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Fondurile 
nerambursabile 
acordate prin 
Programul Naţional 
de Dezvoltare 
Rurală 2014 - 2020 
pentru gestionarea 
şi prevenirea 
riscurilor la nivelul 
exploataţiilor 
au depăşit 5,7 
milioane de 
euro, iar numărul 
beneficiarilor a 
ajuns la 2.574 
de fermieri, a 
anunţat Agenţia 
pentru Finanţarea 
Investiţiilor Rurale 
(AFIR).

Acest sprijin financi-
ar acordat fermierilor ac-
tivi reprezintă 70% din 
valoarea primei de asi-
gurare eligibile şi plătită 
efectiv de fermier şi este 
acordat în cadrul submă-
surii 17.1 „Prime de asi-
gurare a culturilor, a ani-
malelor şi a plantelor”, din 
PNDR 2020. Alocarea to-
tală pentru această sub-
măsură este de 23,6 mi-
lioane de euro, informea-
ză un comunicat al AFIR. 

Faţă de anul 2019, nu-
mărul de solicitări şi în spe-
ţă suma care va reveni be-
neficiarilor este de aproa-
pe patru ori mai mare.

Până în prezent, au 
fost deschise două sesiuni 
de primire a cererilor de 
finanţare, depunându-se 
în total 7.809 de cereri de 
finanţare, cu o valoare de 
15,8 milioane euro. Dintre 
acestea, 5.720 de cereri, 
cu o valoare de 11,2 mili-
oane euro, au fost admise 
pentru finanţare.                  

În prima sesiune, des-
chisă în anul 2019 pentru 
asigurarea culturilor de 
primăvară din 2019, fer-
mierii au depus 1.572 de 
cereri de finanţare, însu-
mând 3,4 milioane eu-
ro, din care au fost admi-
se pentru finanţare 1.073 
cereri, cu o valoare de 1,8 
milioane euro. 

În cea de a doua se-
siune, deschisă în anul 
2020, au fost depuse 
6.237 de cereri de finan-
ţare prin care s-au solicitat 

12,3 milioane euro. Din-
tre acestea, până în pre-
zent, 4.647 au fost admise 
pentru finanţare, valoarea 
acestora fiind de 9,4 mili-
oane euro. Sesiunea din 
2020 a avut ca scop asigu-
rarea culturilor de toamnă 
din anul 2019 şi a culturi-
lor de primăvară din 2020.

Care sunt riscurile 
eligibile

Riscurile eligibile în 
cadrul submăsurii 17.1 
sunt fenomenele climati-
ce nefavorabile, respec-
tiv: seceta, arşiţa, inun-
daţiile, grindina, îngheţul 
(timpuriu de toamnă, de 
iarnă sau târziu de primă-
vară), ploile torenţiale sau 
ploile excesive şi de lun-
gă durată, furtuna, vijelia, 
uraganul sau tornada. De 
asemenea, printre riscu-

rile eligibile pentru finan-
ţare se numără şi infestă-
rile cu organisme de ca-
rantină dăunătoare plan-
telor prevăzute în HG nr. 
563/2007, cu modificările 
şi completările ulterioare.

De asemenea, a fost 
eliminarea obligativită-
ţii de a prezenta extra-
sul din Registrul Agri-
col. Mai mult, a fost limi-
tat la patru numărul do-
cumentelor obligatorii ne-
cesare la depunerea cere-
rii de finanţare, şi anume 
contractul de asigurare şi 
anexele la acesta, docu-
mentul/documentele ca-
re atestă plata a cel pu-
ţin 50% din valoarea in-
tegrală a primei de asigu-
rare, actul de identitate al 
persoanei fizice/reprezen-
tantului legal şi documen-
tul privind codul IBAN al 
solicitantului. 

AGRICULTURĂ

PaginĂ realizatĂ de andrei dUMitrU

Pășunile aflate în 
proprietatea publică 
sau privată a primăriilor 
vor fi atribuite direct 
crescătorilor de 
animale. Până în 
prezent, atribuirea 
directă era doar pentru 
pășunile aflate în 
proprietatea privată a 
primăriilor, iar pentru 
cele din proprietatea 
publică, primăriile 
organizau licitații. 
legea care modifică 
articolul 16 din legea 
zootehniei nr. 32/2019 
a fost promulgată de 
președintele româniei, 
Klaus iohannis și 
publicată în Monitorul 
Oficial. 

Potrivit legii, prin 
derogare de la 
prevederile art.315 
din Ordonanța de 
Urgență a guvernului 
nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, 
cu modificările și 
completările ulterioare, 
unitățile admnistrativ-
teritoriale, respectiv 
comunele și orașele, 
care dețin în proprietate 
publică/privată sau în 
administrare terenuri cu 
destinație agricolă, libere 
de contract, pot încheia 
contracte de concesiune/
închiriere/arendare, 
după caz, prin atribuire 
directă, cu crescătorii de  
animale.

