Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Sesiune regională
Proiectul: "Parteneriat pentru dezvoltarea durabilă a mediului rural din România și
Republica Moldova" – Submăsura Campanie pentru Dialog Agricol Regional - DAR
Organizator: Asociația Oamenilor de Afaceri Moldoveni de Pretutindeni

Sectorul Zootehnic
"Parteneriatul pentru o politică agricolă comună și promovarea valorilor comune este
fundamentul construcției europene a mediului rural. Investitorii din agricultura au nevoie de
stabilitate și predictibilitate a cadrului legislativ care guvernează activitatea economică"

Sector bovine:
Efective

Bovine

Bovine Matcă (vaci, bivolițe și juninci)

Sursa: INSSE
*Date operative MADR

UM

2016

2017

2018

2019*
La 31.05.2019

mii cap

2050

2011

1984

2110

mii cap

1311

1295

1284

1371

Sector Ovine/Caprine
Efective

Ovine/Caprine

Efectiv Matcă

Sursa INSSE
*31 mai 2019 – date operative MADR

UM

2016

2017

2018

2019*
La 31.05.2019

mii cap

11358

11485

11716

17316

mii cap

9548

9638

10091

10701

Sector Ovine/Caprine

Sector porcine
Specia

Porcine

Efective matcă (scroafe,
scrofițe)

UM

2016

2017

2018

mii cap

4707

4406

3925

mii cap

361

350

309

Sursa INS
*31 mai 2019 – date operative MADR

*31 mai

2019

3528
326

Sector Avicol

Specia

Efective Păsări

Sursa: INSSE
*31 mai 2019 – date operative MADR

UM

2015

2016

2017

2018

31 mai 2019**

mii cap

78648

75690

73289

73993

76754

Efectiv Sector Avicol

Sector Apicol
2016

2017

2018

2019*

Familii de albine

Nr.

1.437.394

1.603.139

1.848.790

1.858.272

Productia de miere
extrasa

To.

21.202

30.177

30.875

7.555

Nr. familii de albine 2016 - Sursa EUROSTAT
Nr. fam. de albine 2017- 31 Mai 2019* Sursa: ANZ
Producția de miere 2016 – 2018 Sursa: INSSE
Producția de miere la 31 mai 2019 – date operative MADR

Sector Apicol

Amenajamente pastorale:
Temei Legal: art.6 alin.(2) din OUG nr. 34/ 2013 privind organizarea,
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
Situația privind elaborarea proiectelor de amenajamente pastorale la data de 15
iulie 2019 este următoarea:
-din 3179 de Unități Administrative Teritoriale, au fost întocmite un număr de
1.856 de proiecte cu o suprafață aferentă totală de 1.984.596,12 ha.
-în curs de elaborare un număr de 531 proiecte de amenajamente pastorale cu o
suprafață totală de 909.121,88 ha.

Forme de sprijin – plăți directe
Scheme de plăţi directe: schema de sprijin cuplat pentru sectorul zootehnic (SCZ) se acordă pentru
vaci de lapte, taurine din rase de carne şi metişii acestora, bivoliţe de lapte, ovine, caprine și viermi de
mătase.(FEGA):

- pentru un efectiv de maximum 100 de capete de bivoliţe de lapte, inclusiv;
-pentru un efectiv cuprins între 150 şi 500 de capete de femele ovine şi/sau berbeci, iar pentru zona montană pentru un
efectiv cuprins între 60 şi 500 de capete femele ovine şi/sau berbeci, inclusiv, pe beneficiar, cu vârsta de minimum un an la
data de 31 martie a anului de solicitare și maximum 8 ani la femele, respectiv 6 ani la berbeci, la data-limită de depunere a
cererii unice de plată;
-pentru un efectiv de minim 50 şi maxim 500 de capete de femele caprine şi/sau ţapi de reproducţie, inclusiv, pe beneficiar,,
cu vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului de solicitare și maxim 8 ani femelele şi, respectiv, 6 ani ţapii de
reproducţie la data-limită de depunere a cererii
-pentru un efectiv de animale de minimum 10 şi maximum 250 de capete taurine de carne, inclusiv, pe beneficiar, constituit,
după caz, din vaci din rase de carne şi/sau vaci metise cu rase de carne şi/sau tineret mascul şi/sau femel din rase de carne
şi/sau tineret mascul şi/sau femel metis cu rase de carne și/sau tauri din rase de carne;
-pentru un efectiv de minimum 10 şi maximum 250 de capete vaci de lapte, inclusiv, iar pentru zona montană pentru un
efectiv cuprins între 5 şi 250 de capete vaci de lapte, inclusiv, pe beneficiar, cu vârsta de maxim 10 ani la data-limită de
depunere a cererii unice de plată, iar beneficiarul să aibă încheiat un contract pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la
data depunerii cererii unice de plată, cu un prim-cumpărător lapte
-pentru crescători de viermi de mătase care achiziţionează cutii de câte 10 grame de ouă de viermi de mătase/cutie de la
unităţi autorizate sanitar veterinar, din care se obţin minimum 15 kg gogoşi crude mătase pe care le livrează la o unitate de
procesare/operator din domeniu.

