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PSD ȘTIE SĂ GUVERNEZE BINE
Agricultura în Guvernarea PSD 2017-2019

Primii în UE

60 mld. lei

Locul 1 în UE la producția de porumb și floarea soarelui
(2019)

Buget cumulat de 60 miliarde de lei, de la 9 mld. în 2016,
la 23 mld. în 2019

10,8 mld. €

+26%

Peste 10,8 miliarde de euro, bani europeni, intrați în
conturile fermierilor

Cifra de afaceri din agricultură a crescut cu 26% în
perioada 2017-2019

SOLUȚIILE PSD PENTRU AGRICULTURA ROMÂNEASCĂ

3 piloni strategici

Finanțare Justă și
Eficientă
Utilizarea tuturor surselor de
finanțare disponibile: buget
național, fonduri europene,
credite, alte surse de finanțare.

Securitate
Alimentară
Produse proaspete pe masa
fiecărui român și procesarea în
țară a materiei prime.

Durabilitatea
Activităților Agricole
Venituri sigure pentru fermieri,
investiții durabile, sprijin pentru
tinerii fermieri, programe pentru
fiecare sector de activitate.

SOLUȚIILE PSD PENTRU AGRICULTURA ROMÂNEASCĂ

1.

DIRECȚII STRATEGICE

3.

Producerea hranei
SUFICIENTE și DE
CALITATE pentru români

Susținerea CORECTĂ și
EFICIENTĂ a sectorului
agroalimentar

2.

Investiții DURABILE în
sectorul agroalimentar

4.

5.

Consolidarea
producției AUTOHTONE
pentru asigurarea
veniturilor STABILE

Cadru legislativ
COERENT, care să
susțină activitățile din
sectorul agroalimentar

1. Susținere
corectă și
eficientă a
sectorului
agroalimentar

1. SUSȚINEREA CORECTĂ ȘI EFICIENTĂ A
SECTORULUI AGROALIMENTAR

Programul național „Produse
Proaspete în fiecare casă”
Produse proaspete furnizate prin
intermediul unei aplicații inteligente.
Buget: 15 mil. lei/an.
Fonduri UE PNS + Buget

Produse românești de calitate
pe masa românilor
Distribuirea mărfurilor din
programele existente către școli,
spitale, unităti militare, așezăminte
sociale, persoane vulnerabile.
Buget multianual: 100 mil. lei

Fermieri puternici

Creșterea și plata la timp a
subvențiilor din agricultură

stimularea asocierii producătorilor
locali în cooperative agricole.
Buget: 10 mil. euro.
Fonduri UE PNS

Creșterea subvențiilor din agricultură
până la 420 euro/ha până în anul
2024.
Buget multi anual: 12,3 mld. euro.

Susținerea tinerilor din mediul
rural
Stimularea activității tinerilor din
mediul rural după perioada de
instalare.
Buget: 150 mil. euro.
Fonduri UE PNS

1. SUSȚINEREA CORECTĂ ȘI EFICIENTĂ A
SECTORULUI AGROALIMENTAR

Apă gratuită până la
plantă
GESTIONAREA
CORECTĂ A APEI

Asigurarea apei până la plantă în
anii cu riscuri majore de secetă.
Buget: 500 de mil. lei.
Sursa: Bugetul de stat
Implementare: 12 luni

Managementul corect
al apei
Perdele de protecție, utilizarea
apelor de suprafață, tehnologii
eficiente cu apă puțină,
creșterea calității apei.
Buget: 500 mil. euro
Sursa: Fonduri UE - PRR
Implementare: 48 luni

Extinderea, reabilitarea
sistemului de irigații
Acoperirea a 3,3 mil. hectare
Buget: 2,7 mld. euro
Sursa: Fonduri UE - PRR
Implementare: 48 luni

Dezvoltarea sistemului de
antigrindină
Dezvoltarea sistemului de
antigrindină și creștere a
precipitațiilor.
Buget: 200 mil. lei
Sursa: Bugetul de stat
Implementare: 24 luni

4. CONSOLIDAREA PRODUCȚIEI AUTOHTONE
PENTRU VENITURI STABILE

Sprijin pentru finanțarea creditelor
•

Subvenție până la 80% pentru dobânda la creditele pt. achiziția de
terenuri agricole.
•
Subvenție până la 90% pentru dobânda la creditele pt. creștere
spațiilor protejate.
Buget: 50 mil. euro/an
Bugetul de stat

Program național pentru produsele ecologice și
tradiționale
Încurajarea agriculturii ecologice și a produselor tradiționale
Buget: 10 mil. euro.
Fonduri UE PNS

Susținerea crescătorilor de animale care livrează la
abatoarele românești

Înființarea de ferme de reproducție în zootehnie

Sprijinirea crescătorilor de animale care livrează produși la abatoarele
romanești cu o greutate minimă specifică.
Buget: 50 mil. lei.
Bugetul de stat

Ajutor de stat pentru înființarea de ferme de reproducție (porc,
pasăre, vită, oaie).
Buget: 500 mil. euro.
Fonduri UE și naționale

