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Ministerul 
Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
(MADR) va modifica 
modalitatea de 
organizare a 
controalelor pe 
teren, programate 
în perioada 16 - 
31 martie 2020, 
în contextul 
pandemiei de 
coronavirus, a 
anunţat, sâmbătă, 
Ministerul 
Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
(MADR).

„Dată fiind apariţia 
COVID 19, precum şi ac-
tivitatea AFIR care necesi-
tă interacţiunea cu bene-
ficiarii FEADR, este nece-
sar să se stabilească anu-
mite măsuri pentru or-
ganizarea activităţii, din 
punct de vedere al proiec-
telor aflate în implemen-
tare”, precizează instituţia 
 într-un comunicat. 

Astfel, pentru proiec-
tele pentru care s-au de-
pus tranşele intermedia-
re de plată se va realiza 
analiza de risc pentru ex-
tragerea eşantionului de 

proiecte care trebuie ve-
rificat la locul investiţiei, 
urmând ca vizita la locul 
investiţiei să se realizeze 
la următoarea tranşă de 
plată. Experţii vor putea 
să autorizeze plata doar 
în urma verificării docu-
mentare a dosarului ce-
rere de plată.

În zonele cu risc 
ridicat, se vor 
autoriza plățile, 
fără vizita la locul 
investiției

De asemenea, pen-
tru proiectele pentru ca-
re  s-au depus cererile de 
plată tranşa finală, exper-
ţii vor efectua vizita la lo-
cul investiţiei conform 
procedurilor în vigoa-
re, cu amendamentul ca, 
acolo unde în urma ana-

lizei efectuate la nivelul 
conducerii CRFIR/OJFIR 
se consideră ca zona es-
te una cu risc ridicat, se 
poate autoriza plata că-
tre beneficiari, fără a mai 
fi necesară vizita la locul 
investiţiei. 

„În acest sens, pen-
tru fiecare proiect pen-
tru care nu se efectuea-
ză vizita la locul investi-
ţiei, se va întocmi o no-
tă care va fi aprobată de 
DGA  CRFIR sau directorul 
OJFIR care va fi ataşată 
dosarului administrativ al 
proiectului. În cazul pro-
iectelor pentru care tran-
şa finală a fost plătită fă-
ră vizita la faţa locului, 
DGA CRFIR şi directorul 
OJFIR se vor asigura că 
această verificare se va 
efectua de către serviciile 
tehnice în perioada ime-
diat următoare întrerupe-

rii restricţiilor cauzate de 
 COVID 19”, se precizează 
în comunicat.

Proiectele care au 
fost cuprinse în eşanti-
onul de control pe teren 
(OTSC) de 5% şi pentru 
care nu s-a efectuat încă 
vizita pe teren vor fi au-
torizate la plată fără a se 
mai efectua verificarea pe 
eşantion (vor fi eliminate 
din eşantioanele selecta-
te până acum) şi vor fi in-
cluse în următoarea soli-
citare de fonduri. 

Potrivit MADR, ur-
mătoarele eşantioane de 
control pe teren (OTSC) 
de 5% se anulează, ur-
mând ca toate certificate-
le de plată care n-au fost 
eşantionate să fie introdu-
se în populaţia de eşantio-
nare în momentul în care 
va înceta situaţia cauzată 
de apariţia COVID 19.

agricultură

În urma epidemiei de 
SARS-Cov 2, la Bruxelles 
se discută deja despre 
posibilitatea extinderii la doi 
ani a perioadei de tranziţie 
între actuala și viitoarea 
Politică Agricolă Comună 
(PAC). Anunţul a fost făcut 
de prim-vicepreședintele 
Parlamentului European, 
Mairead McGuinness, care a 
precizat că întârzierile cauzate 
de criza coronavirusului în 
adoptarea și elaborarea 
reformelor viitoarei PAC 
ar putea duce la un decalaj 
mai mare. 
Prelungirea perioadei de 

tranziţie în ceea ce privește 
adoptarea noii politici agricole 
comune nu este o temă nouă. 
La Bruxelles, dar și în ţară, 
se vorbește de ceva vreme 
despre necesitatea extinderii 
termenului la doi sau chiar trei 
ani. Pentru că au apărut între 
timp foarte multe variabile 
în această ecuaţie. Nu doar 
Brexitul, ci și implementarea 
Pactului ecologic ar putea 
perturba cumva foaia de 
parcurs a viitoarei politici 
agrare europene, cu atât 
mai mult cu cât nici măcar 
viitorul buget multianual nu 
a fost încă stabilit. 

PAGiNĂ REALizAtĂ dE ANdREi dUMitRU

APIA a suspendat primirea 
cererilor de plată

Perioada de tranziție la viitoarea 
PAC ar putea fi extinsă

Modificări în lansarea submăsurii 6.1

Anunţul a fost făcut într-un comunicat remis 
redacţiei Jurnalul de Ilfov.

