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Directorul APIA Ilfov, 
Ion Nicuț, a fost cel care a 
luat primul cuvântul. „Do-
resc să vă prezint echipa 
noastră, de la CJ APIA Il-
fov. Ea este alcătuită din 
Nina Trăistaru, șef Serviciu 
Autorizare Plăți, Raluca Di-
na, șef Serviciu Măsuri de 
Sprijin, Sorina Șipoș, din 
cadrul Serviciului Controa-
le pe Teren, Andreea Voici-
lă, de la Centrul Local APIA 
Măgurele, alături de cole-
gii săi din cadrul acestui 
centru, pe care, desigur, îi 
cunoașteți. Alături de noi 
se află invitații noștri de 
la Oficiul Județean pen-
tru Finanțarea Investițiilor 
Rurale (OJFIR) Ilfov, re-
prezentat de directorul 
Cristian Șlincu, și Geor-
giana Ene, directorul 
Direcției pentru Agricultu-
ră Județeană (DAJ) Ilfov”, 
a spus Ion Nicuț.

Identificarea fără 
echivoc a parcelei 
a fost simplificată

O veste bună pe ca-
re directorul APIA Ilfov le-
a dat-o fermierilor este cea 
privitoare la identificarea 
fără echivoc a parcelei, ca-
re le-a dat multe bătăi de 
cap fermierilor și a dus la 
foarte multe sancțiuni apli-
cate acestora, în Campa-
nia 2016. El i-a anunțat că 
prevederea potrivit căreia 
identificarea parcelei tre-
buia să se facă cu o eroa-
re de maximum 0,75 m a 
fost abrogată. „Începând 
cu 2017, identificarea fără 
echivoc a fost redefinită, în 
sensul că parcela trebuie să 
fie declarată și delimitată în 
acel bloc fizic în care fermi-
erul își desfășoară activita-

tea, în aplicația electroni-
că GIS, pusă la dispoziție 
de APIA. Mai precis, iden-
tificarea presupune ca 
parcelele să nu se supra-
pună peste parcelele de-
clarate de alți fermieri și 
să nu depășească limite-
le blocului fizic”, a precizat 
directorul Nicuț.

„Nou și vechi”, 
în schemele din 
sectorul vegetal

Nina Trăistariu a pre-
zentat apoi schemele de 
plată în sectorul  vege-
tal, noutățile din legislație, 
condițiile de eligibilitate, 
fluxul și termenele de de-
punere, modul de des-
fășurare a contro lu lui ad-
ministrativ și legisla ția care 
stabilește regu lile Campani-
ei 2017.  „Schemele de plăți 
sunt aceleași ca și în 2016” 
a arătat Nina Trăistaru. „De 
precizat că documentele 
care atestă folosirea tere-
nului trebuie încheiate îna-
inte de data depunerii ce-
rerii unice și să fie valabi-
le cel puțin până la data de 
1 decembrie a anului de 
cerere. Așa cum a spus și 
dl. director Nicuț, s-a mo-
dificat modul de identifica-
re a parcelei. O altă nouta-
te este posibilitatea de ne-
declarare a parcelelor cu o 
suprafață mai mică de 0,1 
ha, cu condiția ca suprafața 
însumată a acestora să nu 
depășească 1 hectar”, a ex-
plicat aceasta.

Condiția de 
„fermier activ”, 
obligatorie

O altă condiție pe ca-
re trebuie s-o îndepli-

nească solicitanții sche-
melor de plată este aceea 
de a dovedi că sunt fer-
mieri activi. „Știți că dacă 
depășeați suma de 5.000 
de euro din plățile direc-
te, trebuia să aduceți do-
vezi dacă erați persoană 
juridică, prin codul CAEN, 
care să reflecte activi-
tatea agricolă sau, dacă 
erați persoane fizice, prin 
declarațiile de venituri de-
puse la ANAF. Acum aces-
te dovezi, prevăzute la 
alin. (1) – fermierul activ 
-  se vor prezenta la APIA, 
la depunerea cererii unice 
de plată, dar nu mai târ-
ziu de data de 31 ianua-
rie a anului următor anu-
lui de cerere. Așadar, pâ-
nă la această dată, veți 
avea timp suficient să vă 
faceți socotelile și să știți 
dacă depășiți sau nu pra-
gul de 5.000 de euro”, a 
precizat Nina Trăistaru.

Intrarea în 
schema pentru 
micii fermieri, 
se face doar prin 
moștenire 

Schema pentru micii 
fermieri a fost introdusă, 
pentru prima oară, în anul 
2015. Prin această sche-

mă, această categorie de 
fermieri avea posibiltatea 
să acceseze o subvenție în 
valoare maximă de 1.250 
de euro, pe o perioadă de 
5 ani. Beneficiul acestei 
scheme este faptul că mi-
cii fermieri nu sunt supuși 
niciunui control pentru 
respectarea condițiilor de 
ecocondiționalitate. Potri-
vit reprezentantei APIA, 
în perioada 2017-2019 
accesarea acestei sche-
me nu se mai poate fa-
ce decât prin moștenire. 
De asemenea, dacă es-
te depășit plafonul aces-
tei subvenții, într-un an 
ulterior lui 2015, fermie-
rii sunt notificați cu privire 
la excluderea din aceas-
tă schemă. Dar, a precizat 
Nina Trăistaru, micii fer-
mieri au posibilitatea să 
opteze pentru rămânerea 
în această schemă, în ter-
men de 15 zile calendaris-
tice de la data notificării.

