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FERMIER IONEL ARION: Ucidem zilnic porci din fermele noastre şi importăm 
carcasă de porc! 
 
FERMELE DE PORCI DIN ROMÂNIA SE ÎNCHID! IMPORTURILE CRESC! Fermele 
de creştere a porcilor din România îşi închid rând pe rând porţile în timp ce 
importurile de carne de porc explodează! Ucidem zilnic porci din fermele noastre şi 
importăm carcasă de porc, a spus astăzi cu dezamăgire fermierul Ionel Arion, 
preşedintele Federaţiei Naţionale PRO AGRO. 
Fermierul Ionel Arion, Federaţia PRO AGRO, a spus astăzi, în cadrul 
videoconferinţei Afaceri în agricultură, organizată de Ziarul Bursa, că Autoritatea 
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) nu are nicio 
strategie pentru împiedicarea răspândirii pestei porcine africane.  Ucidem zilnic din 
fermele noastre porci şi importăm carcasa de porc, a spus cu dezamăgire fermierul. 
El a adăugat că crescătorii români de  porci sunt consternaţi când văd că o fermă se 
închide, ANSVSA lipseşte cu desăvârşire, de orice culoare a fost Executivul, pentru 
că ANSVSA este în subordinea Executivului, nu a existat o strategie pe ceea ce 
înseamnă vectorul principal de răspândire a PPA, porcii mistreţi şi apoi omul. 
Situaţia este la fel de dezastruoasă şi-n sectorul creşterii păsărilor. Avem carne de 
pui din Polonia suspectă de salmonella şi nu avem niciun control, măcar la un 
camion de carne de pui din Polonia. Cu 30% este mai mic preţul cărnii de pui adusă 
din Polonia decât preţul la care producem noi. Nu cred ca polonezii să fi descoperit 
un secret, sunt lucruri mascate, a acuzat Arion. 
Pe piaţa laptelui la fel, spune preşedintele PRO AGRO. Un mare procesator de lapte 
din România a scăzut preţul cu 20% la poarta fermei  în timp ce la raft preţul 
laptelui a rămas la fel. 
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ADRIAN OROS: O mână de fermieri lucrează 40% din suprafaţa arabilă a ţării! 
 

 

FERMIERI BOGAŢI, FERMIERI SĂRACI! Datele prezentate astăzi, 29 octombrie 
2020, de ministrul agriculturii Adrian Oros arată un accentuat fenomen de polarizare 
a agriculturii româneşti. Concret, un număr mic de fermieri lucrează o suprafaţă 
arabilă uriaşă. Pe cale de consecinţă, aşa se împart şi subvenţiile agricole pe 
suprafaţă. Suma uriaşă este direcţionată spre o mână de fermieri. 
În cadrul videoconferinţei organizată joi, 29 octombrie 2020, de Ziarul Bursa, 
ministrul agriculturii, Adrian Oros, a dezvăluit câteva date din interiorul analizei 



SWOT (analiza punctelor slabe şi a celor tari din agricultură) realizată de Ministerul 
Agriculturii pentru creionarea Planului Naţional Strategic 2021-2027. 
Potrivit şefului MADR, 97% dintre fermierii din România lucrează 40% din terenul 
agricol,  în ferme de sub 50 de hectare în timp ce 0,56% din fermieri lucrează tot un 
procent de 40% în ferme de peste 300 de hectare şi doar  2% dintre fermierii români 
lucrează 20% din suprafaţa arabilă, în ferme medii, de 50-30 de hectare. 
Aşa se împart şi subvenţiile pe suprafaţă de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură (APIA). Procentul de 97%, format din fermieri mici, ferme de 
subzistenţă, încasează cam aceeaşi sumă de la APIA pe care o primeşte şi 
procentul de 0,56%, format din fermieri mari şi foarte mari. Diferenţa este că fermierii 
mici sunt mulţi, suma APIA se împarte între toţi, astfel revine puţin la fiecare, în timp 
ce fermierii mari, beneficiind de aceeaşi sumă şi fiind incomparabili mai puţini, au la 
dispoziţie sume mult mai mari. Concret, e o concentrare a suprafeţei agricole şi a 
subvenţiilor APIA în mâna unui grup restrâns de fermieri. 
Ministrul agriculturii a mai spus că gradul de asociere este foarte slab, un mediu 
asociativ neconsolidat, sunt probleme mari cu forţa de muncă, dar şi cu îmbătrânirea 
populaţiei din agricultură şi mediul rural. unde doar 29% din locuitori au vârste sub 
40 de ani, iar 11% din fermieri au sub 55 ani. România se mai confruntă cu 
un abandon al zonelor cu constrângeri naturale, zona montană de exemplu, cu o 
slabă promovare şi un grad scăzut de comercializare a produselor româneşti. 
Avem vânători de subvenţii, de care va trebui să scăpăm în viitorul Plan Naţional 
Strategic (PNS) şi cât mai mulţi bani să ajungă la cei care lucrează într-adevăr 
pământul, a mai spus ministrul agriculturii. 
Pentru viitorul exrciţiu financiar, România are la dispoziţie 20,76 miliarde de euro, 
13 miliarde de euro pentru plăţile directe ale fermierilor şi 6,76 miliarde de euro 
pentru Pilonul 2 al agriculturii, dezvoltarea rurală. 
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ŞEFUL APIA: PENTRU PRIMA OARĂ, PRIMESC AVANSUL APIA ŞI ACEŞTI 
FERMIERI! 
 

