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PaginĂ realizatĂ de andrei dUMitrU

Termene pentru depunerea 
documentelor pentru sprijinul cuplat (I)

românia a avut în 
2019 o valoare a 
producţiei agricole de 
90 de miliarde de lei 
(19 miliarde euro), sau 
5% din totalul Uniunii 
europene, ceea ce o 
plasează pe locul șapte 
în Ue după Franţa (cu 
o valoare a producţiei 
agricole de 77 miliarde 
euro), germania (58,2 
miliarde euro), italia (57,8 
miliarde euro), Spania 
(51,7 miliarde euro), 
Olanda (29,1 miliarde 
euro) și Polonia (26,4 
miliarde euro), arată 
datele publicate de 
eurostat.                    
În 2019 comparativ cu 
2018, valoarea producţiei 
agricole în Ue a crescut 
cu 2,4%, până la 418 

miliarde euro. Cele mai 
mari creșteri procentuale 
au fost înregistrate în 
letonia (21,1%) și estonia 
(16,1%). În românia, 
valoarea producţiei 
agricole a crescut cu 
2,2% în 2019 comparativ 
cu 2018. 
Valoarea producţiei 
vegetale a Ue a crescut 
cu 1,8%, în condiţiile 
în care creșterea 
volumului producţiei 
cu 2,2%, iar valoarea 
producţiei animale a Ue 
a crescut cu 3,6%. În 
cazul româniei, valoarea 
producţiei vegetale a 
crescut cu 0,9% în 2019 
comparativ cu 2018, 
în timp ce valoarea 
producţiei animale a 
crescut cu 3,8%. 

România, locul 7 în UE la valoarea 
producției agricole

Plățile pentru COVID-19, 
din 25 noiembrie

Ministrul Agricultu-
rii, Adrian Oros, a decla-
rat că din 25 noiembrie 
vor fi făcute plăţile, prin 
APIA, pentru toate acele 
măsuri de sprijin cauzate 
de evoluţia pandemiei de 
COVID-19. 

„(...) Vor fi plătiţi cei 
din sectoarele creştere 
bovine, ovine, apicultură, 
porc, pasăre, cei din sec-
torul vegetal”, a declarat 
Adrian Oros.

Acesta a mai spus că 
la rectificarea bugetară 
vor fi alocate sumele ne-
cesare pentru completa-
rea despăgubirilor agricul-
torilor afectaţi de secetă. 

„Am dat până acum 
82%, celor ale căror cul-
turi de toamnă au fost 

afectate. La culturile de 
primăvară, fiind afectate 
1,2 milioane hectare, o să 
facem şi pentru aceşti fer-
mieri aceste despăgubiri, 
pentru că aşa este co-
rect. Tot prin Mecanismul 
de Rezilienţă o să avem 
fonduri pentru aplicarea 
strategiei de gestionare a 
apei, să refacem sistemul 
de irigaţii vechi şi să îl ex-
tindem, dar şi sistemul de 
drenare, pentru lucrări de 
combatere a eroziunii so-
lului, lucrări de prevenire 
deşertificare şi extindere 
sistem anti-grindină. Su-
ma totală alocată este de 
6,5 miliarde euro”, a de-
clarat Adrian Oros, la o în-
tâlnire cu fermierii din ju-
deţul Neamţ.

Autoritatea Națională 
Sanitară Veterinară 
și pentru Siguranța 
Alimentelor (ANSVSA) 
a anunțat că blocajul 
la plata indemnizației 
lunare de 10.000 de 
lei, cuvenită medicilor 
veterinari de liberă 
practică, este anchetată 
de Comisia de 
Disciplină a instituției. 
De asemenea, ANSVSA 
a cerut Ministerului 
Finanțelor un control 
urgent.

Drepturile băneşti 
cuvenite medicilor ve-
terinari de liberă prac-
tică împuterniciţi în 
condiţiile legii, în con-
formitate cu prevede-
rile Legii 236/2019 şi 
a OUG 117/2020, pen-
tru acţiunile sanitare ve-
terinare realizate în lu-
na septembrie, au intrat 
în conturile Direcţiilor Sa-
nitare Veterinare şi pen-
tru Siguranţa Alimente-
lor (DSVSA) judeţene încă 
din data de 10 noiembrie. 

Prima solicitare, în 
acest sens, către Ministe-
rul de Finanţe pentru des-
chiderea de credite în su-
mă de 24.527.403 de lei, 
a fost înaintată de Auto-
ritatea Naţională Sani-
tară Veterinară şi pen-
tru Siguranţa Alimente-
lor (ANSVSA) în data de 6 
noiembrie.