„Apreciind cu maximă responsabilitate evoluţia 
COVID-19, conducerea APIA, susţinută de MADR, a 
luat decizia de a suspenda primirea Cererilor unice 
de plată începând cu data de 16 martie 2020, până 
la data de 6 aprilie 2020, iar în funcţie de evoluţia vi-
rusului vom lua măsurile care se impun. Menţionăm 
faptul că activitatea Agenţiei se va desfăşura nor-
mal, evitând contactul cu publicul”, se spune în co-
municat.

„Convinşi de faptul că fiecare dintre noi, angajat 
APIA sau fermier, ar putea fi supus contaminării cu 
acest virus, în ciuda măsurilor de precauţie impuse 
de această situaţie, considerăm că cel mai important 
este să ne gândim la sănătatea fiecăruia.

De aceea, conducerea APIA susţine iniţiativa de 
a reduce riscul infectării în cazul oricărui angajat al 
Agenţiei. Cu toţii ştim că munca în echipă, făcută cu 
seriozitate şi conştiinciozitate de fiecare dintre noi, 
a dus la atingerea nivelului maxim de performanţă 
în acest domeniu. Dar, dincolo de rezultatele care 
ne onorează şi ne obligă să fim întotdeauna cei mai 
buni, apreciem faptul că sănătatea fiecăruia trebuie 
să reprezinte, în această situaţie nemaiîntâlnită, pri-
oritatea acestei Agenţii. Măsura luată reprezintă o 
dovadă a respectului pe care trebuie să îl manifes-
tăm, înainte de toate, faţă de noi înşine.

Fermierilor noştri, beneficiari direcţi ai tuturor 
formelor de sprijin acordate de APIA, le transmitem 
rugămintea de a se solidariza cu efortul nostru de a 
reduce expunerea în faţa acestui virus şi îi asigurăm 
de faptul că le vor fi respectate toate drepturile”, se 
arată în document.

Ministrul Agriculturii a solicitat 
Comisiei Europene prelungirea 
termenului de depunere a cererilor 
de plată

Ministrul desemnat pentru portofoliul Agricultu-
rii, Adrian Oros, a anunţat că a solicitat Comisiei Eu-
ropene prelungirea termenului de depunere a cere-
rilor unice de plată până la 15 iunie 2020, în condi-
ţiile în care s-a luat decizia sistării depunerii aces-
tor cereri la centrele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură (APIA) din cauza pandemiei de 
coronavirus. 

„Mesaj important pentru toţi fermierii! Vom sis-
ta pentru o perioadă depunerea cererilor la centre-
le APIA. Am solicitat Comisiei Europene prelungirea 
termenului de depunere a cererilor de plată până la 
15 iunie”, a scris sâmbătă, pe Facebook, ministrul 
Agriculturii.

Campania de depunere a cererilor de plată a de-
marat în data de 2 martie, iar ultima zi de depunere 
este 15 mai 2020. Până la data de 10 martie, fermi-
erii români au depus 70.960 de cereri unice de pla-
tă pentru o suprafaţă de 227.989 hectare, în cadrul 
Campaniei aferente anului 2020. 

Anul trecut, peste 846.600 cereri unice de plată, 
pentru o suprafaţă totală de 9,7 milioane de hecta-
re, au fost depuse la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură până la data limită când s-a în-
cheiat campania de primire a cererilor.

MADR a anunţat că 
au fost efectuate modi-
ficări în ceea ce priveşte 
lansarea submăsurii 6.1 
- Sprijin pentru instala-
rea tinerilor fermieri. Se-
siunea de depunere a ce-
rerilor de finanţare în ca-
drul Submăsurii 6.1 „Spri-
jin pentru instalarea tine-
rilor fermieri”, din cadrul 
PNDR 2014-2020, a fost 
propusă pentru lansare la 
sfârşitul lunii aprilie 2020. 
Alocarea financiară dis-
ponibilă este de 42,7 mi-
lioane euro din care 22,7 
mil. euro la nivel naţional 
(incluzând 6,80 mil. euro 
pentru zona montană) şi 
20 mil. euro pentru tinerii 
din afara graniţelor ţării. 

„Luând în conside-
rare faptul că solicitarea 

sprijinului financiar în ca-
drul acestei submăsuri 
presupune parcurgerea 
unor etape care impun 
prezenţa potenţialului 
beneficiar în ţară înainte 
de depunerea cererii de 
finanţare, anunţăm fap-
tul că menţinem în gra-
ficul propus prin agenda 
estimativă deschiderea 
sM 6.1 pentru solicitanţii 
din interiorul graniţelor 
ţării, urmând ca pen-
tru potenţialii solicitanţi 
din diaspora deschide-
rea sesiunii să fie sta-
bilită la o dată ulterioa-
ră, în acord cu măsurile 
excepţionale privind că-
lătoriile în străinătate, în 
contextul răspândirii viru-
sului COVID-19”, a preci-
zat  MADR.

Modificări în modalitatea de 
organizare a controalelor 
pe teren


