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Peste 1 milion de hectare 
au fost irigate, până în 
prezent, în 2020,  arată 
datele Agenţiei Naţionale 
de Îmbunătăţiri Funciare 
(ANIF). Potrivit sursei 
citate, judeţele unde s-a 
irigat cel mai mult, până la 
data de 14 august 2020, 
sunt: Brăila - cu 345.160 
de hectare cumulat, din 
care 158.875 de hectare 
udarea I, Dolj - cu 137.933 
de hectare (din care 
21.002 de hectare udarea 
I), Ialomiţa (126.658 

de hectare cumulat, din 
care 53.943 de hectare 
udarea I), Galaţi (94.857 de 
hectare cumulat, din care 
53.981 de hectare udarea 
I). Datele oficiale relevă 
faptul că, în acest an, 
s-au irigat 1.006.435 de 
hectare, din care udarea 
I a reprezentat 418.373 
de hectare, 2.572 km de 
canale au fost umplute cu 
apă, iar suprafaţa ce poate 
fi deservită ca urmare a 
umplerii canalelor este de 
763.791 de hectare.

PAGINĂ reAlIzAtĂ De ANDreI DUMItrU

Situația irigațiilor în anul 2020

Controalele pe teren, finalizate până pe 
15 octombrie

Bugetul Ministerului 
Agriculturii a fost supli-
mentat cu 3,445 miliarde 
de lei, a anunţat ministrul 
de resort, Adrian Oros.                                      
„Azi (14 august - n.r.), în 
şedinţa de Guvern, buge-
tul Ministerului Agricultu-
rii şi Dezvoltării Rurale a 
fost suplimentat cu 3,445 
miliarde de lei. Acest lu-
cru ne permite să acor-
dăm despăgubiri pentru 
secetă, aşa cum am pro-
mis şi cum nu s-a mai fă-
cut de mulţi ani. Ne per-
mite să facem plăţile în 
avans pentru subvenţi-
ile din Campania 2020. 
Vreau să fac o preciza-

re: am făcut demersurile 
la Comisie ca anul aces-
ta subvenţiile să fie acor-
date mai repede cu o lu-
nă. Aşteptăm aprobarea 
Comisiei. Suntem pre-
gătiţi. De asemenea, ne 
permitem să compensăm 
cât mai echitabil şi obiec-
tiv toate pierderile înre-
gistrate şi de cei din sec-
torul zootehnic, crescăto-
rii de bovine, ovine, ca-
prine, porcine, de păsări 
şi de cei din apicultură, 
pierderi suferite din ca-
uza evoluţiei pandemiei 
de CoViD-19”, a precizat 
oros, la finalul şedinţei de 
Guvern.

Guvernul a suplimentat 
bugetul MADR

Perioadele de depunere a cererilor unice de pla-
tă în Campania 2020 au fost decalate din cauza con-
diţiilor determinate de pandemia CoViD-19, însă 
termenul de finalizare a controalelor pe teren es-
te până la data de 15 octombrie, informează APiA.                                                

„Din cauza condiţiilor determinate de răspândi-
rea pandemiei CoViD-19, perioadele de depunere a 
cererilor de plată, precum şi a activităţilor subsec-
vente acestora, au fost decalate, însă termenul de 
finalizare a controalelor pe teren este de cel târziu 
până la data de 15 octombrie, cu excepţia controa-
lelor pentru cerinţele/obligaţiile specifice, care se 
vor efectua în iarnă sau în primăvara anului urmă-
tor“, precizează instituţia, într-un comunicat.                                

Și alte instituții vor efectua controale
Potrivit sursei citate, în afara controalelor efec-

tuate de către inspectorii APiA, şi alte instituţii efec-
tuează acţiuni specifice. Astfel, Autoritatea Naţiona-
lă Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimente-
lor (ANSVSA) iniţiază controale pentru cerinţele le-
gale în materie de gestionare în domeniile „Identi-
ficarea şi înregistrarea animalelor”, „Sănătatea pu-
blică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor”, 
şi „Bunăstarea animalelor”, precum şi controalele 
specifice pentru Măsura 14 - Bunăstarea animalelor 
din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-
2020.                                                       

De asemenea, Autoritatea Naţională Fitosanita-
ră (ANF) efectuează controalele pentru verificarea 
standardului SMR10 - introducerea pe piaţă a pro-
duselor de protecţie a plantelor, în timp ce Agenţia 
Naţională pentru Zootehnie (ANZ) verifică respec-
tarea de către fermieri a condiţiilor privind ajutoa-
rele naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic pen-
tru speciile ovine/caprine şi sprijinul cuplat în secto-
rul zootehnic, precum şi controalele specifice pentru 
pachetul 8 - Creşterea animalelor de fermă din rase 
locale în pericol de abandon - din cadrul Măsurii 10.

