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ANZ. Sprijinul cuplat

Veriﬁcări în fermele de ovine
şi caprine
Vizate sunt fermele care
beneﬁciază de cea mai mare
subvenție din zootehnie, sprijinul cuplat, acordată din
fonduri europene.
Agenția Națională pentru
Zootehnie a demarat controale în exploatațiile de animale
cuprinse în programul de ameliorare, veriﬁcările vizând cu
prioritate efectivele de ovine
și caprine înscrise în secțiunea
principală a Registrului Genealogic. Reaminti că, potrivit
legii, fermele înregistrate în
secțiunea principală a registrelor genealogice ale raselor,
beneﬁciază de sprijin cuplat,
subvenția europeană cu cel
mai mare cuantum pe cap de
animal. Concret, pentru anul
de cerere 2019 cuantumul
acestei subvenții este de 17,71
euro pe cap de animal, plafonul alocat pentru plata acestei
subvenții la ovine și caprine,
pentru acest an, ﬁind de 64,3
milioane de euro. Subvenţiile
pentru obținerea sprijinului
cuplat pentru creşterea ovinelor (SCZ-ovine femele şi/sau
berbeci) se acordă
Cu îndeplinirea următoarelor condiţii de eligibilitate:
fermierii activi solicită SCZ
pentru un efectiv cuprins între
150 şi 500 de capete de femele ovine şi/sau berbeci, inclusiv, pe beneﬁciar, cu excepția
celor din UAT-urile din zona
montană deﬁnită în anexa 8.2
«Lista zonelor eligibile M10,
M11, M13» a PNDR pentru
perioada 2014-2020; animalele din exploataţie pentru care
beneﬁciarul solicită SCZ ovine
femele şi/sau berbeci, au vârsta
de minimum un an la data de
31 martie a anului de solicitare; animalele din exploataţie
pentru care beneﬁciarul solicită SCZ ovine, au vârsta de

România, circa 7
milioane de angajaţi
maximum 8 ani pentru ovine
femele, respectiv 6 ani pentru
berbeci, la data-limită de depunere a cererii unice de plată,
fără penalizări; efectivul de
animale pentru care se solicită
SCZ ovine femele şi/sau berbeci trebuie să ﬁe identiﬁcat şi înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, dar
nu mai târziu de prima zi a perioadei de reţinere. De asemenea: fermierii trebuie să deţină
registrul individual al exploataţiei, completat conform legii;
berbecii pentru care se solicită
SCZ obligatoriu să ﬁe înscriși
în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală, până
în data de 2 septembrie 2019
inclusiv; efectivul de femele
ovine înscrise/înregistrate în
registrul genealogic al rasei,
secțiunea principală sau suplimentară, pentru care se acordă
SCZ, respectă raportul de sexe
de minimum un berbec înscris în registrul genealogic al
aceleiași rase, secțiunea principală, la 35 de femele ovine;
efectivul de femele ovine neînscrise și neînregistrate într-un

registru genealogic pentru care
se acordă SCZ, respectă raportul de sexe de minimum un
berbec cu certiﬁcat de origine
la 35 femele ovine.
Sprijinul cuplat pentru creşterea caprinelor (SCZ-caprine
femele şi/sau ţapi) se acordă
fermierilor activi care îndeplinesc cumulativ următoarele
condiţii: solicită SCZ pentru
un efectiv de minimum 50 şi
maximum 500 de capete de
femele caprine şi/sau ţapi, inclusiv, pe beneﬁciar, în exploataţii cu cod ANSVSA, care
au vârsta de minimum un an la
data de 31 martie a anului de
solicitare a SCZ și se acordă
pentru animalele care îndeplinesc cumulativ următoarele
condiţii: femelele caprine pentru care se solicită SCZ trebuie
să aibă vârsta de maxim 8 ani
la data-limită de depunere a
cererii de plată, fără penalizări; ţapii pentru care se solicită SCZ trebuie să aibă vârsta
de maxim 6 ani la data-limită
de depunere a cererii de plată,
fără penalizări; efectivul de
animale pentru care se solicită

SCZ trebuie să ﬁe identiﬁcat şi
înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată,
dar nu mai târziu de prima zi a
perioadei de reţinere; să deţină
registrul individual al exploataţiei, completat şi actualizat,
conform legii; țapii pentru care
se solicită SCZ trebuie să ﬁe
înscriși în registrul genealogic
al rasei, secțiunea principală,
(până în data de 2 septembrie
2019 inclusiv). Totodată: efectivul de femele caprine înscrise/înregistrate în registrul
genealogic al rasei, secțiunea
principală sau suplimentară,
pentru care se acordă SCZ,
respectă raportul de sexe de
minimum un țap înscris în registrul genealogic al aceleiași
rase, secțiunea principală, la
35 de femele caprine; efectivul
de femele caprine neînscrise
și neînregistrate într-un registru genealogic, pentru care se
acordă SCZ, respectă raportul
de sexe de minimum un țap cu
certiﬁcat de origine la 35 de femele caprine.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Au început plăţile în avans pentru fermieri

