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PaginĂ realizatĂ de andrei dUMitrU

guvernul a adoptat o 
hotărâre prin care este 
instituit un nou ajutor 
financiar pentru fermieri, 
programul agro invest. 
„Prin acest program, 
se acordă un plafon 
de garanții de stat de 
un miliard de lei pentru 
fermierii care vor accesa 
credite pentru capital de 
lucru și pentru investiții 
cu garanții de stat și cu 
dobândă subvenționată”, 
a anunțat ionel dancă, 
șeful Cancelariei prim-
ministrului. 
acest program acordă 
o perioadă de grație 
mai mare, la începutul 
perioadei de creditare, 
de 24 de luni (perioadă în 
care trebuie plătită doar 

dobânda). rambursarea 
creditului este 
particularizată, pentru 
ca fermierii să poată 
rambursa de cel puțin 2 
ori pe an. rambursarea 
se poate face doar 
după recoltare sau 
oricând își pot permite 
fermierii pe durata unui 
an. guvernul va oferi 
totodată un grant de 10% 
din valoarea finanțării, 
în vederea susținerii de 
investiții. astfel, statul 
va finanța o parte din 
aceste investiții, dar 
grantul va fi oferit cu 
respectarea regulilor 
și în limita plafonului 
maxim de cumul pentru 
iMM-urile din domeniul 
agriculturii/pisciculturii.

Programul Agro Invest, un nou ajutor 
financiar pentru fermieriFinanțare europeană pentru construirea de 

sere și solarii
Ministrul Agriculturii, 

Adrian Oros, a anunțat că 
fermierii români vor bene-
ficia, în fiecare an, timp de 
7 ani, de 100 de milioane 
de euro, ajutor pentru con-
struirea de sere și solarii.  

„Din bani europeni, 
care sunt cerți și care vin 
timp de 7 ani, deci, pentru 
programul din legumicultu-
ră, sere și solarii, vor veni 
în fiecare an 100 de mili-
oane de euro din care fer-
mierii să-și facă sere și so-
larii. Pentru cei mici, singu-
ra soluție realistă este să 
se asocieze. Dacă se aso-
ciază, știm cu toții, pute-
rea lor de negociere crește 
și atunci când își procură 
inputuri, semințe, pestici-

de, răsaduri, orice, dar și 
atunci când vând, pentru 
că pot să vândă cantități 
mai mari, să asigure o anu-
mită ritmicitate și o anumi-
tă standardizare.

De aceea, concret, 
dacă cineva accesează o 
măsură de procesare, de 
depozitare, este știut, in-
tensitatea de sprijin este 
50%, dacă este în coope-
rativă, deja intensitatea 
de sprijin este 70%, da-
că este și într-o zonă de-
favorizată, crește la 90%, 
în așa fel încât să-i sti-
mulăm, nu să-i obligăm, 
pe producătorii mici să 
se asocieze ca să devină 
rentabili pe termen lung” 
a precizat ministrul. 

Un număr de 
107.175 de cereri 
prin care se solicită 
afişarea ofertei 
de vânzare a 
terenurilor agricole 
situate în extravilan 
au fost depuse 
la nivel naţional, 
în acest an, până 
pe data de 13 
octombrie, arată 
datele MADR.

Potrivit unui comuni-
cat de presă al MADR, la 
nivel național, în perioa-
da 1 ianuarie - 13 octom-
brie 2020 au fost depuse 
107.175 de cereri prin ca-
re se solicită afișarea ofer-
tei de vânzare a terenuri-
lor agricole situate în ex-
travilan. Din total, în peri-
oada 1 aprilie - 13 octom-
brie 2020 au fost depuse 
69.459 de cereri, iar în pe-
rioada 1 septembrie - 13 
octombrie 2020 un număr 
de 21.993 de cereri, afla-
te în curs de soluționare, 
pentru care au fost emise 
actele necesare perfectă-
rii contractelor de vânzare. 

Conform prevederilor 
unei OUG aprobată în șe-
dință de Guvern, cereri-
le prin care se solicită afi-
șarea ofertei de vânzare 
pentru terenurile agricole 
situate în extravilan, pre-
cum și cererile privind co-
municarea de acceptare a 
ofertei depuse în termen 
de 30 de zile de la afișa-

rea ofertei de către titula-
rul dreptului de preemp-
țiune, se soluționează cu 
respectarea dreptului de 
preempțiune al coproprie-
tarilor, arendașilor, propri-
etarilor vecini, precum și al 
statului român, prin Agen-
ția Domeniilor Statului, în 
această ordine, la preț și 
în condiții egale, atesta-
tă prin avizul final emis de 
MADR, pentru terenuri-
le cu o suprafață mai ma-
re de 30 hectare, respectiv 
direcțiile pentru agricultu-
ră județene, pentru tere-
nurile cu o suprafață de 
până la 30 de hectare, du-
pă caz.

