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Camera Deputaților a 
votat astăzi legea prin 
care terenurile agricole 
nu mai pot fi vândute 
cetățenilor străini. 
Proiectul a fost adoptat 
cu 205 voturi pentru, 96 
împotrivă și 8 abțineri. 
Camera Deputaților este 
for decizional, iar legea 
va fi trimisă președintelui 
României pentru 
promulgare. 
Conform legii, înstrăinarea 
terenulurilor agricole, 
în cazul în care titularii 
dreptului de preempțiune 
(cei care au prioritate n.r.) 
nu își manifestă dorința 
de a le cumpăra, se poate 
face către persoanele 
fizice care au domiciliul/

reședința în raza unității 
administrativ-teritoriale 
unde este amplasat 
terenul, de cel puțin cinci 
ani, anterior înregistrării 
ofertei de vânzare.
Către persoanele juridice 
terenurile se pot vinde 
doar dacă se îndeplinesc 
cumulativ mai multe 
condiții, printre care 
situarea sediului social în 
raza unității administrativ-
teritoriale unde este 
amplasat terenul, 
desfășurarea de activități 
în zona respectivă, 
venituri minime de 75% 
din activități agricole, iar 
asociații să facă dovada 
domiciliului național pe 
ultimii cinci ani.
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Cetățenii străini nu mai pot cumpăra 
terenuri agricole în România!

Termenul limită de depunere a 
cererilor unice de plată, fără 

penalități - 15 iunie

Pesta porcină este activă în 266 de 
focare din România

Condiţiile privind 
obţinerea ajutorului 
de stat pentru 
ameliorarea raselor 
de animale vor 
fi modificate, cu 
scopul de a creşte 
şi garanta calitatea 
animalelor şi a 
lupta cu vânătorii 
de subvenţii, a 
declarat ministrul 
Agriculturii, Adrian 
Oros, într-un 
briefing de presă.

„Începând de anul 
acesta, nu vom accep-
ta să se elibereze certifi-
cate de origine pentru re-
producători, doar dacă se 
face acel test de genoti-
pare, care să ne garante-
ze apartenenţa şi testul 
de filiaţie. (...) Vrem ca, 
măcar începând de acum, 
subvenţiile să ajungă la 
adevăraţii crescători de 
animale şi nu la vânăto-
rii de subvenţii. Eu am 
spus‑o de ani de zile, din 
păcate, în agricultura ro-
mânească s‑au infiltrat 
foarte mulţi vânători de 
subvenţii, iar banii pe ca-
re trebuiau să îi ia agricul-
torii şi crescătorii de ani-
male, cei care fac aceas-

tă activitate de dinainte 
a de a apărea subvenţii-
le şi care cu siguranţă o 
să facă această activita-
te şi după ce dispar sub-
venţiile, foarte puţini bani 
au ajuns la ei pentru că 
au apărut aceşti vânători 
de subvenţii. Noi vrem să 
oprim sau să diminuăm, 
mai corect spus, acest fe-
nomen dăunător agricul-
turii româneşti”, a sublini-
at Adrian Oros.

Peste 16 milioane 
de lei, ajutorul de 
stat

Acesta a explicat că 
ministerul plăteşte, pe 
lângă subvenţii, un aju-
tor de stat pentru amelio-
rarea raselor de animale. 
Numai pentru cererile de-
puse în luna aprilie, suma 
totală autorizată a fi plă-
tită către 85 de solicitanţi 
este de 16,1 milioane lei, 

pentru servicii de întocmi-
re şi menţinere a registre-
lor genealogice ale rasei 
şi pentru determinarea 
calităţii genetice a raselor. 

Programul este nece-
sar pentru a creşte „cali-
tatea genetică a efective-
lor pe care le avem şi în-
suşirile morfoproductive, 
în aşa fel încât animale-
le care sunt crescute în 
România să aibă produc-
ţii foarte bune şi să fie 
rentabilă creşterea ani-
malelor”, a adăugat şeful 
 MADR.

Scrapia, un 
motiv pentru 
introducerea 
genotipării

Un alt argument in-
vocat de Oros în favoa-
rea introducerii obligaţi-
ei genotipării a fost exis-
tenţa în România, încă din 
2014, a scrapiei (encefa-

lopatia spongiformă ovi-
nă), o boală neurodege-
nerativă, animalele care 
contactează boala având 
susceptibilitate sau rezis-
tenţă genetică. „Boala es-
te netratabilă şi eradica-
rea ei costisitoare, des-
coperirea unui singur caz 
într‑o turmă presupunând 
sacrificarea întregii turme 
şi despăgubirea fermie-
rului. De aceea, singu-
ra modalitate de a preve-
ni această boală, care are 
o predispoziţie genetică, 
este de testare precoce a 
ovinelor şi eliminare a in-
divizilor care sunt slab‑re-
zistenţi, care sunt predis-
puşi”, a mai spus minis-
trul.  

