
Subventii pentru 200.000 de oi intr-o saptamana
Crescatorii de animale nu se mai inghesuie la Apia dupa ce s-a prelungit termenul pentru subventii.
 Saptamana trecuta angajatii Agentiei de Plati si pentru Interventii in agricultura Sibiu lucrau in ture, cu
program prelungit, si nu faceau fata numarului foarte mare de crescatori de bovine si ovine din judet
interesati sa-si obtina subventiile. Sute de persoane au facut coada pana la iesirea din sediul Directiei
Agricole si au asteptat cate o zi pana sa le vina randul. Pentru a veni in ajutorul lor, Apia a prelungit
termenul de depunere a dosarelor de la 31 mai la 15 iunie. Ieri mai nimeni nu mai era la Apia pentru
subventii. „Cam 80 la suta din crescatorii de ovine si bovine din judet au depus cererile. Mai asteptam in
continuare cereri atat la bovine cat si la ovine. Probabil ca o sa se inghesuie iar cand expira termenul ", a
declarat Carmen Dordea, sef serviciu plati in cadrul Apia.

 Saptamana trecuta erau inregistrate cereri pentru aproape 105.000 capete de ovine si peste 17.000 capete
de bovine. Numai pentru ovine s-a ajuns recent la aproape 300.000 de capete.
 Ieri dimineata in biroul Apia era un singur crescator de bovine interesat de subventie. Avea patru vaci in
batatura din Vestem si nu stia de prelungirea termenului, venise doar pentru ca auzise din vecini ca ar
putea lua bani pentru animale.

 Recent, presedintele PSD Ioan Cindrea s-a aratat foarte nemultumit de faptul ca banii pentru cererile de
subventii depuse si acceptate anul trecut inca nu au ajuns la sibieni. Primii bani pe care Apia Sibiu a
inceput sa-i dea anul acesta au aparut la sfarsitul lunii ianuarie si au mers catre crescatorii de bovine.
Sumele totale care ar trebui sa ajunga la fermierii sibieni depasesc sapte milioane de euro.
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