„În cazul în care titu-
larii dreptului de preemp-
țiune nu au manifestat, în 

termen de 30 de zile de la 
afișarea ofertei, intenția 
de cumpărare a terenu-
rilor ce fac obiectul ofer-
tei de vânzare, autoritatea 
publică locală din raza uni-
tății administrativ-terito-
riale unde se află terenul 
emite adeverința de libe-
ră vânzare”, menționează 
MADR.

Prevederile se 
aplică până la 31 
ianuarie 2021

Prevederile noii Ordo-
nanțe de Urgență se aplică 
până la data de 31 ianua-
rie 2021, iar avizele finale 
sau adeverințele de libe-
ră vânzare se emit în ma-
ximum zece zile de la in-

trarea în vigoare a actului 
normativ. MADR precizea-
ză că procedura prevăzu-
tă de OUG vizează soluți-
onarea cererilor prin ca-
re a fost solicitată afișarea 
ofertei de vânzare pentru 
terenurile agricole situate 
în extravilan înregistrate 
în perioada 1 septembrie 
- 13 octombrie 2020, pre-
cum și a cererilor aferen-
te privind comunicarea de 
acceptare a ofertei depuse 
în termen de 30 de zile de 
la afișarea ofertei de către 
titularul dreptului de pre-
empțiune, însoțite de do-
cumente justificative. Avi-
zele și adeverințele emise 
până la data intrării în vi-
goare a OUG își păstrează 
valabilitatea.

Peste 107 mii de cereri pentru afișarea 
ofertei de vânzare a terenurilor agricole

„Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricul-
tură (APIA) informează că a finalizat Campania de 
plăți în avans pentru beneficiarii care au depus Ce-
rere unică de plată în anul 2020. În conformitate cu 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/531 
al Comisiei a fost stabilit nivelul avansurilor pen-
tru plățile directe și pentru măsurile de dezvolta-
re rurală legate de suprafață și de animale aferent 
Campaniei 2020, respectiv de până la 70% în ca-
zul plăților directe și de până la 85% în cazul spriji-
nului acordat în cadrul măsurilor de dezvoltare ru-
rală. Astfel, au fost autorizați pentru plata avansu-
lui 731.659 fermieri, ceea ce reprezintă 97,85% din 
numărul fermierilor care au depus Cerere unică de 
plată în Campania 2020 și au fost declarați eligibili 
la plata avansului”, se precizează într-un comunicat 
al instituției.

Suma totală autorizată la plată este de 1,43 
miliarde de euro, din care 1,072 miliarde de euro 
din Fondul European de Garantare Agricolă  (FEGA), 
298,25 milioane de euro din Fondul European Agri-
col pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și 59,28 mi-
lioane de euro cofinanțare de la bugetul național 
(BN1).

Plățile finanțate din FEGA se efectuează la 
 cursul de schimb de 4,8725 lei pentru un euro, iar 
plățile finanțate din FEADR la cursul de schimb de 
4,7830 lei pentru un euro.

Potrivit APIA, în Campania 2020, valoarea de 
1,43 miliarde de euro a avansului acordat a crescut 
cu 110 milioane de euro față de avansul acordat în 
Campania 2019 (1,32 miliarde de euro). 

Plăți aferente Măsurii Programului 
pentru școli 2019-2020, Semestrul II

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultu-
ră (APIA) informează că a efectuat plățile către so-
licitanții aprobați și care au depus cerere de plată 
în cadrul Programului pentru școli 2019 – 2020, se-
mestrul II.  

Suma totală plătită către consiliile județene și/
sau consiliile locale ale municipiilor, orașelor, co-
munelor sau subdiviziunilor administrativ-terito-
riale ale municipiului București, după caz, este de 
33.979.333,95 lei, astfel:                           

● 10.123.784,35 lei pentru distribuția de fructe 
și legume și 408.800,85 lei pentru derularea măsu-
rilor educative aferente;  

● 23.197.801,67 lei pentru distribuția lapte de 
consum și produse lactate și 248.947,08 lei pentru 
derularea măsurilor educative aferente.  

Plățile aferente acestei Măsuri sunt finanțate in-
tegral din Fondul European de Garantare Agricolă 
(FEGA). 

Pentru anul școlar 2019 - 2020 cursul de schimb 
valutar aplicabil la calculul ajutorului financiar este 
de 4,6635 lei/euro, curs comunicat de Banca Cen-
trală Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Eu-
ropene, Comunicări și Informări 2019/C 1/06, din 
03.01.2019 pentru data de 31 decembrie 2018.

Peste 731 de mii de fermieri 
autorizați pentru plata avansului 

la Cererea unică de plată


