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13 milioane de euro pentru 
abatoare de capacitate mica din 
zona montana 
 

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale primeste in 

continuare cereri de finantare pentru realizarea abatoarelor 

de capacitate mica in zona montana. Fondurile totale la 

dispozitia fermierilor sunt de aproximativ 13 milioane de euro 

si sunt acordate prin submasura 4.2 ”Sprijin pentru investitii 

in procesarea/ marketingul produselor agricole” din 

Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 

2020)”. 

 

Cererile se depun exclusiv online pe site-ul agentiei pana la 31 

decembrie 2020, ora 16:00 sau pana cand, prin cererile depuse, 

se atinge plafonul maxim de 19,4 milioane de euro. Pragul de 

calitate pentru proiectele care se depun in luna august este de 40 

de puncte, stabilite prin cumularea criteriilor de selectie 

mentionate in Ghidul solicitantului. 

 

Finantarea nerambursabila acordata prin PNDR 2020 este de 

50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru realizarea unui abator 

de mica capacitate in zona montana, in cazul in care acesta este 

realizat de catre IMM-uri. Pentru grupuri de producatori, 

cooperative sau societati cooperative intensitatea sprijinului 

acordat poate ajunge pana la 70%. 

 

Daca este realizat de alte intreprinderi decat cele mentionate 

anterior, finantarea PNDR va fi de maxiumum 40%. Fondurile 

nerambursabile acordate pentru o astfel de investitie pot ajunge 

pana la maximum 300.000 euro/ proiect. 

 

Sunt eligibile pentru finantare investitiile in unitati de sacrificare de 

capacitate mica destinate porcinelor, ovinelor, caprinelor si 

bovinelor, in conformitate cu Ordinul 35/ 2011 (privind aprobarea 

conditiilor minime de functionare a abatoarelor de capacitate 

mica, cu modificarile si completarile ulterioare), care sunt 

amplasate in localitati din zona montana. Lista cu Unitatile 

administrativ teritoriale (UAT) marcate cu abrevierea ANC‐ZM 

este publicata pe site-ul agentiei. 

 

Capacitatea maxima de sacrificare a unui abator de capacitate 

mica, incluzand taierile de urgenta, presupune un maxim de 5 

UVM (unitate vita mare)/ zi si incadrarea in 200 de capete/ luna 

pentru porcine, ovine sau caprine si de 40 de capete/ luna pentru 

bovine. In cazul in care se realizeaza o investitie pentru un centru 

de sacrificare acesta trebuie sa functioneze pentru cel mult 2,5 

UVM/ zi si sa se incadreze in 100 de capete/ luna pentru porcine, 

ovine sau caprine si in 20 de capete/ luna pentru bovine. 

Pentru a depune o cerere de finantare a unei unitati de sacrificare 

de capacitate mica, in zona montana, fermierii trebuie sa respecte 

prevederile Ghidului solicitantului si anexele aferente acestuia, 

publicat la sectiunea Investitii PNDR in pagina dedicata 

submasurii 4.2. 

 

Pentru mai multe informatii accesati: www.transilvaniabusiness.ro 

 

Detinatorii de terenuri pot primi 

bani de la UE pentru infiintarea de 

paduri 
Sursa foto: www.transilvaniabusiness.ro 

 

A fost publicat Ghidul solicitantului pentru accesarea 

schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima impadurire si 

crearea de suprafete impadurite”, aferenta Masurii 8 

„Investitii in dezvoltarea zonelor impadurite si imbunatatirea 

viabilitatii padurilor”, submasura 8.1 „Impaduriri si crearea de 

suprafete impadurite”, din cadrul Programului National de 

Dezvoltare Rurala 2014-2020. 

 

Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnica a 

potentialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru 

Dezvoltare Rurala (FEADR) si constituie un suport informativ 

complex pentru pregatirea, intocmirea si depunerea Cererii de 

Sprijin, precum si modalitatea de selectie, aprobare si 

implementare a angajamentului. De asemenea, contine lista 

documentelor, avizelor si acordurilor, modelul Cererii de Sprijin, al 

angajamentului, precum si alte informatii utile implementarii 

schemei de ajutor de stat. 
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Scopul ajutorului il reprezinta acordarea unui sprijin financiar 

detinatorilor publici si privati de terenuri agricole si neagricole si 

formelor asociative ale acestora pentru impadurirea si crearea de 

suprafete impadurite. 