Forme de sprijin – ajutoare naționale tranzitorii

 Ajutoare naționale tranzitorii (ANT) în sectorul zootehnic, având ca scop
menținerea activității de creșrere a animalelor;(buget național).
Se acordă:
ANT 7-schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul lapte
(minim 3 tone lapte în perioada de referință);
ANT8-schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul carne
(minim 3 capete la data de referință);
ANT9-schema cuplată de producţie, speciile ovine/caprine (minimum
50 de capete de femele ovine/25 de capete de femele caprine, care au
împlinit vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului în care se
depune cererea unică de plată;

Forme de sprijin – ajutoare de minimis
❑ Schema de ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de

ovine pentru comercializarea lânii -1 leu/kg. (Hotărârea Guvernului nr. 500/2017,
cu modificările și completările ulterioare.)
Ajutorul se acordă pentru comercializarea cantităţii de lână către un centru de
colectare a lânii sau o unitate de procesare a lânii, direct sau printr-un
intermediar,
care are încheiat un contract de livrare lână cu un centru de
colectare sau o unitate
de procesare a lânii.

❑ Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci
din rasele Bazna şi Mangaliţa în vederea producerii cărnii de porc” - cuantum 250
lei/cap (Hotărârea Guvernului nr. 9/2018, cu modificările și completările ulterioare).
Ajutorul de minimis reprezintă purceii primiţi cu titlu gratuit de crescătorii de porci
care îşi desfăşoară activitatea în sectorul producţiei primare, pentru aplicarea
programului de susţinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau
Mangaliţa
în vederea producerii cărnii de porc, pentru creşterea, îngrăşarea şi
livrarea porcilor
din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa către un
procesator/altă
persoană juridică.

Forme de sprijin – ajutor de stat
❑ Ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, în scopul îmbunătăţirii calităţii genetice a

-

a)

efectivelor de animale şi implicit a potențialului de producţie la rasele de animale care
au întocmite programe de ameliorare. (HG nr. 1179/2014, cu modificările și
completările ulterioare).
acoperirea costurilor administrative aferente întocmirii şi menţinerii registrului
genealogic, precum şi costurile aferente testelor pentru determinarea calităţii genetice
sau a randamentului genetic al şeptelului, cu excepţia controalelor efectuate de
proprietarul şeptelului sau a controalelor de rutină cu privire la calitatea laptelui;
ajutoarele sunt furnizate sub formă de servicii subvenţionate;
intensitatea ajutorului de stat pentru efectuarea serviciilor menționate este:
de până la 100% din costurile administrative aferente întocmirii şi menţinerii registrelor
genealogice;

b) de până la 70 % din costurile aferente testelor efectuate de terţi sau în numele
unor terţi pentru determinarea calităţii genetice sau a randamentului genetic al
şeptelului, cu excepţia controalelor efectuate de proprietarul şeptelului şi a
controalelor de rutină cu privire la calitatea laptelui.

