţiile pentru 
animalele ucise de sălbăticiuni şi pentru terenurile dis-
truse de acestea. APIA va considera caz de forţă ma-
joră sau circumstanţă excepţională distrugerea tere-
nurilor agricole şi a animalelor aflate pe exploataţiile 
agricole de către exemplarele din speciile de fau-
nă de interes cinegetic, astfel cum sunt definite prin 
Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 
407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererile pentru împăduriri pot fi 
depuse până pe 26 februarie

Beneficiarii schemei de ajutor de stat pentru 
prima împădurire şi crearea de suprafeţe împăduri-
te pot depune cererile de plată până pe 26 februa-
rie 2021, inclusiv, informează Agenţia de Plăţi şi In-
tervenţie pentru Agricultură (APIA). 

Este vorba despre cea de-a 5-a sesiune de de-
punere a cererilor de sprijin pentru schema de aju-
tor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi cre-
area de suprafeţe împădurite”, aferentă Măsurii 8 
„Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îm-
bunătăţirea viabilităţii pădurilor”, Submăsura 8.1 
„Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din 
cadrul PNDR 2014 - 2020.

Anunţul de prelungire a sesiunii de depunere a 
cererilor de sprijin este publicat pe site-ul oficial al 
instituţiei www.apia.org.ro. Cererile însoţite de do-
cumentele specificate în Ghidul Solicitantului se de-
pun la centrele judeţene APIA. 

Potrivit APIA, solicitantul sprijinului trebuie să 
îndeplinească acele condiţii prevăzute în schema 
de ajutor de stat şi detaliate în Ghidului Solicitan-
tului aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale nr. 208/2020, publicat pe site-ul 
APIA, la secţiunea „Măsuri de sprijin şi IACS”, sub-
secţiunea „Măsuri delegate din PNDR”.

Din totalul fermelor 
din România, 40% 
reprezintă de 
fapt gospodăriile 
bunicilor şi 
părinţilor noştri de 
la ţară, care însă 
nu au nicio şansă 
să reziste pe piaţă 
dacă nu se asociază 
în cooperative, 
a afirmat Adrian 
Oros, ministrul 
Agriculturii, într-o 
conferinţă online.

„Am aici o situaţie ca-
re m-a îngrijorat încă de 
la început: peste 40% din 
teren în România este lu-
crat de 0,56% dintre fer-
mieri, în ferme mai mari 
de 300 de hectare. Sigur 
că nu este neapărat rău, 
mai ales în unele zone ale 
ţării, unde se face un anu-
mit tip de agricultură. Dar 
alte 40% din suprafaţa lu-
crată este lucrată de 97% 
din fermieri, de 795.000 
de fermieri, în ferme  mici, 
sub 50 de hectare. Trebu-
ie să recunoaştem că ma-

joritatea acestor ferme 
nu sunt ferme reale, co-
merciale, care ar rezista 
pe piaţă. Sunt acele gos-
podării ale populaţiei, ale 
bunicilor noştri, ale pă-
rinţilor noştri, care fac o 
agricultură de subzisten-
ţă care întotdeauna este 
susţinută de o pensie sau 
de un salariu”, a precizat 
ministrul.

Asocierea, singura 
soluție

El a subliniat că aces-
te mici ferme nu vor rezis-
ta singure, iar singura so-
luţie este asocierea lor în 
cooperative. 

„Ar trebui ca în aceas-
tă perioadă de şapte ani 
să reuşim ca cât mai mul-
te din aceste ferme să de-
vină comerciale, care să 
reziste pe piaţă, iar acest 
lucru nu se poate decât 

dacă aceşti oameni se 
asociază în cooperative. 
Am căutat peste tot în Eu-
ropa şi nu există altă for-
mă de supravieţuire pen-
tru un fermier mic, chiar 
şi pentru un procesator 
mic, dacă nu face parte 
din asemenea cooperati-
vă”, a menţionat Oros.

Ministrul a arătat că 
el crede în ferma de fami-
lie, specifică satului româ-
nesc. 

„Dar fermele de fami-
lie şi fermierii mici nu pot 
exista pe piaţă fără aceas-
tă asociere economică, pe 
care noi o numim coope-
rativă. Singura soluţie re-
alistă, oricât am vrea noi 
să găsim alte soluţii, care 
rezolvă foarte multe pro-
bleme ale fermelor mici 
şi ale celor de familie es-
te această cooperativă”, a 
susţinut oficialul guverna-
mental.

Tinerii, mai dispuși 
să se asocieze

El a arătat că, în ţa-
ră, a găsit multă reticenţă 
la această idee din partea 
fermierilor mai înaintaţi în 
vârstă, din zone unde nu 
au existat CAP-uri în vre-
mea comuniştilor. 

În schimb, din ferici-
re, el a arătat că fermierii 
tineri au înţeles aceste lu-
cruri şi sunt mai deschişi.

„Eu am mare încre-
dere că generaţia tânără 
va face lucrul acesta. Es-
te mult mai pragmatic. Ei 
nici măcar nu le-au apucat, 
doar au auzit de CAP-uri 
şi sunt convins că, cu un 
sprijin foarte bine articu-
lat, vizionar, privind modul 
în care se va finanţa agri-
cultura în următorii şapte 
ani, se pot obţine rezulta-
te foarte bune”, a mai spus 
ministrul Agriculturii.

Reguli modificate, 
pentru plata 
subvențiilor 
din 2021

„Fermele bunicilor”, 40% 
din totalul fermelor din 
România