 

Schema vizeaza infiintarea de plantatii forestiere, respectiv 

realizarea de: 

a) trupuri de padure pe terenurile agricole si neagricole; 

b) perdele forestiere de protectie pe terenurile agricole si 

neagricole. 

Sprijinul financiar se acorda ca valoare fixa, reprezentata de 

costuri standard pe hectar pentru impadurire si compensarea 

pierderilor de venit agricol, dupa cum urmeaza: 

• Prima de infiintare a plantatiilor forestiere, care acopera si 

costurile cu elaborarea proiectului tehnic de impadurire si 

imprejmuire a plantatiei, denumita Prima 1; 

• Prima anuala acordata pe unitatea de suprafata, pentru 

acoperirea costurilor de intretinere (maximum 6 ani) si ingrijire 

a plantatiei forestiere (maximum 2 ani), precum si pentru 

compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a 

impaduririi, pentru o perioada de 12 ani, denumita Prima 2. 

 

Alocarea financiara pentru sesiunea 5/2020 a schemei de ajutor de 

stat „Sprijin pentru prima impadurire si crearea de suprafete 

impadurite”, aferenta Masurii 8 „Investitii in dezvoltarea zonelor 

impadurite si imbunatatirea viabilitatii padurilor” este de 10.000.000 

euro. 

La APIA Centrul Judetean Bihor, in cele patru sesiuni anterioare, 

au fost depuse 5 cereri iar suma aprobata este de 271.273 Euro. 

 

Pentru mai multe informatii accesati: www.transilvaniabusiness.ro 

 

Noul Cod Silvic a fost aprobat in 
Parlament 
 

Noul Cod Silvic a fost aprobat de Parlament cu unanimitate de 

voturi in data de 19 august 2020 si va intra in vigoare dupa 

promulgare. 

Sursa foto: www.mmediu.ro 

 

Astazi am castigat o lupta extrem de importanta pentru padurile 

Romaniei. In urma cu foarte putin timp, Parlamentul a aprobat 

proiectul de lege de modificare a Codului Silvic. In ultimele 

saptamani am solicitat, in mod repetat, colegilor mei din 

Parlament, sa supuna la vot in regim de urgenta aceasta lege, 

care face trecerea de la un Cod Silvic permisiv cu infractorii, la 

unul in care nimeni nu mai sta la discutii cu acestia. Ma bucur ca 

mesajul nostru a avut rezonanta si ca parlamentarii au inteles ca 

protejarea padurilor este o prioritate dincolo de interese si calcule 

politice”, a declarat Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor si 

Padurilor si co-initiator al proiectului de lege. 

 

Printre amendamentele actului normativ se regasesc urmatoarele:  

• furtul de arbori va intra direct sub incidenta penala, indiferent 

de prejudiciu; 

• camioanele sau tirurile cu care sunt transportati arborii taiati 

ilegal vor putea fi confiscate; 

• taierile la ras vor fi interzise in rezervatiile naturale; 

• avizul de transport va deveni obligatoriu si pentru: rumegus, 

biomasa, coaja arborilor si orice rest de lemn; 

• lemnul va fi comercializat ca lemn fasonat; 

• sumele destinate pazei suprafetelor de padure sub 30 de ha 

vor creste cu peste 30%; 

• evaluarea de mediu pentru amenajamentele silvice care se 

suprapun cu ariile naturale protejate va deveni obligatorie; 

• accesul la terenurile agricole va fi permis proprietarilor si din 

drumurile forestiere; 

• accesul cetatenilor in padure va fi permis pentru recreere, 

inclusiv cu bicicleta.  

