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Atentie, fermieri!

APIA a inceput controalele pe teren
110

205.000 HECTARE, VERIFICATE In aceasta perioada, reprezentantii Agentiei de Plati si Interventie
pentru Agricultura (APIA) Constanta deruleaza o campanie de verificare a fermierilor privind
exactitatea datelor inscrise in cererile de acordare a sprijinului direct pe unitatea de suprafata pentru
2013. Potrivit directorului APIA Constanta, Dan Burlacu, opt echipe de inspectori dotati cu GPS-uri
se deplaseaza in teren si verifica daca declaratiile agricultorilor se potrivesc cu realitatea din teren,
in sensul culturilor infiintate si al suprafetelor insamantate, dar sunt urmarite si alte criterii, cum ar fi
respectarea conditiilor de agromediu. "Pentru controlul clasic au fost alesi aleatoriu de calculator
pentru a fi verificati 656 de fermieri. Sunt 20.847 de parcele de teren de inspectat, ce totalizeaza o
suprafata de aproximativ 205.000 de hectare. Daca va fi nevoie, vom lucra si in zilele de sambata
pentru a finaliza controalele pana la 30 septembrie", a declarat Burlacu. Fermierii vor fi instiintati cu
privire la control cu 24 de ore inainte de a veni pe teren inspectorii APIA Constanta. Cei care vor
refuza efectuarea controlului vor fi respinsi de la plata subventiei. 

SANCTIUNI Acolo unde se vor constata nereguli, se vor aplica sanctiuni de micsorare a subventiei
pana la eliminarea acesteia. "Pentru un plus de maximum 3% in declaratii, fermierul nu este
sanctionat. Intre 3 - 20% supradeclarari, acesta va fi penalizat cu dublul subventiei primite in plus
fata de cat era corect. Pentru terenuri declarate in plus cu 20 - 50% fata de suprafata corecta,
agricultorul este exclus de la sprijinul financiar in anul pentru care s-a solicitat subventia. Cei care
declara suprafete de teren cu mai mult de 50% fata de suprafata corecta sunt exclusi de la
subventie pe anul respectiv, iar in urmatorii trei ani se va trece la recuperarea subventiei alocate", a
declarat directorul APIA Constanta. Potrivit afirmatiilor lui Burlacu, in urma controalelor efectuate
anul trecut, au existat cazuri cand s-au declarat parcele in blocuri fizice limitrofe sau in cadrul
aceluiasi bloc, dar pe o alta pozitie. De asemenea, s-a mai constatat faptul ca o parte dintre fermieri
au cerut subventii pentru suprafete mai mici sau mai mari decat suprafata reala. "Atragem atentia
fermierilor ca nu este de glumit cu declaratiile pe care le fac la APIA. Toate aceste fapte constituie
fraude si atrag raspundere penala", a spus Burlacu. In acest an, au depus cereri pentru a primi
subventii 10.489 de fermieri constanteni, pentru o suprafata de 498.303,08 hectare.
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