Forme de sprijin – ajutoare de stat
❑ Program de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie,
aprobat prin Legea nr. 195/2018. Programul urmărește menținerea efectivelor de
porci, asigurarea produselor din producție internă și reducerea importurilor,
eficientizarea sectorului, creșterea interesului crescătorilor pentru dezvoltarea
fermelor.
-investiţii pentru realizarea de locuri noi de cazare în ferme de reproducţie noi sau
în ferme de reproducţie aflate în activitate care îşi măresc capacitatea de cazare,
investiţii în locuri de cazare pentru reproducţie în ferme aflate în conservare la data
intrării în vigoare a prezentei legi
❑ Program de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în
sectorul avicol, aprobat prin Legea nr. 227/2018 modificată și completată prin
OUG nr. 2/2019. Programul urmărește menținerea efectivelor de păsări, asigurarea
produselor din producție internă, creșterea interesului fermierilor pentru activitatea
de creștere a păsărilor.
- investiţii pentru înfiinţarea de ferme de reproducţie sau staţii de incubaţie ori
ferme de creştere noi sau investiţii pentru cele aflate în activitate care îşi măresc
capacitatea de cazare ori investiţii pentru cele aflate în conservare.

Forme de sprijin:
•

Ajutor de stat pentru achiziţionarea motorinei cu acciză redusă- se acordă 1,7385 lei per
litru de motorină utilizată în efectuarea lucrărilor mecanizate din agricultură, respectiv în
sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare (Hotărârea Guvernului nr.1174/2014,
cu modificările și completările ulterioare).

•

Măsura 14 și Măsura 215 (buget FEADR)-Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor și
păsărilor vizează stimularea aplicării unor standarde superioare de bunăstare a animalelor
în fermele de porci și păsări care depăşesc standardele minime obligatorii, răspunzând
nevoilor privind siguranţa alimentară şi asigurarea calităţii produselor alimentare prin
îmbunătăţirea sănătăţii animalelor în urma adaptării condiţiilor de hrănire, adăpare şi
adăpostire a acestora. Prin aceasta se garantează asigurarea sănătăţii populaţiei,
răspunzându-se interesului consumatorilor pentru produse provenite din carnea de porc și
pasăre, animale, crescute în condiţii superioare de bunăstare.

Sprijinul acordat în cadrul acestor măsuri este o plată compensatorie pentru pierderile de venit şi costurile
suplimentare suportate de beneficiari. Prima compensatorie este plătită anual, ca sumă fixă pe unitatea
vită mare (UVM).
• Măsura 215 (cu angajament pentru 5 ani) se finalizează în anul 2019.
• Măsura 215 pachet a) porc – densitate, lumină, transport, apă, noxe, zona de odihnă
• Măsura 215 pachet b) păsări – lumină, densitate, apa, noxe
•
•
•

Măsura 14 (angajament anual) se finalizează în 2020.
Măsura 14 pachet a) porc - densitate, pulberi, zona de odihnă
Măsura 14 pachet b) păsări – densitate, noxe.

SPRIJINUL FINANCIAR ACORDAT PRIN PRGOGRAMELE NAȚIONALE APICOLE
sume alocate prin HG
50%

50%

Total alocat

Total alocat

buget UE

buget național

(mii euro)

(mii lei)

(mii lei )

(mii euro)

2008-2010

2008
2009
2010

1,985
1,966
1,976

6717
6652
6685

2011-2013

2011
2012
2013

3,473
3,462
3,446

14701
14654
14587

2014-2016

2014
2015
2016

3,342
3,342
3,338

14853
14855
15103

2017-2019

2017
2018
2019

3,585
3,585
3,585

16271
16700
16700

13434
13304
13370
40.108
29402
29308
29174
87.884
29706
29710
30206
89.622
32542
33399
33400
99.341

3970
3932
3952
11.854
6946
6924
6892
20.762
6684
6684
6676
20.044
7170
7170
7170
21.510

Programul Național Apicol

grad de
absorbtie %
16.8
53.87
99.85
85
98.34
99.17
100
100
99.99
100
99.99
*

BENEFICIARII SPRIJINULUI FINANCIAR

2010
2013
2016
2019

2017-

2014-

2011-

2008-

Programul Național Apicol

Beneficiari
sprijin

2008

3,683

2009

5,432

2010

4,120

2011

5,346

2012

7,964

2013

7,086

2014

5,391

2015

5,903

2016

4,851

2017

4,544

2018

5,282

*
2019
59,602
Total (fară 2019)
* termen limita de depunere a cererilor
pt. anul 2019 este data de 1.08.2019