 

Ministerul Mediului precizeaza ca va continua sa implementeze 

masurile asumate pentru protectia padurilor si stoparea taierilor 

ilegale, printre care se afla noul SUMAL, achizitia sistemului de 

monitorizare cu harti satelitare, demararea studiului stiintific pentru 

identificarea si punerea sub protectie a 40.000 de hectare de 

paduri virgine si consolidarea capacitatii garzilor forestiere. 

 

Pentru mai multe informatii accesati: www.mmediu.ro 

 

Masuri de sprijin pentru sectorul 
vitivinicol 
 

In sedinta de Guvern din 31 iulie 2020 a fost aprobata o 

hotarare care completeaza HG nr. 868/2018 privind stabilirea 

modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii 

Europene pentru producatorii din sectorul vitivinicol in 

perioada 2019-2023. 

Sursa foto: www.madr.ro 

 

Actul normativ propune crearea cadrului juridic de instituire a unei 

noi masuri temporare cu caracter exceptional, in vederea atenuarii 

situatiei de criza din sectorul vitivinicol provocata de pandemia 

generata de COVID-19 si anume masura de distilare a vinului in 

situatii de criza.   

 

Adoptarea acestei hotarari permite reducerea stocurilor de vin 

existente in exces pe piata nationala, conduce la imbunatatirea 

performantelor economice ale producatorilor vitivinicoli care se 

confrunta cu dificultati financiare si cu probleme de flux de 

numerar. 

 

Beneficiarii directi ai sprijinului financiar sunt distileriile autorizate 

pentru distilarea produselor vinicole, care obtin in urma distilarii 

vinului un produs cu tarie alcoolica de minimum 92% din volum, ce 

va fi utilizat doar in scopuri industriale, inclusiv pentru uz 

farmaceutic, energetic sau de dezinfectare. Valoarea 

sprijinului  acopera inclusiv costurile de livrare a vinului catre 

distilerie si distilarea vinului in cauza. 

http://www.transilvaniabusiness.ro
http://www.mmediu.ro


Masura de distilare a vinului in situatii de criza se finanteaza din 

Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) in cadrul 

Programului national de sprijin in sectorul vitivinicol 2019 - 2023 si 

se incadreaza in cuantumul total alocat Romaniei de 47,7 milioane 

de euro anual. Totodata, instituirea acestei masuri urmareste 

accelerarea gradului de absorbtie a fondurilor europene 

nerambursabile acordate sectorului vitivinicol din FEGA, in cadrul 

Programului national de sprijin in sectorul vitivinicol 2019-2023. 

 

Pentru mai multe informatii accesati: www.madr.ro 

 

MADR a aprobat noi reglementari 
fitosanitare pentru produse 
vegetale 
 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a aprobat „Ordinul 

privind aprobarea listei utilizarilor minore in Romania”, acesta 

fiind publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 672 din 29 

iulie 2020. 

 

In conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al 

Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 

privind introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor 

si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale 

Consiliului, utilizarile minore inseamna utilizarea produselor de 

protectie a plantelor pe plante sau produse vegetale care nu sunt 

cultivate pe scara larga(ex. culturi de afin, mur, etc.) sau sunt 

cultivate pe scara larga, pentru a face fata unei necesitati 

fitosanitare cu caracter exceptional (ex.boli si daunatori care apar 

rar in culturi de grau, porumb, etc.). 

 

Aceste utilizari ale produselor de protectie a plantelor pe plante 

sau produse vegetale fara raspandire larga care au o valoare 

economica ridicata pentru fermieri, dar care pot avea un interes 

economic scazut pentru industria produselor fitosanitare, s-au 

reflectat in lipsa produselor 

fitosanitare autorizate pe 

piata pentru acest tip de 

culturi.  

 

In timp, lipsa acestor 

produse de protectie a 

plantelor autorizate pentru 

utilizari minore a avut ca 

efect compromiterea culturii 

sau a productiei prin 

folosirea de produse 

neadecvate sau chiar 

utilizarea ilegala a unor 

produse de protectie a 

plantelor neautorizate.  

