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Clarificări ale APIA 
cu privire la aplicarea 

prevederilor Măsurii 21 

agenția de Plăți și 
intervenție pentru 
agricultură (aPia) este 
pregătită să demareze, 
pe data de 16 octombrie 
2020, plata avansului 
la subvențiile agricole 
cuvenite fermierilor 
români pentru anul de 
cerere 2020. directorul 
general adjunct aPia, 
Paul Kmen, a declarat 
marți, 6 octombrie, că 
avansul pe care-l vor 
primi fermierii este de 
până la 70% din plățile 
directe și până la 85% 
din plățile compensatorii 
Pndr 2020. „ne 
pregătim pentru plata 
avansului către fermieri, 

bani cuveniți celor care 
au depus cereri pentru 
plata directă pe hectar, 
pe schemele de vegetal. 
Plafonul financiar pentru 
plățile din anul 2021, care 
vor fi achitate pentru 
cererile aPia din 2020, 
este de 1,94 miliarde de 
euro. Vom da la avans 
până la 70% din Fondul 
european de garantare 
agricolă (Fega) și până la 
85% din Fondul european 
pentru agricultură 
și dezvoltare rurală 
(Feadr), a declarat Paul 
Kmen, în cadrul unei 
videconferințe organizată 
de agenția de știri  
news.ro.

Plata avansului 
din subvenții 
începe 

pe 16 octombrie

România a exportat peste 3,3 milioane 
de tone de porumb

România a exportat 
o cantitate de 3,377 mi-
lioane de tone de porumb 
boabe în primele şase luni 
din acest an, în creştere 
cu peste 28% faţă de ace-
eaşi perioadă din 2019, 
conform datelor Ministe-
rului Agriculturii şi Dezvol-
tării Rurale (MADR). 

Încasările din aceste 
exporturi realizate în ţări-
le intra şi extracomunita-
re au înregistrat un avans 
de 25,3%, până la 665,45 
milioane de euro.

În primul semestru al 
anului trecut au fost ex-
portate 2,63 milioane de 
tone de porumb boabe, în 
valoare de 531 milioane 

de euro. 
Potrivit balanţei co-

merciale cu produse agroa-
limentare, porumbul se află 
în topul livrărilor pe pieţe-
le externe, în perioada 1 ia-
nuarie - 30 iunie 2020, la 
fel ca şi în perioada similară 
a anului trecut, fiind urmat 
de grâu şi meslin.

Pe de altă parte, în 
perioada analizată, Ro-
mânia a şi importat po-
rumb, pe care, ulterior, în 
cea mai mare parte, l-a 
exportat către alte pie-
ţe. Astfel, în primele şase 
luni din aceste an a adus 
din afară 858.020 de tone 
de porumb, în valoare de 
201,03 milioane de euro.

Pentru a veni în sprijinul fermierilor care do-
resc să acceseze Măsura 21 – Sprijin temporar cu 
caracter excepţional acordat fermierilor şi IMM-
urilor care au fost afectaţi în mod deosebit de cri-
za COVID-19 şi pentru o oferi mai multă claritate 
în ceea ce priveşte categoriile de beneficiari eligi-
bili, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricul-
tură (APIA) face următoarele precizări: „Potenţialii 
beneficiari ai acestui sprijin temporar cu caracter 
excepţional sunt fermierii activi, conform definiţiei 
în sensul art. 9 din Regulamentul Uniunii Europene 
nr. 1307/2013, respectiv legislaţiei naţionale, cres-
cători de animale din speciile bovine, ovine/capri-
ne, şi/sau fermieri din sectorul vegetal, respectiv 
cei din sectorul de legume-fructe şi cartofi, înscrişi 
în evidenţa APIA cu cod unic de identificare, care 
au depus Cerere unică de plată în anul 2020 şi care 
respectă criteriile de eligibilitate, specifice schemei 
de sprijin temporar cu caracter excepţional acordat 
fermierilor şi IMM-urilor care au fost afectaţi în mod 
deosebit de criza COVID-19”, arată Agenţia de Plăţi. 

Care sunt fermierii activi, potrivit 
reglementărilor în vigoare

● beneficiarii care au îndeplinit calitatea de fer-
mier activ şi au încasat plăţi directe conform dove-
zilor verificabile aferente Cererii unice de plată din 
Campania 2019;

● beneficiarii care au solicitat plăţi directe pen-
tru prima dată în anul 2020 şi îndeplinesc prevede-
rile Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Articolul 9 privind „Fermierul activ” din Regu-
lamentul nr. 1307 al Uniunii Europena şi legislaţia 
naţională menţionează şi impun verificări pentru 
respectarea condiţiei de fermier activ doar pen-
tru  plăţi directe: „Fermierul care în anul anterior 
de plată ar fi avut dreptul la plăţi directe, calcu-
late potrivit prevederilor art. 12 din Regulamentul 
delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 mar-
tie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 
1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consi-
liului de stabilire a unor norme privind plăţile di-
recte acordate fermierilor prin scheme de sprijin 
în cadrul politicii agricole comune şi de modifica-
re a anexei X la regulamentul menţionat, denumit 
în continuare Regulamentul nr. 639/2014, plăţi ca-
re nu ar fi depăşit cuantumul de 5.000 euro, şi care 
desfăşoară cel puţin o activitate agricolă minimă în 
cadrul exploataţiei sale, definită potrivit prevederi-
lor art. 2 alin. (2) lit. c), d) şi e), este fermier activ 
şi poate beneficia de plăţi directe.”

