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Mihai-Liviu Moraru a fost 
numit directorul general al 
Agenţiei pentru Finanţarea 
Investiţiilor Rurale, începând 
cu data de 9 iunie, conform 
unui ordin al Ministerului 
Agriculturii, informează 
Agenţia pentru Finanţarea 
Investiţiilor Rurale. Acesta îl 
înlocuiește la șefia AFIR pe 
Adrian Chesnoiu. 
Mihai-Liviu Moraru are 
37 de ani și este născut 
în Vatra Dornei. El a 
absolvit Universitatea 
de Știinţe Agronomice 
și Medicină Veterinară 
București - Facultatea de 
Horticultură și Arhitectură 
Peisageră, cu specializarea 
inginer diplomat. Are, de 

asemenea, un masterat în 
Management în Agroturism 
și Alimentaţie Publică.
Potrivit AFIR, Mihai-Liviu 
Moraru are o experienţă de 
14 ani în ceea ce privește 
implementarea tehnică și 
financiară a Programelor 
Naţionale de Dezvoltare 
Rurală, fiind parte a 
echipei Agenţiei încă din 
perioada de implementare a 
Programului SAPARD.
În acest interval a parcurs 
toate etapele profesionale, 
de la inspector debutant, 
la momentul angajării 
în Agenţie în anul 2006, 
consilier, șef serviciu și 
ulterior, Director al Oficiului 
Judeţean Suceava.
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AFIR are un director nou

Mai puțini fermieri la plată, în 
Campania 2020

Încă 10 focare de PPA în România, 
în ultima săptămână

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultu-
ră (APIA)  a anunțat că, pentru anul 2020, numărul 
fermierilor care au solicitat subvențiile din agricultu-
ră a scăzut cu 17.307. În schimb, a crescut suprafața 
agricolă solicitată la plata subvenției. 

În Campania de primire a Cererilor Unice de 
Plată pentru anul trecut, anul 2019, au fost înre-
gistrate un număr de de 846.619 cereri, pentru o 
suprafața declarată la plată de 9.711.211,43 hecta-
re. Prin comparație cu anul 2018, în anul 2019 nu-
mărul cererilor a scăzut ușor, în timp ce suprafața 
agricolă a crescut cu 194.695,83 ha, fapt care con-
firmă tendința de comasare a terenurilor agricole.

Anul acesta, 2020, în Campania de primire a Ce-
rerilor Unice de Plată, APIA informează că, până la 
data de 15 iunie 2020, termenul de depunere a ce-
rerilor pentru subvenții fără penalități de întârziere, 
a înregistrat 826.964 cereri unice de plată pentru 
o suprafață de 9.814.937,86 hectare. Față de anul 
anterior, anul 2019, numărul cererilor a scăzut cu 
17.307 cereri, în timp ce suprafața agricolă a crescut 
cu 170.206 ha, informează APIA într-un comunicat. 

„Derulată în condițiile atipice impuse de răspân-
direa pe teritoriul României a epidemiei de Corona-
virus, Campania 2020 de primire a cererilor unice de 
plată a debutat la data de 2 martie, iar în intervalul 
6 aprilie 2020 - 15 iunie 2020 aceasta s-a desfășurat 
exclusiv în mediul online, pentru a proteja sănătatea 
salariaților APIA și a beneficiarilor, deopotrivă.

Încă o dată APIA a demonstrat că este o 
instituție modernă, adaptată noilor tehnologii și că 
profesionalismul, forța și unitatea echipei sunt cheia 
succesului, chiar și în circumstanțe fără precedent, 
fiind capabilă să se adapteze unor dificultăți admi-
nistrative excepționale, iar fermierii români au de-
monstrat că sunt conectați la tehnologia actuală, ca-
re reprezintă viitorul unei agriculturi moderne. Feli-
citări echipa APIA, felicitări dragi fermieri!”, se afir-
mă în comunicat

Totodată, APIA precizează că, în conformitate cu 
prevederile comunitare și naționale în vigoare, Campa-
nia de primire a cererilor unice de plată continuă timp 
de 25 de zile, după data de 15 iunie 2020, cu aplica-
rea de penalități de 1% pentru fiecare zi de întârziere.

Pentru Campania 2019 au fost 
autorizați la plată 99,86% dintre 
fermieri

Directorul general al agenției de plăți, Adrian 
Pintea, a anunțat care sunt sumele plătite în 2019 
atât pentru sectoarele vegetal și zootehnie dar și 
măsurile de piață.

„Pentru Campania 2019 avem autorizați la pla-
tă până la 18 iunie 99,86% dintre fermieri, cu suma 
de 2.720.068.305 de euro. Iar suma totală de pla-
tă pe care a făcut-o APIA este de 2.880 miliarde eu-
ro, aici fiind incluse și măsurile de piață”, a arătat di-
rectorul APIA.

Termenul limită pentru plata finală a subvențiilor 
este 30 iunie. Pentru Campania 2019 plățile au înce-
put în avans la 16 octombrie 2019, când fermierii au 
primit 70 la sută din schemele pe suprafață și 85 la 
sută din sumele complementare pe hectar, măsurile 
de agromediu și climă.

