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Motto:
“Carpații sunt inima țării.
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trebuie să-i cunoaștem
inima!”
Dumitru Almaș
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Schema de ajutor de Stat în sectorul creșterii animalelor - prelungire termen de aplicare
Aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de
Stat în sectorul creșterii animalelor se prelungește cu 6 luni, respectiv până la data de 30 iunie 2021, ca urmare a
aprobării unei Hotărâri, în Ședința Guvernului din 23 noiembrie 2020.
Hotărârea Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de Stat în sectorul creșterii
animalelor, cu modificările și completările ulterioare, reglementează o schemă de ajutor de Stat, care are drept
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obiectiv acoperirea costurilor administrative aferente întocmirii și menținerii registrului genealogic și a costurilor
aferente testelor pentru determinarea calității genetice sau a randamentului genetic al șeptelului.

Schema de ajutor de Stat se implementează de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, iar ajutorul de Stat se acordă sub formă de servicii
subvenționate crescătorilor de animale, din speciile: taurine, bubaline, ovine, caprine, porcine și ecvine.
Pentru anul 2020, suma alocată este de maximum 65 milioane lei, aferentă unui număr de aproximativ
30.000 beneficiari.
Pentru anul 2021, solicitanții depun cererile inițiale, anuale, de solicitare a ajutorului de Stat, în perioada
1-15 decembrie 2020.
Suma pentru plata ajutoarelor de Stat, pentru anul 2021, se va aproba printr-o Hotărâre a Guvernului, după
aprobarea bugetului pe anul viitor.

Începe plata ajutorului COVID - 19
Ministrul agriculturii, Nechita - Adrian OROS, a anunțat faptul că Agenția de Plăți și Intervenție pentru
Agricultură demarează, începând cu data de 25 noiembrie 2020, plata ajutorului COVID-19, pentru crescătorii
de animale și cultivatorii de legume, fructe și cartofi.
Începând cu această dată, se plătesc despăgubirile privind măsurile de sprijin pentru fermierii care au fost
afectați de criza COVID, 170 de milioane de euro - bani europeni și 260 milioane - bani de la bugetul național.
Cei care activează în zootehnie, crescătorii de bovine, de carne și de lapte, de ovine și caprine, apicultorii,
cei care cresc porci și pasări în sistem industrial, dar și legumicultorii și pomicultorii, vor primi despăgubiri,
începând din data de 25 noiembrie.
Cuantumul maxim pe care poate să-l primească un fermier în contul ajutorului Covid-19:
 crescătorii de bovine care au peste 91 capete bovine femele - maxim 100.000 euro/ fermă;
 crescătorii de bovine care au sub 91 de capete de bovine femele și minim 5 capete de bovine - maxim
7.000 euro/ fermă;
 crescătorii de ovine și/sau caprine - maxim 2.500 euro/ fermă;
 crescătorii de păsări și porci - maxim 100.000 euro/ fermă;
 legumicultorii, pomicultorii și cultivatorii de cartofi - maxim 5.000 euro/ fermă.
Sursa: www.agroinfo.ro
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Submăsura 4.2 - ̎ Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole
– componenta de investiții în abatoare de capacitate mică în zona montană

Cuantumurile pentru Sprijinul Cuplat Zootehnic pentru vaca de lapte și de carne
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a publicat cuantumurile pentru vaca de lapte și de carne.
Cuantumul sprijinului/unitate pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul zootehnic se calculează de
către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, prin raportarea plafoanelor la efectivul de animale
eligibile, respectiv la kilogramele de gogoși crude de mătase eligibile.
Conform informațiilor oficiale, ”Se aprobă plafonul de 114.156.810 euro, respectiv 556.229.056,7 lei,
care se acordă crescătorilor de animale pentru anul de cerere 2020, pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul
zootehnic, repartizat astfel: 1.680.000 euro, respectiv 8.185.800 lei, pentru specia bovine, categoria bivolițe de
lapte, 13.125.000 euro, respectiv 63.951.562,5 lei, pentru specia bovine, categoria taurine din rase de carne și
metișii acestora, 99.324.810 euro, respectiv 483.960.136,7 lei, pentru specia bovine, categoria vaci de lapte și
27.000 euro, respectiv 131.557,5 lei, pentru specia viermi de mătase”.
APIA va efectua plățile dacă beneficiarii îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate.
Plățile, pentru anii 2020 și 2021, se acordă de la bugetul de Stat, în limita sumelor aprobate cu această
destinație. Plățile se fac în lei, la cursul de schimb de 4,8725 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală
Europeană la data de 30 septembrie 2020.
Conform Ghidului Solicitantului pentru subvenții, publicat de APIA, crescătorii de vaci, de rase de carne
sau lapte, trebuie să mențină animalele solicitate pentru SCZ, până la data de 15.12.2020, inclusiv (finalul
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perioadei de reținere), în exploatația/ exploatațiile cu cod ANSVSA din cerere și/sau în exploatațiile cu cod
ANSVSA deținute de solicitant și/ sau în exploatațiile asociațiilor/ cooperativelor/ grupurilor de producători, în
care animalele au fost transferate, temporar pentru pășunat.
Prelungirea cu o lună a termenului privind menținerea animalelor în exploatații a dus și la modificarea
perioadei până la care animalele trebuie să fie menținute în exploatații, adică șase luni de la data limită pentru
depunerea cererii unice.
În acest an, crescătorii de vaci trebuie să nu înstrăineze animalele, până la data de 15 decembrie, inclusiv.
După stabilirea numărului de animale eligibile și a plafonului alocat pentru anul 2020, se poate calcula
cuantumul pe cap de animal, care va fi aprobat în ședință de Guvern.
Sursa: www.agrointel.ro