Controlul, cerință obligatorie pentru 
efectuarea plăților finale

„Efectuarea controlului pe teren reprezintă o ce-
rinţă obligatorie impusă de legislaţia comunitară şi 
o etapă premergătoare efectuării plăţilor finale. Tot-
odată, subliniem faptul că orice fermier care solici-
tă sprijin financiar din fonduri europene şi naţiona-
le trebuie să respecte normele de ecocondiţionalita-
te pe tot parcursul anului, pe toate parcelele agrico-
le din cadrul exploataţiei, indiferent de mărimea lor. 
Respectarea eco-condiţionalităţii este obligatorie in-
clusiv pe parcelele nesolicitate la plată şi pe cele ca-
re nu mai sunt folosite în scopul producţiei”, se ara-
tă în comunicatul citat.                    

APiA menţionează că se bazează pe colaborarea 
şi sprijinul fermierilor pentru ca activităţile de con-
trol să se desfăşoare în mod corespunzător, ţinând 
cont de situaţia specială şi de normele de siguranţă 
care trebuie respectate în acest an. 

Ordinul MAI nr. 120 
din 6 august 2020 
pentru modificarea 
și completarea 
Ordinului ministrului 
Administrației 
și Internelor 
nr. 1.501/2006 
privind procedura 
înmatriculării, 
înregistrării, radierii 
și eliberarea 
autorizației de 
circulație provizorie 
sau pentru probe 
a vehiculelor a 
fost publicat în 
Monitorul Oficial pe 
data de 11 august 
2020 și este în 
vigoare. 

Potrivit noilor modi-
ficări din ordinul MAi, se 
înregistrează la nivelul 
primarilor comunelor, ai 
oraşelor, ai municipiilor şi 
ai sectoarelor municipiu-
lui Bucureşti numai trac-
toarele agricole sau fo-
restiere, remorcile desti-
nate a fi tractate de că-

tre acestea, troleibuzele, 
mopedele şi cvadriciclu-
rile uşoare aşa cum sunt 
prevăzute în Regulamen-
tul (UE) nr. 168/2013 al 
Parlamentului European 
şi al Consiliului din 15 ia-
nuarie 2013 privind omo-
logarea şi supraveghe-
rea pieţei pentru vehicu-
lele cu două sau trei roţi şi 
pentru cvadricicluri, omo-
logate potrivit legii, pen-
tru care Regia Autonomă 
«Registrul Auto Român» a 
emis cartea de identitate 
a vehiculului, maşinile au-
topropulsate pentru care 
Regia Autonomă «Regis-
trul Auto Român» a emis 
atestatul tehnic, precum 
şi tramvaiele şi vehiculele 
cu tracţiune animală. 

Înregistrarea vehicu-
lelor se realizează de că-
tre compartimentele de 
specialitate de la nivelul 
primarilor comunelor, ai 
oraşelor, ai municipiilor şi 
ai sectoarelor municipiului 
Bucureşti, pe a căror ra-
ză teritorială îşi au domi-

ciliul, reşedinţa ori sediul 
proprietarii vehiculelor re-
spective.

Autovehiculele şi re-
morcile, cu excepţia re-
morcilor destinate a fi 
tractate de către tractoa-
rele agricole sau forestiere 
pot, după caz, să fie înma-
triculate, în condiţiile legii.

Numărul de 
înmatriculare 
poate fi păstrat

Păstrarea combinaţiei 
numărului de înmatri-
culare poate fi solicitată 
de către titularul certifi-
catului de înmatriculare 
autorităţii care a efectu-
at înmatricularea, până la 
momentul radierii vehicu-
lului, al expirării solicită-
rii anterioare de păstrare 
sau al transcrierii transmi-
terii dreptului de proprie-
tate pe numele dobândi-
torului, după caz, cu pla-
ta tarifului aferent. Soli-
citarea înscrierii aceste-
ia în evidenţele autorităţii 

competente se face în ba-
za depunerii următoarelor 
documente:

a) cererea solicitan-
tului, al cărei model este 
prevăzut în anexă;

b) actul de identitate 
al solicitantului sau docu-
mentele care atestă do-
bândirea personalităţii ju-
ridice, denumirea şi sediul 
persoanei juridice, în ori-
ginal şi în copie;

c) dovada achită-
rii tarifului de păstrare a 
combinaţiei numărului de 
înmatriculare.

Solicitantul înmatricu-
lării permanente, al tran-
scrierii transmiterii drep-
tului de proprietate asu-
pra unui vehicul sau al eli-
berării unui nou certificat 
de înmatriculare ca urma-
re a modificării unor da-
te înscrise în acesta poate 
opta pentru o combinaţie 
preferenţială a număru-
lui de înmatriculare, dacă 
aceasta este disponibilă, 
cu plata contravalorii tari-
fului legal.

Modificări în legislaţia cu 
privire la înregistrarea 
tractoarelor