Directorul Agenției 
Naționale pentru 
Zootehnie (ANZ), 
Vaida Bela, a 
declarat, pentru 
AGROINFO, că 
genotiparea 
berbecilor folosiți 
pentru reproducție 
devine obligatorie. 
El a afirmat că se 
va merge „până la 
capăt” cu testarea 
berbecilor de rasă, 
pentru ca oierii 
incorecți să fie 
eliminați din sistem.

Șeful ANZ a arătat că 
lucrurile au fost tărăgă-
nate prea mulți ani, iar 
pentru că nu s-a demarat 
această acțiune de testare 
a berbecilor, România nu 
a scăpat de scrapia la ovi-
ne, boală care pune frână 
și exportului de ovine vii, 
pe lângă alte pagube eco-
nomice pe care le provoa-
că fermelor de ovine. Ast-
fel, în calitate de inițiator 
al acestei acțiuni, ANZ nu 
vrea să renunțe la testa-
rea berbecilor de rasă. 

Totodată, ministrul 
Agriculturii, Adrian Oros, 
a declarat, în conferința 
de presă din 4 iunie 2020, 
că odată cu testele pentru 

rezistența la scrapie, se 
vor face și teste de pater-
nitate care arată filiația. 
Concret, dacă berbecii 
cu certificate de origine 
aparțin într-adevăr rasei 
respective își merită sau 
nu certificatele.

Tuturor berbecilor 
li se va efectua 
testul pentru 
scrapie

„Principiul rămâ-
ne același, vrem să mer-
gem până la capăt pe 
chestiunea asta cu ge-
notiparea, pentru tes-
tul de rezistență la scra-
pie. Bine, aici nu suntem 
legați de termen dar, pen-
tru toți berbecii, una din-
tre condițiile pentru a fi 
autorizați la reproducție, 
pentru montă natura-
lă și însămânțări artificia-
le, este efectuarea testu-

lui pentru scrapie. Acest 
test se poate face atât la 
laboratoarele ANZ, cât și 
la laboratoarele ANSVSA. 
Sunt alocate fonduri eu-
ropene pentru eradicarea 
scrapiei, așa că aici, în 
cea mai mare parte, pro-
blema este rezolvată. 

În momentul de față, 
am inițiat un proiect de or-
din de ministru pentru au-
torizarea reproducători-
lor pentru montă naturală, 
unde este prevăzută clar 
obligativitatea efectuării 
testului privind rezistența 
la scrapie a reproducăto-
rilor masculi de la specia 
ovine. Odată ce acel ordin 
va fi publicat în Monitorul 
Oficial devine obligativitate 
și, de acolo încolo, intrăm 
în linie dreaptă și sper că 
în maxim 3 ani, să putem 
ține sub control această 
boală și să putem decla-
ra la nivel internațional că 

România a eradicat scrapia 
la specia ovine”, a declarat 
Vaida Bela.

Se urmărește 
eradicarea 
scrapiei în 
România

Acesta a afirmat că 
proiectul de ordin a in-
trat deja pe circuit, la ni-
velul Ministerului Agricul-
turii, dar mai sunt câte-
va retușuri de făcut. Tot-
odată, a subliniat Bela, ca 
inițiator, ANZ ține foarte 
mult la această chestiune 
pentru că a explicat el, „e 
o discuție care se poartă 
în România de câțiva ani 
și-n fiecare an rămâne la 
faza de discuție”, ori acum 
este momentul ca aceas-
tă problemă să fie rezol-
vată, astfel încât această 
boală să fie eradicată în 
România. 

România înregistrea-
ză 272 de focare active 
de pestă porcină africană 
în ultima săptămână, față 
de 269 în perioada prece-
dentă, fiind consemnate 
zece focare noi în interva-
lul 11 - 17 iunie 2020, po-
trivit datelor anunțate vi-
neri, 19 iunie, de ANSVSA. 

În data de 19 iunie, 
pesta porcină africană 
(PPA) evolua în 150 de 
localităţi din 24 de judeţe, 
cu un număr de 272 de 
focare, dintre care 5 focare 
în exploataţii comerciale. 
În alte 16 judeţe au fost 
diagnosticate doar cazuri 
la mistreţi.

Cele 10 focare noi 

sunt în județele: Bihor - 
3, Dâmbovița - 2 focare - 
și câte un focar în jude-
țele Brașov (într-o fermă 
comercială), Dolj, Praho-
va, Brăila și Alba. 

De asemenea, în pe-
rioada menționată au fost 
stinse 7 focare, cele mai 
multe în județul Teleor-
man, respectiv 6 focare și 
unul în Brașov.

Până vineri au fost 
despăgubiți 15.129 de 
proprietari, valoarea tota-
lă a plăților fiind de 440,97 
milioane de lei. În perioa-
da următoare vor fi plătite 
despăgubiri în valoare de 
7,98 milioane de lei pen-
tru alți 203 proprietari.

Genotiparea berbecilor 
reproducători va continua