Prin urmare un fermier doar cu ANT nu se su-
pune verificărilor specifice pentru „fermierul activ”, 
dar în mod obligatoriu trebuie să desfăşoare activi-
tate agricolă pentru a putea beneficia de ajutoare-
le excepţionale acordate fermierilor afectaţi de cri-
za COVID-19.

Europarlamentarul 
român Daniel 
Buda (PPE), 
vicepreședintele 
Comisiei AGRI, 
a Parlamentului 
European,  a 
anunțat joi, 
8 octombrie, 
că noua PAC 
(Politica Agricolă 
Comună) va sprijini 
financiar producția 
de semințe 
oleaginoase și, în 
special, producția 
de rapiță.

„Experţii de la 
Stratégie grains au ac-
tualizat estimările pen-
tru producţia de rapiţă 
din UE, dar şi din Marea 
Britanie, pentru sezonul 
2020-2021, de la 17,02 
milioane de tone la 16,68 
milioane de tone. Astfel, 
prognoza actualizată es-
te mai mică decât cea din 
sezonul precedent şi este 
minimă, din 2006 încoa-
ce. Prognoza în scădere 
este cauzată de condiţiile 
meteorologice cum ar fi 
seceta şi îngheţurile de 
primăvară înregistrate în 
mai multe ţări europene, 
precum şi de micşorarea 
suprafeţelor însămânţate 
cu culturi oleaginoase în 
UE. Experţii preconizea-

ză, de asemenea, lipsa 
ofertei de rapiţă în UE în 
sezonul viitor, deoarece 
creşterea prognozată a 
importurilor de culturi ole-
aginoase (până la 6 mili-
oane de tone) nu va pu-
tea compensa pe deplin 
reducerea producţiei bru-
te a acestei culturi. 

Astfel, am adresat 
Comisiei Europene o în-
trebare, în baza procedu-
rilor parlamentare de care 
dispun, în care am solici-
tat să îmi comunice stra-
tegia Uniunii în ceea ce 
priveşte susţinerea cultu-
rilor de rapiţă de pe piaţa 
europeană. Janusz Woj-
ciechowski, Comisar Eu-
ropean pentru Agricul-
tură şi Dezvoltare Rura-
lă, mi-a confirmat fap-
tul că producţia de rapiţă 
din UE a scăzut într-ade-
văr sub mediile istorice. 
În consecinţă, producţia 

de seminţe oleaginoase, 
în special producţia de 
rapiţă, va fi puternic spri-
jinită în noua PAC (Politi-
ca Agricolă Comună n.r.)”, 
a declarat eurodeputatul 
român.

Noi măsuri de 
sprijin

Comisarul euro-
pean pentru Agricultură 
şi Dezvoltare Rurală spu-
ne că fermierii beneficia-
ză de sprijinul direct pen-
tru venituri, decuplat de 
producţie, iar propunerea 
Comisiei Europene pen-
tru viitoarea PAC va per-
mite statelor membre UE 
să elaboreze o combinaţie 
de măsuri de sprijin, obli-
gatorii şi voluntare, în 
funcţie de nevoile lor. 

„(...) Dinamica pieţei, 
inclusiv producţia şi 
comerţul exterior, de-

pinde de o multitudi-
ne de factori - inclusiv 
de situaţia meteorolo-
gică greu de anticipat - 
şi este normal să se ob-
serve variaţii ale ofertei. 
Producţia de rapiţă din UE 
a scăzut într-adevăr sub 
mediile istorice, în timp ce 
producţia de floarea-soa-
relui şi de soia se situea-
ză mult deasupra mediei 
pe cinci ani. Condiţiile de 
însămânţare nefavorabile 
din toamna trecută au ac-
centuat această situaţie. 
A plouat prea târziu ca 
să se încheie semănarea 
seminţelor de rapiţă în fe-
reastra optimă, afectând 
atât producătorii din UE 
(nordul Franţei, Germa-
nia, nord-estul Sloveniei, 
România, Bulgaria, Un-
garia şi Spania), cât şi pe 
cei din vestul Ucrainei”, a 
spus comisarul european 
Wojciechowski.

Cultura de rapiţă va primi 
subvenţii mai mari, în noua PAC


