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Ministerul Agriculturii propune o SUMA
COLOSALA pentru despagubirea fermierilor
afectati de pesta
Ministerul Agriculturii vrea sa despagubeasca fermierii din Romania cu o
suma record de bani, relateaza stiripesurse.ro.
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Ministerul Agriculturii vrea sa instituie o schema de ajutor de stat de 80 milioane euro pentru
compensarea pagubelor cauzate de pesta porcina africana in gospodariile populatiei, potrivit unui
proiect de Ordonanta de urgenta a Guvernului publicat in dezbatere pe site-ul ministerului, scrie
News.ro.
”Valoarea maxima totala a schemei pentru intreaga perioada de aplicare este echivalentul in lei a
80 milioane euro. Platile se efectueaza in lei, la cursul de schimb stabilit de catre Banca Centrala
Europeana in data de 30 septembrie a anului precedent anului in care se efectueaza platile”, se
arata in proiect.
Perioada de depunere a cererilor de plata incepe cu luna octombrie a acestui an, dar nu mai
devreme de primirea Deciziei Comisiei Europene de acordare a ajutorului de stat, si se incheie
cu luna octombrie a anului 2020.
”Ajutorul de stat reprezinta o masura compensatorie acordata crescatorilor de porcine, persoane
fizice ale caror animale au fost sacrificate la greutati aflate sub greutatea standard de valorificare

de 110 kg, care cresc porcine pentru consum familial, sezonier, traditional in perioada
sarbatorilor de Craciun dar si pentru valorificarea pe piata libera, in aceeasi perioada si obtinerea
unor minime venituri care sa le permita reluarea productiei agricole pentru anul urmator”, arata
nota de fundamentare a proiectului de act normativ.
Resursele financiare necesare acordarii ajutorului de stat se incadreaza in limitele de cheltuieli
aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pentru anii 2019 si 2020, spun autorii
documentului.
”in contextul epidemiologic actual al evolutiei pestei porcine africane in state terte vecine si pe
teritoriul Uniunii Europene in Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Cehia si Romania, se impune
luarea de masuri urgente pentru combaterea acestei boli pe teritoriul Romaniei”, se mentioneaza
in proiect.
Pentru aceasta boala, nu exista preventie specifica sub forma de vaccin.
Virusul este deosebit de rezistent, cu o virulenta particulara, iar unele state infectate, Italia, spre
exemplu, nu au eradicat virusul nici dupa perioade indelungate de timp. Pesta porcina africana
poate deveni endemica in scurt timp, blocand intregul sector de crestere a suinelor, producand
pagube economice insemnate, prin cheltuielile impuse de combaterea bolii si prin pierderile
inregistrare de producatorii de carne de porc carora li se aplica restrictii cu privire la comertul
intracomunitar si la export.
”Avand in vedere ca principala masura instituita este distrugerea animalelor, care genereaza
pagube grave crescatorilor de porcine, persoane fizice, se impune instituirea de urgenta a unui
ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de pesta porcina africana in gospodariile
populatiei”, motiveaza autorii proiectului.
Avand in vedere situatia extraordinara data de numarul mare de exploatatii afectate, pina in
prezent 873 la nivel national, dar in crestere, neacordarea acestor masuri compensatorii poate
avea consecinte grave asupra nivelului minim de trai al populatiei din mediul rural si poate duce
la imposibilitatea acesteia de a reincepe activitatea de crestere a porcinelor in perioada in care
situatia epidemiologica o va permite, mai arata documentul.
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