Modificări privind 
sprijinul cuplat

Începând din 2017, 
cele două măsuri pen-
tru sprijin cuplat la cul-
turile de mazăre și faso-
le s-au unificat într-una 
singură, denumită „legu-
minoase boabe pentru in-

dustrializare”. Tot astfel, 
pentru legumele cultiva-
te în sere și solarii există 
acum o singură măsură 
care poartă numele „cul-
turi în spații protejate”, iar 
cele patru măsuri inițiale 
cu privire la prune, mere, 
cireșe, vișine, caise, zar-
zăre destinate industri-
alizării s-au comasat tot 
într-o singură măsură, și 
anume „fructe destinate 
comercializării”, a anunțat 
specialistul APIA. „Pen-
tru toate culturile desti-
nate procesării, s-a re-
glementat situația în ca-
re fermierul are și calita-
tea de procesator înregis-
trat pentru siguranța ali-
mentelor ANSVSA. Aces-
ta va face dovada ac-
cesării producției mini-
me prin documente con-
tabile. Prin simplificarea 
documentației pentru ac-
cesarea sprijinului cuplat, 
pentru toate măsurile, cu 
excepția sprijinului pentru 
culturile de sfeclă de za-
hăr și hamei, s-au elimi-
nat prevederile referitoa-
re la prezentarea la APIA 
de către fermieri a con-
tractelor cu unitățile de 
procesare. 

Sprijinul  
cuplat pentru 
legumele  
cultivate în spații 
protejate

Sprijinul cuplat pen-
tru legumele cultivate în 
sere se acordă pentru ur-
mătoarele culturi: toma-
te pentru consum în stare 
proaspătă, catraveți pen-
tru consum, atât în stare 
proaspătă dar și destinați 
industrializării, ardei pen-
tru consum în stare proas-
pătă, varză pentru con-
sum în stare proaspătă. 

Pentru a obține acest spri-
jin, fermierii trebuie să fa-
că dovada că sunt fermi-
eri activi și să facă dova-
da comercializării urmă-
toarelor cantități minime 
anuale pe hectarul culti-
vat: 85 t la tomate, 50 t la 
castraveți în stare proas-
pătă și 50 t pentru indus-
trializare, 29 t la ardei și 
46 t varză. Pentru legu-
mele cultivate în solarii, se 
acordă sprijin cuplat pen-
tru tomate, castraveți, ar-
dei, varză, vinete, pentru 
consum în stare proaspă-
tă, dar și castraveți des-
tinați industrializării. În 
acest caz, fermierii activi 
trebuie să facă dovada 
comercializării următoare-
lor cantități: 32 t – toma-
te, 30 t – castraveți în sta-
re proaspătă cât și pentru 
industrializare, 16 t – ar-
dei, 20 t – vinete și 22 t 
– varză. ”Dovada comer-
cializării legumelor o con-
stituie facturile sau filele 
din carnetul de comerci-
alizare. Totodată, fermie-
rii trebuie să facă dovada 
că folosesc sămânță certi-
ficată oficial, din care un 
procent de minimum 5% 
sămânță certificată autoh-
tonă din norma pe hec-
tar pentru fiecare specie 
în parte, prin documen-
tul oficial de certificare 
a lotului de sămânță sau 
buletinul oficial de anali-
ză oficială cu mențiunea 
«sămânță admisă pen-
tru însămânțare», «ne-
cesar propriu» sau «in-
terzisă comercializarea» 
sau documentul «calitate 
și conformitate al furnizo-
rului». Unul dintre aces-
te documente trebuie de-
pus la APIA până la data 
de 1 februarie a anului ur-
mător anului de cerere ”, 
a adăugat Nina Trăistaru.

 (Va urma)

Campanie de informare a Centrului Județean APIA Ilfov (I)

Ca în fiecare an, începând cu 2007, 
specialiștii Centrului județean APIA 
organizează întâlniri de informare a 
fermierilor, premergător campaniei de 
depunere a cererilor pentru subvențiile 
acordate în agricultură. Anul acesta, 
una dintre aceste întâlniri a avut loc în 
comuna Vidra. Vă prezentăm, în acest 
număr, o parte dintre modificările și 
noutățile apărute în legislație, urmând 
să continuăm în edițiile următoare ale 
publicației noastre.

Andrei DUMITRU

La sfat, cu fermierii din Vidra

Ion Nicuț, directorul Centrului 
Județean APIA Ilfov, le vorbește 
fermierilor din Vidra

Nina Trăistaru, șef Serviciu 
Autorizare Plăți - APIA Ilfov


