
Scheme de finantare in 2012 de la bugetul de stat
Şi in anul 2012, Ministerul Agriculturii va acorda o serie de scheme de finantare compatibile cu legislatia
comunitara. in acest sens, producatorii agricoli din sectoarele vegetal si agricol vor beneficia (in baza HG
408/2010) de subventionarea accizei la motorina utilizata in lucrarile agricole, respectiv de o reducere de
1,20 lei/litru. 
  
  Pentru bunastarea animalelor MADR aloca in 2012 subventii in valoare totala de 350 milioane de lei.
Dintre acestea, 195 milioane lei sunt acordate producatorilor agricoli din sectorul avicol, in baza HG
838/2010. Sprijinul se acorda prin 6 masuri care pot fi accesate separat sau in combinatii si consta in
acordarea unei subventii de 722 lei/UVM pentru puii de carne, 1.063 lei/UVM pentru gaini ouatoare,
1.362 lei/UVM pentru gaini de reproductie rase grele, 2.062 lei/UVM pentru puii de curca, 1.030 lei/UVM
pentru bobocii de gasca si 866 lei/UVM pentru bobocii de rata, daca acceseaza toate masurile. 
  
  Pentru bunastarea porcilor, producatorii agricoli au la dispozitie in 2012 un fond de 155 milioane lei in
baza HG 839/2010. Acest sprijin financiar se acorda prin 7 masuri care pot fi accesate separat sau in
combinatii, constand in acordarea unor subventii de 535 lei/UVM pentru porcii grasi, 1.376 lei/UVM
pentru scrofite si 415 lei/UVM pentru scroafe, daca se acceseaza toate masurile.
  
  in baza HG 756/2010 producatorii agricoli sibieni pot beneficia de o subventionare din prima de
asigurare, in functie de riscurile asigurate, despagubirile urmand a fi platite de firmele de asigurari.
Valoarea acestui sprijin poate fi de 70 la suta din prima de asigurare pentru politele care prevad
acoperirea pierderilor pricinuite de inghet, polei, grindina, ploaie sau seceta ori de 50 la suta din prima de
asigurare pentru politele care prevad acoperirea pierderilor cauzate si de imbolnavirea animalelor sau
plantelor, de infestari parazitare.
  
  O alta categorie de subventii o reprezinta platile nationale complementare directe pentru sectorul
animal. Astfel, pentru ovine si caprine sunt alocate in 2012 fonduri in valoare de 336.491.500 lei,
subventia fiind de 45 lei/cap, pentru un efectiv de 7.482.520 capete. Pentru bovine sunt aprobate
665.531.700 lei, reprezentand un sprijin de 460 lei/cap pentru un efectiv maxim de 1.447.000 de capete.
in ambele cazuri, plata se face in functie de efectivul de animale inregistrat in Registrul National al
Exploatatilor.
  
  Mentionam ca in anul 2011, numarul ovinelor inregistrate in Registrul Ntaional al Exploatatilor a
crescut cu 800.000, iar al bovinelor cu 200.000. in limita sumei de 21 milioane lei se mai acorda
subventii si pentru ameliorarea raselor de animale.
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