Pentru această sumă, 
care a intrat în conturile 
a 39 de DSVSA judeţene, 
s-a solicitat Trezoreriei 
decontarea de urgenţă. 
Două DSVSA judeţene 
nu au primit bani – Sibiu 
(pentru că nu s-a întoc-
mit complet documenta-
ţia, conform cerinţelor), 
Bihor (nu a solicitat de-
contarea), iar DSVSA a 
Municipiului Bucureşti nu 
are încheiate contrac-
te de concesiune cu me-
dici veterinari de libe-
ră practică împuterniciţi.               
Aceste precizări sunt ne-
cesare în condiţiile în ca-
re, luni, 9 noiembrie, me-
dicii veterinari de liberă 
practică din mai multe ju-
deţe au întrerupt activita-
tea, acuzând ANSVSA că 
nu respectă contracte-

le încheiate şi nu a efec-
tuat plăţile pentru acţiu-
nile contractate, în con-
formitate cu prevederile 
Legii 236/2019 şi a OUG 
117/2020.

Președintele 
ANSVSA s-a 
implicat în 
rezolvarea 
situației

Întârzierea plăţilor a 
fost cauzată de un blo-
caj instituţional generat 
de Direcţia Economică şi 
de Secretarului General 
al ANSVSA, situaţie ca-
re a fost soluţionată prin 
implicarea preşedintelui 
instituţiei. 

În acest sens, a fost 
sesizată Comisia de Dis-

ciplină pentru neîndepli-
nirea atribuţiilor de ser-
viciu pentru mai mulţi 
funcţionari publici din ca-
drul Direcţiei Economice. 
Această situaţie, fără pre-
cedent la nivelul autori-
tăţii, nu a făcut decât să 
blocheze, mai mult de do-
uă luni, aplicarea preve-
derilor legale privind plata 
medicilor veterinari de li-
beră practică, în condiţiile 
legii.

Dr. Robert Chiovea-
nu, prin toate demersuri-
le întreprinse, în calitate 
de preşedinte al ANSVSA, 
a insistat ca medicii ve-
terinari de liberă practică 
împuterniciţi să primească 
suma de 10.000 de lei din 
bugetul Autorităţii, pentru 
fiecare contract şi să se 
aplice prevederile legale.

Întârzierea plăților către medicii veterinari, 
cauzată de un „blocaj instituțional”

APIA anunţă termenele obligatorii pentru 
depunerea unor documente care stau la plata 
subvenţiilor pe hectar din acest an. Fermierii tre-
buie să ţină seama de aceste termene limită pentru 
a se califica la plata subvenţiilor APIA. 

Documente care trebuie depuse 
până la 1 decembrie

■ Sprijin cuplat cultura de mazăre boabe pen-
tru industrializare;

● factura de livrare a producţiei minime sau fi-
la/filele din carnetul de comercializare a produselor 
din sectorul agricol;

● factura sau bonul fiscal de achiziţie a semin-
ţelor şi documentul oficial de certificare a lotului de 
sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţi-
unea „sămânţă admisă pentru însămânţare” sau Bu-
letinul de analiză oficială cu menţiunea „Necesar pro-
priu” şi „Interzisă comercializarea” sau documentul 
de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt 
document echivalent documentelor menţionate emis 
într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o 
ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Con-
siliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate 
ţine loc de document de calitate şi conformitate. În 
cazul utilizării seminţei certificate oficial din producţia 
proprie, fermierul prezintă documentul/documentele 
oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânţă.

■ Sprijin cuplat pentru cultura de fasole boabe 
pentru industrializare;

● factura de livrare a producţiei minime sau fi-
la/filele din carnetul de comercializare a produselor 
din sectorul agricol;

● factura sau bonul fiscal de achiziţie a semin-
ţelor şi documentul oficial de certificare a lotului de 
sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţi-
unea „sămânţă admisă pentru însămânţare” sau Bu-
letinul de analiză oficială cu menţiunea „Necesar pro-
priu” şi „Interzisă comercializarea” sau documentul 
de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt 
document echivalent documentelor menţionate emis 
într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o 
ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Con-
siliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate 
ţine loc de document de calitate şi conformitate. În 
cazul utilizării seminţei certificate oficial din producţia 
proprie, fermierul prezintă documentul/documentele 
oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânţă.

Cuantumul pe hectar al sprijinului cuplat pen-
tru mazăre boabe şi fasole boabe pentru industria-
lizare, pentru anul de cerere 2019: 118,05 euro/ha 
(560,6902 lei/ha).

■ Sprijin cuplat pentru cultura de hamei;
Fermierii care au solicitat această plată pe hec-

tar fac dovada producţiei minime de 490 kg co-
nuri uscate de hamei/ha prin proces-verbal de con-
statare încheiat între Direcţia Agricolă Judeţeană, 
DAJ, şi fermier, care se depune la APIA, până la da-
ta de 1 decembrie 2020.               

Cuantumul sprijinului cuplat pentru hamei, 
pentru anul 2019, a fost de 528,94 euro/ha = 
2.512,2534 lei/ha.            (va urma)


