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La nivel judeţean au 
fost primite, înregistrate 
şi controlate vizual cere-
rile fermierilor cu supra-
feţe de peste 50 ha. Ast-
fel, în Campania 2019, s-
au înregistrat 195 de ce-
reri unice de plată, cu 
o suprafaţă totală de 
72.935,81 ha, pentru fer-
mierii care depăşesc 50 
ha. Iar la nivel local s-au 
înregistrat:
 la CL Snagov - 369 ce-
reri SAPS, cu suprafaţă 
de 2.636,96 ha,
 la CL Dascălu - 472 
cereri SAPS, cu suprafaţă 
de 2.246,27 ha,
 la CL Brăneşti - 355 
cereri SAPS, cu suprafaţă 
de 1.697,48 ha,
 la CL Măgurele - 509 
cereri SAPS, cu suprafaţă 
de 1.638,09 ha,
 la CL Buftea - 379 ce-
reri SAPS, cu suprafaţă 
de 2.390,38 ha.

În total, APIA/Cen-
trul Judeţean Ilfov a pri-
mit şi înregistrat 2.279 
cereri unice de plată, 
cu o suprafaţă totală de 
83.544,99 ha. La APIA 
Ilfov, toate cererile uni-
ce de plată au fost primi-
te pe suport electronic, în 
IPA-on line. Începând cu 
15.10.2019, s-au efectu-
at primele autorizări pen-
tru plăţile în avans pentru 
campania 2019. Din cele 
2.279 de cereri primite, 
au fost autorizate la pla-
ta în avans până la data 
de 15.11.2019 aproxima-
tiv 1.995 dosare, adică 
88% din cererile primite. 
Suma totală autorizată 
la plată şi transferată în 
contabilitate aferentă ce-
lor 1.995 de dosare a fost 
de 7.186.907,66 euro.

Măsuri de 
dezvoltare rurală, 
aplicabile în Ilfov

În perioada 2015 - 
2020, România beneficia-
ză de importante alocări 
financiare de la Uniunea 
Europeană, fapt care im-
pune luarea tuturor mă-

surilor necesare pentru 
derularea fondurilor des-
tinate finanţării politicii 
agricole comune şi pen-
tru a asigura o capacita-
te ridicată de absorbţie a 
acestor fonduri.

Dintre măsurile de 
dezvoltare rurală, în 
judeţul Ilfov sunt aplica-
bile: 

Măsura 10 - Pache-
tul 4 - culturi verzi, pa-
chet care vizează con-
servarea apei şi a solu-
lui, prin asigurarea aco-
peririi pe timpul iernii cu 
culturi de plante care asi-
gură stratul vegetal şi 
are aplicabilitate la nivel 
naţional.

Măsura 11 - agri-
cultura ecologică, iar aici 
există:
pachetul 1 - culturi agri-
cole pe terenuri arabi-
le (inclusiv plante de 
nutreţ);
pachetul 2 - legume;
pachetul 3 - livezi;
pachetul 4 - vii;
pachetul 5 - plante medi-
cinale şi aromatice;
pachetul 6 - pajişti per-
manente.

Măsura 13 - submă-
sura 13.2 - plăţi compen-
satorii pentru zone ca-
re se confruntă cu con-
strângeri naturale semni-
ficative (ANC SEMN). De-
limitarea zonelor care se 
confruntă cu constrân-
geri naturale semnificati-
ve (ANC SEMN) se face la 
nivelul unităţilor teritoria-
le în funcţie de îndeplini-
rea pe cel puţin 60% din 
suprafaţa agricolă a UAT 
a cel puţin unui criteriu 
biofizic prevăzut în Ane-
xa III a Regulamentului 
de dezvoltare rurală nr. 
1305/2013. De aseme-
nea, în conformitate cu 
art. 32 alin. (4) din Re-
gulament, în procesul de 
desemnare a acestor zo-
ne s-a aplicat şi meto-
dologia de ajustare (fi-
ne-tuning - FT) bazată 
pe criteriile privind utili-
zarea irigaţiilor, ponde-
rea culturilor permanente 
(vii şi livezi) şi producţia 

medie pentru principa-
lele două culturi pe te-
ren arabil (grâu şi po-
rumb). Localităţile afe-
rente judeţului Ilfov situ-
ate în zona care se con-
fruntă cu constrângeri 
naturale semnificative 
sunt: Afumaţi, Berceni, 
Brăneşti, Cernica, Das-
călu, Dobroeşti, Gănea-
sa, Glina, Grădiştea, Gru-
iu, Moara Vlăsiei, Nuci, 
Popeşti-Leordeni, Volun-
tari, Pantelimon, Petră-
chioaia, Ștefăneştii de 
Jos, Vidra.

Măsura 15 - ”Servi-
cii de silvomediu, servicii 
climatice şi conservarea 
pădurilor”, cu submăsura 
15.1 ”Plăţi pentru anga-
jamente de silvomediu”, 
PNDR 2014 - 2020 şi pa-
chetele:
1 -  Asigurarea de zone 

de linişte - urmăreşte 
în principal asigura-
rea condiţiilor optime 
de cuibărit, adăpost 
şi hrănire pentru dez-
voltarea faunei speci-

fice ecosistemelor fo-
restiere şi

2 -  Utilizarea atelajelor la 
colectarea lemnului 
din rărituri (Pachetul 
2 poate fi aplicat doar 
în combinaţie cu Pa-
chetul 1).