Potrivit Deciziei de punere în aplicare a Comisiei nr
6536/ 2019, cuantumul plăților
în avans este de până la 70%
în cazul plăților directe și de
până la 85% în cazul sprijinului acordat în cadrul măsurilor
de dezvoltare rurală. APIA re-

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a
împrumutat, luni, 658 de milioane de lei de
la bănci, printr-o emisiune de obligaţiuni de
stat tip benchmark cu o maturitate reziduală de 47 luni, la un randament mediu de
3,74% pe an, potrivit datelor transmise de
Banca Naţională a României (BNR).
Valoarea nominală a emisiunii de luni a
fost de 500 de milioane de lei, iar băncile au
subscris 704 milioane de lei. MFP a planiﬁcat,
în octombrie 2019, împrumuturi de la băncile
comerciale de 3,995 miliarde de lei, din care
200 milioane de lei printr-o emisiune de certiﬁcate de trezorerie cu discont şi 3,3 miliarde
de lei prin şapte emisiuni de obligaţiuni de
stat, la care se poate adăuga suma de 495 de
milioane de lei prin sesiuni suplimentare de
oferte necompetitive, aferente licitaţiilor de
obligaţiuni.

APIA.

Agenția
de
Plăți
și
Intervenție pentru Agricultură informează fermierii că
a fost demarată Campania de
Plăți în avans pentru cererile
de plată depuse în anul 2019.

MF a atras 658 de milioane
de lei de la bănci

aminteşte că sumele plătite în
avans, pe hectar și pe cap de
animal, din Fondul European
de Garantare Agricolă (FEGA)
sunt următoarele: Schema
de plată unică pe suprafață
este 102,6082 euro/ha. Avans
70% din această sumă este
71,8257 euro/ha = 341,1433 lei/
ha; Plata redistributivă pentru primul nivel este 5 euro/
ha. Avans 70% din sumă este
3,5 euro/ha = 16,6236 lei/ha;
Plata redistributivă, al doilea nivel, este 48,7127 euro/

ha. Avans 70% din sumă este
34,0988 euro/ha = 161,9556
lei/ha; Plata pentru înverzire
este 59,3201 euro/ha. Avans
70% din sumă este 41,5240
euro/ha = 197,2223 lei/ha; Plata pentru tinerii fermieri este
31,2477 euro/ha. Avans 70%
din sumă este 21,8733 euro/ha
= 103, 8894 lei/ha. Pentru zootehnie, Sprijinul cuplat ovine/
caprine este de 17,7173 euro/
cap de animal - avans 70%
din această sumă este 12,4021
euro/cap de animal = 58,9050

lei/cap de animal. La sumele
din FEGA, la avans se adaugă
85% din plățile compensatorii pe măsurile de dezvoltare
rurală. De precizat că plăţile
pentru schemele ﬁnanțate din
FEGA (Fondul European de
Garantare Agricolă) se fac în
lei, la cursul de schimb valutar
de 4,7496 lei/euro, stabilit de
Banca Centrală Europeană în
data de 30.09.2019 şi publicat
în Jurnalul Oﬁcial al Uniunii
Europene, seria C nr. 329/3.
 Doina A. NEAGOE

România are, în prezent, aproximativ 7
milioane de angajaţi şi 4,9 milioane de pensionari, iar şomajul este la un nivel minim
istoric.
Potrivit datelor Ministerului Muncii, salariul mediu brut este astăzi de 5.127 de lei şi
există un număr record de contracte de muncă
înregistrate în Revisal: 6.465.354 contracte de
muncă aferente unui număr record de 5.609.060
salariaţi activi. Cifra nu include funcţionarii
publici şi personalul din sistemul de ordine
publică şi apărare, numărul total al angajaţilor ﬁind mult mai mare - circa 7 milioane, şi
depăşind, în prezent, numărul pensionarilor
(4,9 milioane).
 Doina A. NEAGOE

S-a majorat datoria externă
Potrivit anunţului Băncii Naţionale a României (BNR), în primele opt luni, datoria
externă totală a crescut cu 9,131 miliarde
euro.

În structură: datoria externă pe termen lung
a însumat 74,342 miliarde euro la 31 august
2019 (68,2% din totalul datoriei externe), în
creștere cu 8,9% față de 31 decembrie 2018;
datoria externă pe termen scurt a înregistrat, la
31 august 2019, nivelul de 34,630 miliarde euro
(31,8% din totalul datoriei externe), în creștere
cu 9,7% față de 31 decembrie 2018. Rata
serviciului datoriei externe pe termen lung a
fost 17,3% în perioada ianuarie - august 2019,
comparativ cu 22,6% în anul 2018. Gradul de
acoperire a importurilor de bunuri și servicii la
31 august 2019 a fost de 5,1 luni, în comparație
cu 4,9 luni la 31 decembrie 2018. Gradul de
acoperire a datoriei externe pe termen scurt,
calculată la valoarea reziduală, cu rezervele
valutare la BNR la 31 august 2019 a fost de
76,4%, comparativ cu 74,1% la 31 decembrie
2018.
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