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Autoritatea Națională Sanitară 
Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor (ANSVSA) a 
anunțat, într-un comunicat, că 
până în data de 25.02.2020 
au fost despăgubiți 14.829 
proprietari de animale, iar 
valoarea totală a plăților este 
de 403.647.050 de lei. Astfel, 
în județul Ilfov au fost plătite 
despăgubiri pentru 46 de 
exploatații, cu o valoare 
totală de 37.655.430 de lei.
Cel mai mare cuantum al 
despăgubirilor se înregistrează 
în județul Brăila, unde au fost 
plătite despăgubiri pentru 

3.993 de exploatații, dintr-un 
total de 4.005 de exploatații, 
în valoare de 204.858.160 
de lei.
De la începutul acestui an, în 
Europa, pe lângă România, 
au fost diagnosticate focare 
de Pestă Porcină Africană 
(PPA) în: Bulgaria, Ucraina, 
Belgia, Estonia, Ungaria, Italia, 
Letonia, Lituania, Polonia, 
Republica Serbia, Slovacia și 
Ucraina. În data de 5 februarie, 
boala a fost diagnosticată și în 
Grecia, într-o gospodărie din 
localitatea Nikokleia, regiunea 
Macedoniei Centrale.
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A fost demarată Campania de depunere a 
Cererilor Unice de Plată

Peste 400 de milioane de lei, 
despăgubiri pentru pesta porcină

APIA informează că de luni, 2 martie 2020, a 
demarat Campania de depunere a Cererilor Unice 
de Plată pentru anul 2020. Cererile se vor depune la 
Centrele judeţene/locale APIA şi al Centrul Munici-
piului Bucureşti, până la data de 15 mai 2020. 

Fermierii vor depune o singură Cerere Unică de 
Plată, chiar dacă utilizează suprafeţe de teren în di-
ferite localităţi sau judeţe.

Scheme și măsuri de plată
● schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS), 
plata redistributivă, plata pentru practici agricole be-
nefice pentru climă şi mediu, plata pentru tinerii fer-
mieri, plata pentru micii fermieri, schema de sprijin 
cuplat în sectorul vegetal şi zootehnic; ● măsurile 
compensatorii de dezvoltare rurală: Măsura 10 - 
Agro-mediu şi climă, Măsura 11 - Agricultura ecologi-
că, Măsura 13 - Plăţi pentru zone care se confruntă cu 
constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice 
(PNDR 2014-2020); ● ajutoarele naţionale tran-
zitorii (ANT) pentru sectorul vegetal şi zootehnic.

Completarea declarației de suprafață 
se efectuează electronic

În Campania 2020, completarea declaraţiei de 
suprafaţă se realizează electronic, folosind aplicaţia 
IPA-Online la adresa: http://lpis.apia.org.ro/. Finali-
zarea şi închiderea cererii unice de plată în IPA-On-
line se face în prezenţa funcţionarului APIA respon-
sabil cu primirea cererii unice de plată, după verifi-
carea acesteia şi a mesajelor din controlul parcelelor 
digitizate şi corectarea eventualelor probleme sem-
nalate de către sistemul informatic. 

Acelaşi principiu se aplică şi pentru fermie-
rii, crescători de animale, care vor completa Cere-
rea unică de plată – declaraţie sector zootehnic, în 
aplicaţia dedicată sectorului zootehnic.

Pentru a beneficia de subvenţii, solicitanţii trebu-
ie să prezinte documentele privind utilizarea terenu-
lui conform art.5 din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu 
modificări şi completări. Documentele care fac dova-
da că terenul agricol se află la dispoziţia fermierului 
trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii uni-
ce de plată şi trebuie să fie valabile la data depunerii 
cererii. Responsabilitatea privind legalitatea şi valabili-
tatea documentelor aparţine fermierului şi/sau autori-
tăţii care a emis/atestat aceste documente, după caz.

Normele de ecocondiționalitate 
trebuie respectate

Potrivit prevederilor legislaţiei europene şi na-
ţionale, orice fermier care solicită plăţi în cadrul 
schemelor de plată trebuie să respecte normele de 
ecocondiţionalitate, care cuprind Bunele Condiţii Agri-
cole şi de Mediu (GAEC) şi Cerinţele Legale în Materie 
de Gestionare (SMR), pe tot pacursul anului, pe toa-
te parcelele agricole din cadrul exploataţiei, indiferent 
de mărimea lor. 

Informaţiile detaliate pentru accesarea fiecărei 
scheme de plată/măsuri de sprijin, inclusiv hărţile şi 
listele cu UAT eligibile pentru măsurile de dezvolta-
re rurală,  pot fi consultate la centrele judeţene/locale 
ale APIA şi pe site-urile: www.apia.org.ro, www.madr.
ro şi www.pndr.ro.

