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COMUNICAT

Finalizarea rapoartelor de control pe teren
pentru acordarea subven
subvențiilor în
n sectorul zootehnic
si introducerea rezultatelor acestora în aplicatie – Campania 2018

Agentia
gentia Nationala pentru Zootehnie realizează în baza Acordului de delegare nr.
nr
A148/08.03.2016 / 3477/15.03.2016, dintre Agen
Agenția de Plăți
ți și Intervenție pentru Agricultură
Agricultur
(A.P.I.A.) și Agenția Național
ționalăă pentru Zootehnie (A.N.Z.) controlul pe teren pentru verificarea
respectării condițiilor
țiilor de eligibilitate specifice privind acordarea ajutoarelor naționale tranzitorii și
a sprijinului cuplat în sectorul zootehnic pentru solicitantii ajutoarelor naționale
ționale tranzitorii pentru
speciile ovine și caprine și a sprijinului cuplat în sectorul zootehnic, în cadrul schemelor şi
măsurilor de sprijin acordate fermieri
fermierilor crescatori de animale.
Controlul la fata locului a fost realizat de catre specialistii ANZ in baza procedurii de
control care oferă instrucțiuni
țiuni clare și detaliate cu privire la realizarea efectiv
efectivăă a controlului în teren privind
verificarea condițiilor
țiilor de eligibilitate pentru solicitantii ajutoarelor naționale
ționale tranzitorii pentru speciile
ovine și caprine și a sprijinului cuplat în sectorul zootehnic, în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin
pentru fermieri, conform legislatiei in vigoare.

Ajutoarele nationale tranzitorii
tranzitorii, denumite ANTZ, se acordă fermierilor crescatori de
animale din speciile bovine, ovine/caprine, inscrisi in evidenta APIA si care au cod unic de
identificare in functie de criteriile de eligibilitate, pentru urmatoarele scheme: specia bovine,
(lapte si carne), speciile ovine/capr
ovine/caprine.
De asemenea, tot in sectorul zootehnic se acorda sprijin cuplat,
cuplat denumit SCZ,
fermierilor crescatori de animale din speciile bovine, ovine/caprine, in functie de efectivul de
animale solicitat de beneficiar, din urmatoarele categorii: bivolite de lapte; ovine și caprine;
taurine din rase de carne si de lapte, precum si metisii acestora.
Esantionul cu bbeneficiarii care au fost supusi controlului la fata locului a fost extras
in conformitate cu procedura de esantionare APIA. Pentru anul 2018, au fost eșantionați
e
la nivel
național
țional pentru verificarea la fața locului 4669 beneficiari, solicitanți
ți ANTZ/SCZ, cu variatii
cuprinse intre 24 – 250
50 beneficiari/jude
beneficiari/județ.
In urma finalizarii controlului la fața locului specialistii Agentiei
Agenti Nationale pentru
Zootehnie introduc in prezent in aplicatie rezultatele rapoartelor de control la fața locului aferente
Campaniei 2018,, in vederea acordarii avansului si a platilor finale catre fermieri.