Schimbări 
în legea de 
atribuire a 

pășunilor

Numărul focarelor de pestă porcină, 
în scădere

România înregistrea-
ză 409 de focare active 
de pestă porcină africa-
nă (PPA) în 32 de judeţe, 
din care patru în exploata-
ţii comerciale şi şase foca-
re în exploataţii comercia-
le de tip A, potrivit datelor 
ANSVSA. Numărul focare-
lor active este în scăde-
re faţă de raportarea din 
6 noiembrie, când au fost 
consemnate 441 de foca-
re. 

Cele mai multe foca-
re sunt în judeţele Teleor-
man, respectiv 70, Gorj - 
38, Arad - 36, Iaşi - 26, 
câte 22 în Alba şi Dolj, Sa-
tu Mare - 21, iar în Bihor, 
Ialomiţa şi Maramureş câ-
te 20.

În cursul anului 2020, 

au fost ucise un număr to-
tal de 194.211 porcine, 
din care: 181.265 de por-
cine în exploataţii comer-
ciale profesionale, 743 de 
porcine în exloataţii de tip 
A şi 12.203 de porcine în 
exploataţiile nonprofesio-
nale.

Totodată, valoarea to-
tală a despăgubirilor acor-
date pentru proprieta-
rii a căror animale au fost 
afectate de virusul pestei 
porcine africane, până la 
această dată, este în su-
mă de 204,1 milioane lei. 
De la prima semnalare a 
prezenţei virusului PPA în 
România, pe data de 31 
iulie şi până în prezent, au 
fost diagnosticate 4.181 
de cazuri la mistreţ.

Lista subvențiilor care trebuie achitate până la 31 decembrie

Comisia Europeană a stabilit termenul limită de 
31 decembrie 2020 pentru achitarea de către APIA 
a unei liste de ajutoare pentru fermierii şi crescăto-
rii români de animale.

Zootehnie
● Ajutorul de stat pentru crescătorii de bo-

vine care deţin minimum 91 de capete femele 
adulte bovine înregistrate în Registrul Naţional al 
Exploataţiilor (RNE) la data de 1 iulie 2020. Cuan-
tumul ajutorului este de 327,05 lei/cap de animal. 

● Ajutorul de stat de 100 de euro/UVM pentru 
crescătorii de porci. Cuantumul ajutorului este de 
100 euro/UVM, echivalent în lei, ratele de conver-
sie fiind 0,3 UVM pentru porc gras, 0,5 UVM pentru 
animale de reproducţie (scroafe şi scrofiţe). 

● Ajutorul de stat de 100 de euro/UVM pentru 
crescătorii de păsări. Cuantumul ajutorului de stat 
este de 100 euro/UVM, echivalent în lei, ratele de 
conversie fiind 0,03 UVM pentru pui de carne, pui 
de curcă şi pui eclozionaţi, respectiv 0,014 UVM 
pentru găini ouătoare şi găini rase grele.

Sectorul vegetal
● Ajutorul de stat de 500 de euro/ha pentru 

susţinerea activităţii producătorilor din sectorul vitivi-
nicol în contextul crizei economice generate de pan-
demia COVID-19. De această subvenţie beneficiază 
producătorii vitivinicoli care desfăşoară activităţi pen-
tru producerea strugurilor pentru vin, respectiv per-
soanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprin-
derile individuale, întreprinderile familiale. Ajutorul de 
stat se acordă sub formă de subvenţie directă benefi-
ciarilor, respectiv o subvenţie egală cu echivalentul în 
lei a 500 euro/ha, dar nu mai mult decât echivalentul 
în lei a 100.000 euro pentru acelaşi beneficiar.

Stadiul plății regulare pentru anul de 
cerere 2020

APIA informează că, începând cu data de 02 
decembrie 2020, a demarat autorizarea plăţilor fi-
nale, ca diferenţă între cuantumul calculat şi cuan-
tumul acordat în avans pentru anul de cerere 2020.

În conformitate cu Regulamentul de punere în 
aplicare (UE) 2020/531 al Comisiei a fost stabilit nive-
lul avansurilor pentru plăţile directe şi pentru măsurile 
de dezvoltare rurală legate de suprafaţă şi de animale 
aferent Campaniei 2020, respectiv de până la 70 % în 
cazul plăţilor directe şi de până la 85% în cazul spriji-
nului acordat în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală.

Până la acest moment s-au autorizat la pla-
tă un număr de 602.661 fermieri, reprezentând un 
procent de 73,42 % din numărul total al fermieri-
lor eligibili care au depus Cerere unică de plată în 
Campania 2020.

Suma totală autorizată la plată este de 
348.000.643 euro.

Totodată, APIA informează că în perioada 16 
octombrie 2020 şi până în prezent, APIA a efectuat 
plăţi în valoare totală de 1.770.724.884 euro, afe-
rente Campaniei 2020.

Plăţile finanţate din FEGA se efectuează la 
 cursul de schimb de 4,8725 lei pentru un euro, iar 
plăţile finanţate din FEADR la cursul de schimb de 
4,7830 lei pentru un euro.

Fondurile pentru gestionarea și prevenirea 
riscurilor au depășit 5,7 milioane de euro