1. SUSȚINEREA CORECTĂ ȘI EFICIENTĂ A
SECTORULUI AGROALIMENTAR

PROGRAME DE SPRIJIN
TEMPORAR

Sprijin de 500 lei/lună/
angajat timp de 6 luni

Schemă de ajutor de
stat pentru zootehnie
în contextul pandemiei

Susținerea investitorilor
pentru menținerea locurilor
de muncă.
Buget: 30 mil. lei.
Fonduri UE SURE

Susținerea activității în
zootehnie, în criza economică
generate de pandemia COVID-19
Buget: 170 mil. euro. din FEADR,
Fonduri UE CFM 2014-2020

Subvenționarea
achiziției de sămânță
certificată

Subvenționarea
crescătorilor de animale
din zona montană

Subvenționarea cu 50% a
achiziției de sămânță certificată
pentru anul agricol 2020-2021.
Buget: 40 mil. lei.
Bugetul de stat

Condiții: activitate la peste
1.500 m altitudine, minim 3
luni/an.
Buget: 10 mil. euro/an.
Fonduri UE

Subvenții pentru
pescari
Subvenții pentru, pentru 3 luni
pe an, pentru fiecare pescar.
Buget: 20 mil. euro.
Fonduri UE SURE

1. SUSȚINEREA CORECTĂ ȘI EFICIENTĂ A
SECTORULUI AGROALIMENTAR
Programe pentru
sectorul vitivinicol

Sprijin
guvernamental
direct
1.000 euro/hectar

Subvenții pentru
„Distilarea de criză”
3,5 euro per %vol/hl la vinurile cu
DOC/IG
2 euro per %vol/hl la vinurile
varietale
0,5 euro per %vol/hl
la vinurile non-varietale și bere

Subvenție pentru
„Stocarea de criză”
1 leu/litrul de vin

2. Investiții
durabile
în sectorul
agroalimentar

2. INVESTIȚII DURABILE ÎN SECTORUL
AGROALIMENTAR

Încurajarea activităților în zona
montană

Sprijin pentru agricultura locală

Centre de colectare lapte, lână,
fructe de pădure; stână montană,
centru procesare carne și lactate
Buget: 1 mld. euro.
Bugetul de stat

Abatoare de capacitate mică
în ferme, fabrică de spălare și
condiționare lână
Buget: 1 mld. euro.
Buget + Fonduri UE

Granturi pentru sisteme
fotovoltaice
Susținerea instalării de panouri
solare pentru producerea energiei
electrice. 15.000 euro/beneficiar
Buget: 100 mil. euro.
Buget național

Granturi pentru stații de biogaz
Susținerea construcției de stații de
biogaz pentru producerea energiei
electrice. Până la 2 mil. euro/
beneficiar
Buget: 100 mil. euro.
Buget național

Susținerea industriei de inputuri
Susținerea producției de
îngrășăminte, PPP, etc.
Buget: 100 mil. euro.
Buget național

3. Produse
românești
de
calitate

3. PRODUSE ROMÂNEȘTI DE CALITATE

Programe pentru
susținerea
produselor românești

Promovarea
produselor românești

Campanii de informare
pentru operatorii din
România

Rasele autohtone de animale,
susținerea culturilor proteice
(producție, procesare,
deshidratare), susținerea
culturilor de nișă

Derularea unor campanii de
informare privind promovarea
produselor și serviciilor operatorilor
care produc în România

Buget: 100 mil euro.

Fonduri UE

Buget + Fonduri UE

Buget: 40 mil euro.

4.Consolidarea
producției
autohtone
pentru
asigurarea
veniturilor
stabile

5. Cadrul
legislativ
coerent

5. CADRU LEGISLATIV COERENT

Arendarea, achiziția și
comasarea terenurilor

Piețele asociative

Organizația
Utilizatorilor pentru
Apă de irigat

Reglementarea cadrului legislativ
pivind arendarea, achiziția și
comasarea terenurilor agricole
cu protejarea investițiilor
Implementare: 6 luni

Înființarea piețelor asociative
pentru produsele obținute
în sectorul agricol (U.A.T
+producători)
Implementare: 12 luni

Completarea cadrului legal
de constituire și divizarea
Organizației Utilizatorilor
pentru Apa de Irigat
Implementare: 6 luni

Bursa de animale

Pregătirea de scurtă durată
a lucrătorilor din agricultură

Înființarea „bursei de animale”
care să permită vânzarea, prin
licitație, a reproducătorilor
din rasa pură, pentru toate
speciile de interes economic.
Implementare: 12 luni

Reglementarea programului
social național bazat pe activități
de pregătire de scurtă durată
pentru lucrătorii din agricultură,
în parteneriat public-privat.
Implementare: 12 luni

Reducerea controlată a
efectivelor de mistreți
Reducerea efectivelor de
mistreți la o limită care să
nu pericliteze siguranța
activităților agricole
Implementare: 6 luni

Locurile de pășunat
Reglementarea accesului
fermierilor la locurile de
pășunat
Implementare: 12 luni

Starea de forță majoră
Îmbunătățirea legislației
privitoare la aplicarea stării
forță majoră în agricultură
Implementare: 24 luni
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