Sprijin pentru tinerii fermieri, care se întorc în țară
Fermierii care sunt membri de cooperativă agricolă sunt scutiți de la plata impozitelor pe terenuri și clădiri.
Președintele României - Klaus Iohannis, a semnat vineri, 20 noiembrie, Decretul privind promulgarea
Legii pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004.
Noua lege, va deveni Legea 265/2020 și prevede facilități fiscale suplimentare pentru membrii
cooperativelor, dar și posibilitatea ca gospodăria țărănească să devină membru cooperator și să beneficieze de
scutiri de la plata impozitelor pe proprietate.
Prima dintre facilitățile fiscale prevăzute este „scutirea membrilor cooperatori de la plata impozitului pe
clădirile și pe terenurile utilizate pentru producția valorificată prin/ către cooperativa agricolă”.
A doua facilitate este „scutirea membrilor cooperatori de la plata impozitului pe clădirile și pe terenurile
utilizate pentru producția valorificată prin/ către cooperativa agricolă, inclusiv pentru bunurile aflate în
patrimoniul de afectațiune al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor
familiale, definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 182/2016”.
A treia facilitate presupune ”scutirea cooperativelor agricole de la plata impozitului pentru clădirile și
terenurile aflate în patrimoniu, utilizate pentru prestarea de servicii către membrii cooperatori”.
Legea 265/2020 prevede și „scutirea de la plata impozitului pe profit a cooperativelor agricole prevăzute
la art. 6 lit. b) – e), astfel: pentru primii 5 ani de la începerea desfășurării activității în cazul celor nou-înfiinţate
și pentru o perioadă de 5 ani, pentru cele deja înființate, care au realizat la data de 31 decembrie a anului
calendaristic precedent o cifră de afaceri anuală netă de până la 10.000.000 euro, cursul de schimb fiind cel valabil
la încheierea exercițiului financiar în care s-a realizat cifra de afaceri”.
Sursa: www.agrointel.ro

Fermierii din cooperative, scutiți de plata impozitului pe terenuri și clădiri
Tinerii care doresc să se întoarcă din diaspora, pot beneficia de un sprijin de 50.000 de euro, pentru a
înființa o afacere agricolă.
Ei vor putea beneficia de finanțare europeană nerambursabilă, prin intermediul Submăsurii 6.1 - „Sprijin
pentru instalarea tinerilor fermieri”, din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020.
Versiunea consultativă a Ghidului solicitantului pentru Submăsura 6.1 cuprinde informații referitoare la
modalitatea de accesare a finanțării nerambursabile pentru tinerii cetățeni români, din diaspora, care se instalează
ca șefi sau manageri ai exploatației.

Pagina
Pagina55
Pot solicita finanțare europeană nerambursabilă, tinerii fermieri din diaspora care au absolvit în ultimii
cinci ani calendaristici, înaintea depunerii cererii de finanțare, un program de studiu în domeniul agricol, fie în
țări membre UE, fie în alte țări.
Tinerii trebuie să dovedească faptul că au avut un loc de muncă, în țări membre UE, sau în alte țări, în
domeniul agricol, cel puțin trei luni, în ultimele 12 luni înaintea depunerii cererii de finanțare.
Sprijinul public acordat prin PNDR 2020, pentru instalarea tinerilor fermieri este 100% nerambursabil, în
valoare de 40.000 de euro sau de 50.000 de euro, în funcție de dimensiunea exploatației agricole.
Sursa: www.stiriagricole.ro