Sprijin pentru 
fermieri

În 2019, APIA/Cen-
trul Judeţean Ilfov a de-
rulat măsuri de spri-
jin, care au fost finanţa-
te atât din FEGA, FEADR, 
cât şi din Bugetul Naţio-
nal, după cum urmează:

Schema de ajutor de 
stat pentru reducerea ac-
cizei la motorina utilizată 
în agricultură, a fost soli-
citată în decembrie 2018 
de 181 de fermieri, pen-
tru care s-au emis acor-
duri prealabile pentru 
anul 2019, în luna ianu-
arie.

Ulterior, beneficiarii 
au solicitat rambursarea 
accizei la motorina utili-

zată în agricultură pen-
tru sectorul vegetal şi zo-
otehnic, trimestrial.

Conform Acordu-
lui cadru de delegare 
APDRP/APIA/ANSVA P86/
A35/26431/12.07.2012, 
pentru implementarea 
Măsurii 215, plăţi pen-
tru bunăstarea animale-
lor, cuprinsă în Axa II din 
PNDR 2007-2013, cu mo-
dificările şi completările 
ulterioare, au fost depu-
se 3 cereri.

Pentru Măsura 215 
pachetul A - porci-
ne, în urma verificări-
lor administrative au fost 
autorizaţi la plată 3 fermi-
eri, cu suma de 1.059.765 
euro.

Pentru Măsura 215 
pachetul B - păsări (cate-
goria găini de reproducţie 
rase grele, respectiv pui 
de carne) - în urma ve-
rificărilor administrati-
ve a fost autorizat la pla-
tă 1 fermier, cu suma de 
95.343,76 euro.

Sprijinul pentru bu-
năstarea animalelor are 
forma unei plăţi anuale 
fixe pe unitate vită ma-
re (UVM), reprezentând o 
plată compensatorie pen-
tru pierderile de venit şi 
costurile suplimentare 
suportate de fermieri, fi-
ind solicitat de 15 ferme, 
pentru:

Pachetul A - plăţi 
în favoarea bunăstării 
porcinelor, în valoare de 
2.809.277,83 euro,

Pachetul B - plăţi 
în favoarea bunăstării 
păsărilor, în valoare de 
355.699,93 euro.

Conform HG 1179/2014, 
se acordă ajutor de stat 
în sectorul creşterii ani-
malelor pentru acoperi-
rea costurilor adminis-
trative aferente întocmi-
rii şi menţinerii Registru-
lui genealogic precum 
şi pentru determinarea 
calităţii genetice. Pen-
tru 2019, acest ajutor a 
fost solicitat de 2 bene-
ficiari - Asociaţia Genera-

lă a Crescătorilor de Ta-
urine şi Asociaţia Crescă-
torilor de Vaci -  Holstein 
RO, prin depunerea a 3 
cereri iniţiale anuale de 
solicitare:

Pentru întocmirea şi 
menţinerea Registrului 
genealogic, a fost solici-
tată suma de 3.967.620 
lei pentru un efectiv de 
132.277 capete bovine 
din rasele Bălţată cu ne-
gru românească,  Holstein 
Friză.

 Pentru determina-
rea calităţii genetice, a 
fost solicitată suma de 
2.207.920 lei pentru un 
efectiv de 27.599 capete 
bovine din rasele Bălţată 
cu negru românească, 
Holstein Friză, Bălţată 
românească Simmental, 
Brună-Schwyz şi Montbe-
liard.

După operarea şi ve-
rificarea administrativă 
în baza de date a ajuto-
rului de stat în sectorul 
creşterii animalelor pen-
tru acoperirea costuri-
lor administrative aferen-
te întocmirii şi menţinerii 
registrului genealo-
gic, a fost decontată su-
ma de 1.683.677,72 lei, 
iar pentru determinarea 
calităţii genetice suma de 
1.081.427,06 lei.

Pentru acordarea 
sprijinului financiar în 
sectorul apicol, în cadrul 
Programului Naţional Api-
col 2017-2019, au depus 
cerere 34 apicultori.

După controlul ad-
ministrativ şi controlul 
la faţa locului, au fost 
determinaţi eligibili la pla-
tă 32 apicultori, care au 
beneficiat de 159.331,72 
lei, sumă acordată din 
Bugetul naţional (50%) 
şi 34.165,50 euro su-
ma acordată din FEGA 
(50%).

Serviciul Măsuri Spe-
cifice a vizat în anul 2019 
carnete de rentier şi a re-
analizat dosarele unui 
număr de 743 rentieri 
agricoli.
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Serviciul Autorizare Plăţi din cadrul 
Agenţiei de Plăţi și Intervenţie în 
Agricultură (APIA)/ Centrul Judeţean 
Ilfov a desfășurat, în perioada 1 martie 
- 15 mai 2019, Campania de primire a 
cererilor unice de plată, perioada fără 
penalizări. Astfel, până la 31 mai 2019, 
fermierii au avut posibilitatea să depună 
formulare de modificare a cererii unice 
de plată, respectiv formulare de adăugare 
suprafaţă, de retragere suprafaţă și 
formulare de modificare a suprafeţelor.

 Peste 2.200 de cereri unice de plată 
de la fermierii ilfoveni