MĂSURI ALE PROGRAMELOR NAȚIONALE APICOLE ÎN ROMÂNIA
Nr.
Denumire
Măsurile finanțate
crt.
1.
PNA 2008-2010 a)lupta contra varoozei;
b)refacerea şeptelului apicol prin achiziţia de mătci, roi la pachet, roi
pe faguri şi familii de albine) măsurile de asistenţă pentru repopularea
şeptelului apicol comunitar;
2.
PNA 2011-2013 a) asistenţă tehnică pentru apicultori şi grupuri de apicultori;
b) combaterea varoozei;
c) raţionalizarea stupăritului pastoral;
d) măsuri de asistenţă pentru laboratoarele de analiză a
caracteristicilor fizico-chimice ale mierii;
e) susţinerea refacerii efectivului de familii de albine pe teritoriul
naţional.
3.
PNA 2014-2016 a)combaterea varoozei şi a nosemozei;
b)refacerea efectivului de familii de albine;
c)raţionalizarea stupăritului pastoral;
d)asistenţă pentru laboratoarele de analiză a caracteristicilor fizicochimice ale mierii.
4.
PNA 2017-2019 a)asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori
b)combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a
varoozei
c)raţionalizarea transhumanţei
d)măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol din Uniune

VALOAREA FINANCIARĂ SOLICITATĂ PENTRU
PNA 2020 – 2022

•

Valoarea totală 2020 - 2022 – 31.492.100 €, valoare distribuită
astfel:

a) pentru anul 2020, 5 248 731 € UE și 5 248 731 € RO
b) pentru anul 2021, 5 251 043 € UE și 5 251 043 € RO
c) pentru anul 2022, 5 246 276 € UE și 5 246 276 € RO

* 50% din cheltuielile efectuate de România pentru fiecare acțiune
accesată, excluzând TVA.

ACȚIUNILE PROGRAMULUI NAȚIONAL APICOL
2020 -2022

A. Asistență tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultori;
B. Combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor în special a
varoozei;
C. Raționalizarea transhumanței;
D. Măsuri de asistență pentru repopularea șeptelului apicol din Uniune;
E. Îmbunătățirea calității produselor în vederea unei mai bune
valorificări a produselor pe piață.

MĂSURILE SOLICITATE DE ROMÂNIA PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL APICOL
2020-2022

A.
❑
❑
❑

Asistență tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultori:
A.1. Consultanță în apicultură
A.2. Promovarea apiculturii și a produselor apicole
A.3. Organizarea de cursuri de perfecționare în apicultură (activitatea de selecție
și ameliorare, apicultura ecologică, patologie apicolă, procesarea corectă a cerii)
❑ A.4. Achiziționarea de către formele asociative de echipament pentru procesarea
cerii
❑ A.5. Achiziționarea de către formele asociative de echipament pentru ambalarea
mierii
B. Achiziționarea de medicamente pentru tratarea varoozei și nosemozei, atât
pentru apicultura convențională, cât și pentru apicultura ecologică

C. Raționalizarea transhumanței
C.1. Achiziționarea de cutii în vederea înlocuirii cutiilor uzate în urma deplasării în
pastoral
C.2. Achiziționarea de accesorii apicole - colector polen, colector propolis, uscător
polen, încălzitor miere, topitor ceară, maturator
C.3. Achiziționarea de unelte apicole și echipamente de protecție
C.4. Achiziționarea de mijloace de transport apicol fără autopropulsie (remorci) și
mijloace de încărcare – descărcare a stupilor în pastoral
D. Măsuri de asistență pentru repopularea șeptelului apicol din Uniune;
❖ Achiziționarea de mătci și/sau familii de albine pentru apicultura convențională
sau ecologică
E. Îmbunătățirea calității produselor în vederea unei mai bune valorificări a
produselor pe piață
❖ Decontarea analizelor fizico- chimice care să ateste calitatea mierii

D. Măsuri de asistență pentru repopularea șeptelului apicol din Uniune;
❖Achiziționarea de mătci și/sau familii de albine pentru apicultura convențională
sau ecologică
E. Îmbunătățirea calității produselor în vederea unei mai bune valorificări a
produselor pe piață
❖Decontarea analizelor fizico- chimice care să ateste calitatea mierii

VĂ MULTUMESC
Anne Marie NICULESCU

Consilier juridic în cadrul Direcției Politici în Zootehnie din
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