Nu în ultimul rând, 
Oros a menţionat că sunt 
anumite state care au sis-
tat importurile din cau-
za evoluţiei scrapiei în 
România, iar una dintre 
acestea este Turcia.

Un număr de 266 de 
focare de pestă porcină 
africană erau active, vi-
neri, 6 mai, în 139 de loca-
lităţi din 23 de judeţe, po-
trivit unui comunicat remis 
de Agenţia Naţională Sa-
nitară Veterinară şi pen-
tru Siguranţa Alimentelor 
(ANSVSA). Patru focare 
din cele 266 erau în explo-
ataţii comerciale. În alte 
17 judeţe, au fost diagnos-
ticate doar cazuri la mis-
treţi. În intervalul 28 mai ‑ 
3 iunie au fost înregistrate 
opt focare noi, astfel: ju-
deţul Sibiu ‑ un focar; ju-
deţul Gorj ‑ un focar; jude-

ţul Prahova ‑ un focar; ju-
deţul Alba ‑ un focar; jude-
ţul Teleorman ‑ două foca-
re; judeţul Olt ‑ un focar; 
judeţul Bihor ‑ un focar.

În aceeaşi perioadă, 
şase focare au fost stinse 
‑ trei în judeţul Teleorman 
şi trei în judeţul Prahova, 
menţionează ANSVSA.

Până vineri, 6 mai, au 
fost despăgubiţi 15.121 
de proprietari, valoarea 
totală a plăţilor fiind de 
440.953.790 de lei. În pe-
rioada următoare vor fi 
plătite despăgubiri în va-
loare de 7.988.500 de lei 
pentru alţi 208 proprietari.

Condiţiile pentru obţinerea ajutorului de 
stat pentru ameliorarea raselor de animale, 
modificate

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultu-
ră (APIA) reaminteşte tuturor beneficiarilor că data 
limită de depunere, fără penalităţi, a cererilor uni-
ce de plată aferente Campaniei 2020 este 15 iunie 
2020, anunţă APIA într‑un comunicat. 

Începând cu data de 06 aprilie 2020, primi-
rea cererilor unice de plată aferente Campani-
ei 2020 se realizează prin mijloace electronice 
(telecomunicaţii), în conformitate cu prevederile Or-
dinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 
nr.89/03.04.2020, iar până la acest moment (2 iu-
nie – n.r.) au fost depuse 746.625 cereri, pentru o 
suprafaţă de 7.277.670,64 ha.

Completarea Cererilor unice de plată se reali-
zează pe site‑ul APIA www.apia.org.ro, accesând 
link‑ul aplicaţiei IPA‑Online http://lpis.apia.org.ro, 
iar descrierea amănunţită a utilizării aplicaţiei se 
găseşte în ghidul de utilizare al acesteia, care poate 
fi accesat la butonul Asistenţă. 

Documentele care se ataşează la dosarul Cere-
rii unice de plată sau la modificările aduse aceste-
ia (copie CI/BI/paşaport/certificatul de înregistrare 
la ONRC/certificatul de înregistrare fiscală, dovadă 
cont bancar activ) se transmit de către fermieri, prin 
mijloace electronice, către Centrele judeţene/locale 
APIA de care aparţin.

„Asigurăm fermierii de întregul nostru sprijin în 
parcurgerea acestei etape şi îi îndemânăm să cola-
boreze cu responsabilii de dosar de la nivelul Cen-
trelor judeţene, respectiv ai Centrelor locale, pen-
tru clarificarea/soluţionarea eventualelor probleme 
pe care le întâmpină, astfel încât să reuşească să 
depună cererea în termen şi să evite aplicarea de 
penalităţi”, se spune în comunicat.

Procedura de eliberare a adeverințelor 
pentru credite, simplificată

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultu-
ră (APIA) le reaminteşte fermierilor, printr‑un comu-
nicat, că a fost simplificată procedura de eliberare a 
adeverinţelor pe baza cărora se pot accesa credite. 
Astfel, cererea pentru eliberarea acestui document 
se depune la centrul judeţean/local APIA prin mijloa-
ce electronice, iar adeverinţele sunt trimise online di-
rect către bancă.

Această simplificare se înscrie în obiective-
le APIA, respectiv de a veni în sprijinul fermierilor 
prin asigurarea continuităţii activităţilor şi propune-
rea unor metode şi soluţii care să ofere posibilitatea 
acestora de a‑şi desfăşura activitatea în continuare, 
în condiţii de siguranţă. 

„Apreciem în acest sens sprijinul tuturor instituţiilor 
partenere APIA care au înţeles importanţa sectorului 
agricol, dând dovadă de o atitudine pro‑activă, orien-
tată pe găsirea celor mai bune oportunităţi de sprijin 
pentru fermieri”, precizează APIA.

Până la data de 5 iunie, APIA a eliberase un 
număr de 1.850 adeverinţe pentru FEGA şi 1.450 
adeverinţe pentru FEADR, peste 95% dintre 
adeverinţe fiind eliberate online.