„Fără o fermă de familie puternică, viața rurală, viața la țară, nu prea are sens și nu are
perspectivă”!
În data de 19.11.2020, domnul ministru - Adrian OROS, s-a deplasat în județul Harghita, unde a vizitat o
serie de obiective de investiții, de interes, din zona montană.
La această vizită, au mai participat: Președintele Consiliului Județean Harghita - Csaba Borboly, prefectul
Ion Proca, deputatul Sebestyén Csaba, Zoltan Coroian - candidat pentru Camera Deputaților, directorul Agenției
de Dezvoltare Județeană Harghita - Cilip Árpád, directorul Asociației Dezvoltare Intercomunitară (ADI) de
Dezvoltare Rurală a Consiliului Județean Harghita - Miklossy Enikő, precum și reprezentanți ai conducerii
autorităților din subordinea MADR.
Din partea Agenției Naționale a Zonei Montane
au participat: dr. Ionel VIȘINESCU - Director general,
Petru HAJA - consilier în cadrul Compartimentului de
Consultanță și Asistență Tehnică, Gheorghe HÎRLAV
– reprezentantul Oficiului de Dezvoltare Montană
Toplița.
Prima vizită a avut loc la Cooperativa Agricolă
Csengő, din comuna Frumoasa, unde se prelucrează
laptele colectat de la membrii cooperativei și de la alți
producători din zonă. Scopul cooperativei este de a
produce la un nivel ridicat de calitate. Cantitatea de
lapte, prelucrată, este de 4.000 litri/zi.
Ministrul Adrian OROS a vizitat și fabrica de
lapte a cooperativei din Frumoasa, inaugurată, în urma
unei investiții de 450.000 euro, realizată din
contribuția membrilor fondatori, din partea
Composesoratelor din Frumoasa, Nicolești și Bârzava
și cu sprijinul ADI Dezvoltare Rurală al Consiliului
Județean Harghita. Aici se obțin brânzeturi, care se
vând în magazinele din zonă și în orașele învecinate.
Ministrul i-a felicitat pe fermieri pentru reușita
de a se asocia în această cooperativă și a evidențiat faptul că asocierea este soluția optimă pentru ca micii
producători să-și poată valorifica producția, să beneficieze de o serie de facilități și să devină competitivi.
În discuțiile cu fermierii, ministrul a subliniat faptul că există în cadrul Programului de Guvernare, în
cadrul agriculturii, susținerea familiei, „pentru că fără o fermă de familie puternică, viața rurală, viața la țară, nu
prea are sens și nu are perspectivă”. Acest lucru, s-ar face prin plata redistributivă, către fermele de familie,
urmând să se ia 20% din Pilonul I, de la plăți directe.
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Ministrul a vizitat Baza de echitație din Toplița,
situată la câțiva kilometri de centrul localității, unde se
regăsesc cele mai frumoase exemplare de cai. În cadrul
bazei de echitație se realizează cursuri de echitație, drumeții
ecvestre și plimbări pe domeniul pârtiilor de ski.
La Bilbor, ministrul s-a întâlnit cu fermierii și
autoritățile locale, unde a prezentat informațiile de interes
privind prioritățile de dezvoltare a mediului rural, post
2020.
Domeniile de interes au fost:
- soluțiile privind simplificarea procedurilor
și a documentației în vederea creșterii
nivelului de accesare a fondurilor europene;
- situația cooperativelor;
- situația fermelor ecologice;
- situația creșterii rasei de porcine Mangalița;
- propuneri referitoare la reproducerea
raselor de bovine și depozitarea deșeurilor
animale.
Pensiunea „Erdély Kincse”, din comuna Zetea, a reprezentat un alt obiectiv al vizitei. Pensiunea a fost
finalizată cu sprijinul fondurilor europene, accesate prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.
Tot în comuna Zetea, ministrul agriculturii și
dezvoltării rurale s-a întâlnit cu reprezentanții
Asociației Composesoratul Zetea care au pus pe
picioare o ferma de bovine de carne. Acum ferma are
150 de capete din rasa Limousine, dar Asociația
dorește să mărească efectivul pentru a crește
rentabilitatea investiției, cu atât mai mult cu cât are la
dispoziție 2.000 ha de pășune.
Domnul ministru a prezentat noi oportunități
pentru primari, în vederea susținerii producătorilor locali, sprijinul financiar pentru instalarea tinerilor fermieri
crescând de la 50.000 €, la 100.000 €.
De asemenea, a subliniat necesitatea înființării depozitelor regionale pentru produsele românești.
La finalul zilei, ministrul s-a oprit la o fermă de Aberdeen Angus, în satul Izvoare, din comuna Zetea.
Composesoratul deține 500 capete bovine din rasa Limousine, din care efectiv matcă 150 capete, dorind în viitor
să crească efectivul de animale.
Sursa: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