PLATA SUBVENŢIILOR APIA! Veste excelentă pentru fermierii români! Este o 
premieră la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)! Pentru prima 
oară, pe listele de plată a avansului APIA la subvenţiile agricole aferente acestui an, 
pe listele de plată au fost incluşi şi fermierii din eşantionul de control prin 
teledetecţie, a anunţat astăzi directorul general APIA, Adrian Pintea. 
Activitatea cea mai intensă a agenţiei în momentul actual este Campania 2020 de 
plată a avansului. După cum ştim în data de 16 octombrie a fost demarată plata în 
avans, în Campania 2020, România beneficiază de o alocare financiară pentru 
plăţile directe acordate fermierilor din Fondul European de Garantare Agricolă 
(FEGA), în valoare de un 1.943.000.000 de euro şi pot să vă spun că suma totală 
autorizată la plată, în perioada 16 octombrie, prima zi în care s-a demarat această 
plată, până-n data de 28 octombrie, doar 13 zile, peste 994 de milioane de euro au 
fost autorizaţi la plată pentru un număr de 624.472 de fermieri, care reprezintă peste 



75% din numărul total de fermieri, cum vă spuneam la începutul intervenţiei mele, de 
peste 830.000. Deci, peste 75% din numărul de fermieri au fost autorizaţi la plată. 
Un lucru important pe care trebuie să-l reţină fermierii, şi aici mulţumesc ministerului 
şi domnului ministru, că aceste fonduri ne-au fost puse la dispoziţie, APIA are în 
cont, a avut, un miliard de euro, pentru că aceste plăţi sunt deja făcute din Fondul 
European de Garantare Agricolă, astfel încât noi am scurcircuitat acest interval, că 
noi, în momentul în care autorizăm, facem la minister (Ministerul Agriculturii n.r.), 
ministerul la Finanţe, noi când autorizăm, orice fermier care este autorizat astăzi la 
plată, a doua zi, noi deja facem dispoziţie de plată către trezorerie, bănci comerciale, 
astfel încât este scurcircuitat acest interval şi fermierii primesc mai repede aceşti 
bani. 
Ca o noutate pentru anul 2020 şi fermierii care sunt în eşantionul de control şi care 
întotdeauna au fost văduviţi, să spun aşa, pentru că nu intrau la avans, şi ca o 
noutate, niciodată de când se acordă aceste plăţi în avans, fermierii care au fost 
selectaţi în eşantionul de control, atât control pe teren, cât şi pe teledetecţie, şi cei 
care au fost în eşantionul de teledetecţie intră pentru plata în avans, a anunţat şeful 
APIA, în cadrul videoconferinţei Afaceri în agricultură, organizată joi, 29 octombrie 
de Ziarul Bursa. 
Aşadar, pe listele de plată avans APIA au fost incluşi şi fermierii din eşantionul de 
control, indiferent că este vorba de controlul clasic în teren sau de cel prin 
teledetecţie. 
Vă reamintim că APIA le achită fermierilor un avans de 70% din plăţile directe şi 85% 
din plăţile compensatorii pe măsuri de dezvoltare rurală PNDR 2020. Plata avansului 
APIA se încheie pe data de 30 noiembrie 2020. 
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ŞEFUL APIA, ANUNŢ ACUM DESPRE SUBVENŢIA DE 7.000 EURO/FERMĂ! 
 
AJUTOR CRIZĂ CRESCĂTORI DE ANIMALE ŞI LEGUMICULTORI! Directorul 
general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), Adrian Pintea, a 
anunţat astăzi, 29 octombrie 2020, că autorizarea la plată a ajutorului Covid-19 
acordat în cadrul Măsurii 21 va fi făcută până la sfârşitul lunii decembrie 2020, astfel 
încât fermierii să-şi primească banii cât mai repede. 
Cererile sunt supuse controlului administrativ şi pe teren, suntem în procedura de 
extragere a eşantionului de control, va fi un eşantion de  5%, urmând ca autorizarea 
la plată să se facă, conform fişei Măsurii, până la sfârşitul lunii decembrie. Aici avem 
la dispoziţie suma de 150 de milioane de euro, suma care este asigurată din fonduri 
europene, din Fondul European Agricol şi de Dezvoltare Rurală, a declarat astăzi, 29 
octombrie 2020, şeful APIA, în cadrul videoconferinţei organizată de Ziarul 
Bursa, Afaceri în agricultură. 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a încheiat pe data de 23 
octombrie 2020 procesul de depunere a cererilor în cadrul Măsurii 21 – Sprijin 
temporar cu caracter excepţional acordat fermierilor şi IMM-urilor care au fost 
afectaţi în mod deosebit de criza COVID-19, din Programul Naţional de Dezvoltare 
Rurală (PNDR) 2014 - 2020, respectiv în sectorul zootehnic – bovine, sectorul 
zootehnic – ovine şi / sau caprine, dar şi în sectorul vegetal – legume-fructe şi 
cartofi, fiind accesată de un număr de 122.986 fermieri unici. 



Situaţia cererilor depuse pentru Măsura 21 în perioada 25.09 - 23.10.2020, se 
prezintă astfel: 
- în sectorul zootehnic – bovine – 44.960 cereri pentru un număr de 594.974 capete; 
- în sectorul zootehnic – ovine şi/sau caprine – 40.067 cereri pentru un număr de 
8.709.852 capete; 
- în sectorul vegetal – legume-fructe şi cartofi – 46.451 cereri pentru o suprafaţă de 
66.526,85 ha. 
Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară raportată la dimensiunea fermei şi 
urmează să fie plătit până la 30 iunie 2021, pe baza cererii de sprijin aprobată de 
autoritatea competentă până la 31 decembrie 2020, susţine APIA, într-un comunicat 
transmis pentru AGROINFO. 
 