 

Aprobarea acestui act 

normativ faciliteaza 

autorizarea produselor de 

protectie a plantelor pentru 

utilizari minore venind in 

sprijinul fermierilor romani 

prin furnizarea de mijloace 

de gestionare a bolilor si daunatorilor pentru a produce si a 

mentine o rezerva sigura si stabila a productiei agricole precum si 

pentru gestionarea mai buna a rezistentei culturilor la boli si 

daunatori. Pentru a se tine cont de progresul cercetarii si al 

dezvoltarii in agricultura si de aparitia de noi boli sau 

daunatori, lista utilizarilor minore in Romania va fi actualizata la 

fiecare cinci ani sau ori de cate ori se impune imbunatatirea 

acesteia. 

 

Pentru mai multe informatii accesati: www.madr.ro 

Seceta si precipitatiile extreme din 
UE au afectat comertul mondial de 
grau. Romania, productie cu 40% 
mai mica fata de 2019 
 

Fenomenele meteo extreme inregistrate in spatiul Uniunii 

Europene au afectat serios recoltele, iar comertul mondial cu 

grau a fost modificat semnificativ din aceasta cauza, arata o 

analiza Bloomberg. 

 

Dupa ce a pierdut locul de cel mai mare exportator de grau din 

lume, in favoarea Rusiei, Uniunea Europeana poate acum trece 

chiar pe locul al treilea, din cauza secetei si inundatiilor care au 

afectat serios culturile. Potrivit Departamentului american pentru 

Agricultura, vanzarile de grau ale Canadei vor atinge in acest an 

un nivel record, iar Australia va reusi sa exporte cea mai mare 

cantitate de grau din ultimii patru ani. In continuare, Rusia isi va 

mentine titlul de cel mai mare exportator de grau din lume. 

 

“Atunci cand sunt atat de multi producatori, cineva va fi penalizat 

de Mama natura. Cu siguranta, vor fi altii care vor putea sa 

acopere deficitul”, spune Dan Basse, presedintele companiei 

americane de consultanta AgResource. 

 

In cazul Uniunii Europene, analistii estimeaza ca exporturile 

franceze de grau ar putea scadea la jumatate in acest an, din 

cauza unei recolte slabe, chiar daca recoltele mai bune din Polonia 

si tarile baltice ar putea reduce o parte din deficitul UE. 

 

In aceste conditii, piata se asteapta ca Australia sa acopere golul 

lasat de UE, sustine analistul Rabobank, Stefan Vogel.  

 

In luna iunie a acestui an guvernul australian prognoza ca 

productia de grau va creste 

cu 76% in ritm anual pana 

la 26,7 milioane tone, gratie 

precipitatiilor care au ajutat 

culturile de grau dupa mai 

multi ani de seceta. 

 

In conditiile in care Rusia 

va vinde mai mult grau pe 

pietele dominate traditional 

de exportatorii din UE, 

precum Africa de Nord si 

Orientul Mijlociu, aceasta 

ar putea insemna mai putin 

grau disponibil pentru a fi 

livrat in Asia, ceea ce ar 

putea fi benefic pentru 

vanzarile de grau din 

Australia pe piata asiatica, 

sustine Andree Defois, 

presedintele firmei de 

consultanta Strategie 

Grains. 

 

In ceea ce priveste Romania, la inceputul acestei luni ministrul 

Agriculturii, Adrian Oros, a declarat ca productia medie la grau in 

acest an este de 2,9 tone pe hectar, in scadere cu 40% fata de 

2019, cand regimul precipitatiilor a fost unul normal. 

Sursa foto: www.stiriagricole.ro 

 

Pentru mai multe informatii accesati: www.stiriagricole.ro 
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Ministerul Agriculturii a inceput 
lucrul la strategia pentru 
gestionarea apei 
 

MADR a inceput deja sa intocmeasca strategia de gestionare a 

apei, cea de desecare dar si cea de promovare a produselor 

romanesti, pentru care vor fi alocate 6,5 miliarde din cele 33 de 

miliarde de euro pe care Romania le va primi de la Uniunea 

Europeana. 