Carrefour 
România lansează 
a doua ediţie 
a programului 
„Creştem România 
BIO”, care se 
adresează tuturor 
agricultorilor 
interesaţi de 
conversia la BIO, 
indiferent de locaţia 
sau dimensiunea 
producţiei lor, a 
anunţat retailerul.

Potrivit sursei citate, 
în program se pot înscrie 
în prezent atât agricultori 
care urmează să îşi certifi-
ce pentru prima oară cul-
turile, cât şi cei care sunt 
deja în proces de conver-
sie, iar înscrierile se fac 
online, în perioada 24 fe-
bruarie - 15 mai 2020, pe 
www.crestemromaniabio.
ro sau direct în magazine, 
în întreaga reţea de hiper-
marketuri Carrefour din 
ţară.    Prima ediţie a pro-
gramului „Creştem Româ-
nia Bio”, o iniţiativă care 
susţine dezvoltarea agri-
culturii ecologice locale, a 
fost lansată în martie 2019 
şi a avut peste 200 de fer-
mieri înscrişi, dintre care 
75 au fost eligibili. Înce-
pând cu luna iunie a aces-
tui an, produsele acestora 

vor fi disponibile în Carre-
four cu eticheta „În con-
versie la BIO”, aducând 
mai aproape de consuma-
tor producţia locală în curs 
de certificare BIO.

Ce beneficii oferă 
programul

Beneficiile oferite în 
cea de-a doua ediţie a 
programului pentru viitorii 
parteneri Carrefour sunt: 
un contract ferm pe pe-
rioada de conversie (1-3 
ani) şi încă 2 ani după mo-
mentul în care devin pro-
ducători BIO, iar Carrefo-
ur va achiziţiona întrea-
ga producţie pe toată du-
rata contractului, prelua-
rea costurilor de certifica-
re pentru toată perioada 
de conversie atât în cazul 

agricultorilor care urmea-
ză să îşi certifice pentru 
prima oară culturile, cât şi 
în cazul agricultorilor ca-
re sunt deja în proces de 
conversie, precum şi con-
siliere pentru procesul de 
conversie la BIO, în ceea 
ce priveşte procedura de 
elaborare a dosarului, în 
parteneriat cu organismul 
de certificare Ecocert. 

De asemenea, pro-
gramul oferă promova-
rea şi vânzarea produse-
lor rezultate: începând cu 
primul an de conversie, 
ca produse convenţiona-
le, iar din al doilea an, sub 
eticheta „în conversie la 
BIO”, la un preţ superior 
produselor din agricultura 
convenţională,  Carrefour 
fiind primul retailer care 
va introduce o astfel de 

etichetă, încercând, prin 
acest demers, să sprijine 
atât agricultorii în proce-
sul de conversie, cât şi să 
desfăşoare acţiuni de in-
formare a consumatori-
lor cu privire la benefici-
ile BIO; susţinere şi con-
siliere pentru dezvoltarea 
afacerii, oferind inclusiv 
suport de marketing, pro-
movare, packaging (bio-
degradabil) pentru pro-
dusele ecologice rezulta-
te din aceste parteneriate.

România deţine în 
prezent în jur de 364.000 
de hectare în agricultura 
ecologică şi circa 10.000 
de beneficiari înregistraţi 
în acest sistem. Piaţa bio 
din România a ajuns la 20 
de milioane de euro, în 
2018, înregistrând o creş-
tere anuală de circa 30%. 

APIA a anunţat că 
eşantionul de control 
pentru anul de cerere 
2020 va fi mai restrâns 
decât cel din anul trecut, 
deoarece rata de eroa-
re pentru anul 2019 a 
fost mai mică. Totodată, 
APIA va furniza fermieri-
lor implicaţi în cazurile de 
suprapunere a parcelelor 
agricole declarate sau de 
supradeclarare a blocuri-
lor fizice numele şi pre-
numele celorlalţi fermieri 
cu care se află în aceste 
situaţii, la nivel de parce-
lă/bloc fizic.

Eşantionul de con-
trol pentru anul de cere-
re 2019 a inclus un nu-
măr total de 66.323 fer-
mieri, pentru care s-au 
verificat respectarea nor-

melor de ecocondiţionali-
tate, a cerinţelor minime 
şi specifice aferente sche-
melor de sprijin în secto-
rul vegetal şi în sectorul 
zootehnic, astfel:
 pentru controlul 

pe teren prin metoda cla-
sică –19.409 fermieri;
 pentru controlul 

pe teren prin metoda te-
ledetecţie – 46.914 fer-
mieri.

Suprafaţa totală con-
trolată în anul 2019 a fost  
de 1.936.094,70 ha, re-
spectiv:
 pentru controlul 

pe teren prin metoda cla-
sică – 1.395.801,18 ha;
 pentru controlul 

pe teren prin metoda te-
ledetecţie – 566.241,58 
ha. 

Se lansează a doua ediție a programului 
„Creștem România BIO”

Eșantion de control mai mic, 
pentru 2020