 

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat ca dezvoltarea 

infrastructurii de gestionare a apei este necesara in contextul in 

care este foarte greu de estimat regimul precipitatiilor din Romania 

in anii urmatori: „Solutia realista nu consta in a da in fiecare an sute 

de milioane de euro despagubiri, ci de a investi consistent, intr-un 

timp rezonabil, sase sau sapte ani, astfel incat toata infrastructura 

de gestionare a apei, care include sistemele de desecare, de 

drenaj, prevenirea desertificarii, programul antigrindina care trebuie 

sa se incheie cat mai curand si sa cuprinda toata suprafata tarii”, a 

mentionat ministrul Oros. 

 

Promovarea produselor romanesti, un alt program important, 

sustinut prin finantare europeana. Al doilea proiect important 

care va fi sustinut prin programul european va avea in vedere 

crearea unui lant de colectare, depozitare, procesare si 

comercializare a produselor romanesti. Ministrul Agriculturii a 

anuntat ca s-au stabilit sumele care vor fi alocate pentru 

compensarea agricultorilor afectati de seceta, cel mai mare buget, 

respectiv 850 de milioane de lei, fiind repartizat fermierilor ale caror 

culturi agricole infiintate in toamna anului trecut au fost afectate de 

seceta. 

 

Despagubirea crescatorilor de animale, un alt obiectiv 

important. Oficialul guvernamental a explicat necesitatea 

compensarii pierderilor din zootehnie cauzate de seceta, in 

contextul in care cantitatea de furaje a fost mai mica, dar pretul de 

achizitie a fost mai mare, pe fondul unui consum scazut provocat de 

inchiderea sistemului HoReCa in pandemia cu noul coronavirus. 

Adrian Oros a precizat ca pentru sectorul ovine-caprine va fi alocata 

suma de 60 de milioane de lei, pentru bovine – 350 de milioane de 

lei, pentru apicultura se va aloca suma de circa 50 de milioane de 

lei, pentru porcine – aproximativ 119 milioane de lei, iar pentru 

pasari – suma de 109 milioane de lei. 

 

Pentru mai multe informatii accesati: www.stiriagricole.ro 

APIA verifica fermierii prin 

teledetectie 
 

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a 

extras esantionul de control pentru Campaniei 2020, aferent 

schemelor de plata pe suprafata, masurilor de dezvoltare 

rurala, schemelor de ajutor din sectorul zootehnic si 

ecoconditionalitate din cererea unica de plata. 

 

Astfel, esantionul de control extras din baza de date APIA contine 

un numar total de 56.493 fermieri pentru care se vor verifica 

respectarea normelor de ecoconditionalitate, a cerintelor minime si 

specifice aferente schemelor de plata in sectorul vegetal si in 

sectorul zootehnic. 

 

Astfel, pentru controlul pe teren prin metoda clasica au fost selectati 

12.427 de fermieri, pentru controlul pe teren prin metoda 

teledetectie 39.988 de fermieri iar pentru controlul schemelor de 

ajutor din sectorul zootehnic 4.078 de fermieri.  

 

Suprafata totala controlata este de 1.576.877 ha, respectiv pentru 

controlul pe teren prin metoda clasica 994.965 ha si pentru controlul 

pe teren prin metoda teledetectie 581.912 ha.  

 

Conform reprezentantilor APIA esantionul de control aferent 

Campaniei 2020 este mai mic cu un numar de 13.771 de fermieri 

fata de Campania 2019.  

 

In conformitate cu Ordinului nr.175/23.06.2020, pentru modificarea 

art.1 lit.c) din Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale 

nr.66/2020 privind stabilirea modalitatii de coordonare a 

implementarii schemelor de plati directe si a ajutoarelor nationale 

tranzitorii care se aplica in agricultura, Agentia de Plati si Interventie 

pentru Agricultura are obligatia ca in perioada 1 iulie – 15 octombrie 

2020 sa efectueze controlul la fata locului pentru cererile unice de 

plata esantionate in acest scop, iar controlul aferent al unor obligatii/

cerinte specifice se va efectua, dupa caz, in iarna sau primavara 

anului urmator. 

 

Sursa foto: www.transilvaniabusiness.ro 

 

Pentru mai multe informatii accesati: www.transilvaniabusiness.ro 
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