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MESAJUL DIRECTORULUI GENERAL APIA,
ADRIAN PINTEA, DE ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

1 decembrie, Ziua Națională a României şi a românilor de pretutindeni, este un
prilej de mare bucurie, dar și de reflecție asupra responsabilității, pe care fiecare
dintre noi o are, de a pune umărul la construirea unei Românii puternice și
prospere, care să asigure un viitor mai bun părinților și copiilor noștri.
Anul 2020 ne-a reamintit că în momentele grele trebuie să rămânem solidari și
responsabili, să întindem o mână semenilor noștri aflați în nevoie, pentru că
numai uniți suntem o forță care poate depăși orice obstacol.
Astfel, în numele echipei APIA, doresc sa transmit tuturor românilor și în mod
deosebit fermierilor români, cele mai sincere urări de sănătate și putere de
muncă, belșug și fericire în casa noastră numită România.
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EVOLUŢIA AGRICULTURII MUREŞENE LA MAI MULT DE
UN DECENIU DE SUBVENŢIONARE PRIN APIA

Ovidiu SĂVÂŞCĂ
Director executiv,
Centrul Judeţean APIA MUREŞ
La nivelul Județului Mureș, astfel cum ne reflectă datele deținute de APIA , colectate an de an
odată cu depunerea cererilor unice de plată, se observă o tendință lentă, dar clară de reducere
a numărului de cereri, indiciu al unei tendințe de comasare a terenurilor, respectiv de
diminuare a exploatațiilor mici și foarte mici și o creștere a fermelor mari, de peste 50 de ha.
În același timp, în ultimii ani a crescut suprafața declarată la APIA, cu cca. 3% /an, în anul 2019
având cea mai mare suprafață solicitată la APIA în ciclul 2014-2020 al Politicii agricole comune
(PAC), peste 261.000 ha., ceea ce poate fi efectul aceleiași tendințe de comasare, intrând în
circuitul de subvenții și suprafețe de teren care nu intrau în evidențele de subvenții, de
exemplu cele aparținând unor persoane care nu dețineau cumulat 1 hectar necesar pentru a
deveni solicitanți la APIA. Acesta este de fapt barometrul cel mai important în agricultura
locală, creșterea suprafeței agricole declarată și ulterior confirmată eligibilă la APIA.
Ca o consecință, crește și numărul de fermieri mari, care de obicei au capacități financiare,
proprii sau atrase, mai mari și care prin nivelul de complexitate a schemelor accesate pot primi,
în anumite condiții, sume semnificative care de asemenea le asigură ulterior posibilitate
extinderii fermei sau modernizarea ei, angajarea de personal etc.
Polarizarea este un efect al acestei realități. Fermele mari reprezintă sub 3% din numărul total
de beneficiari, dar ei lucrează cca.45 % din suprafața terenurilor. Probabil în timp, numărul lor
se va stabiliza, dar intuim că va fi mai mare decât în prezent, dacă nu se schimbă cadrul
legislativ. Specializarea este o altă tendință. Datorită naturii structurii terenurilor și chiar
tradiției locale, sectorul zootehnic este bine reprezentat la nivelul APIA Mureș. Constant,
suntem între primele 3 județe în acest sector (bovine și ovine/caprine), ceea ce atrage multe
fonduri, de la bugetul național și fonduri europene. Acest fapt a atras si mărirea semnificativă
și a cererilor pentru sprijinul cuplat de producție în sectorul vegetal și o oarecare specializare
a fermelor mari de creștere a animalelor, care folosesc multe dintre speciile de plante
subvenționate în schemele de sprijin cuplat, pentru hrana animalelor.
Este o polarizare certă a fermelor. Cele mici și foarte mici, dacă vor rămâne pe cont propriu,
la o agricultură tradițională, ca proprietăți familiale și nu se vor asocia, probabil vor exista la
nivelul de agricultură de subzistență, cel mult asigurând un venit complementar, iar nu de
bază, iar numărul lor se va diminua ușor, ușor. Totuși, unele ferme mici ar putea accesa
3

subvenții mai bănoase, de exemplu în domeniul agriculturii ecologice, care se poate practica
pe suprafețe mai mici, iar subvențiile nu sunt deloc de neglijat, chiar dacă implică unele costuri
în prima fază. Iar la acest capitol APIA Mureș nu este între cele fruntașe în țară, deci e o
posibilitate de nișă pentru exploatațiile mici.
În schimb, peste 40% din cereri au cel puțin o componentă de agromediu sau alte măsuri
compatibile cu măsurile benefice de climă și mediu. Este posibil ca în perioada următoare a
Politicii agricole comune 2020-2027 să se pună accentul pe aceste măsuri, care nu promovează
agricultura intensivă, ci pe cea prietenoasă cu mediul și clima, astfel încât ar fi posibil ca jud.
Mureș să devină fruntaș la aceste măsuri. Si acestea presupun anumite costuri, angajamente
ferme multianuale, chiar unele abilități ale proprietarului exploatației dobândite și certificate
în acest sens , dar sumele de bani sunt atractive, și chiar județul Mureș are un potențial mare
în acest sens.
Chiar dacă încă nu sunt clarificate unele aspecte în ceea ce privește regulamentele europene
cu privire la viitoare politică agricolă comună, mai ales în contextul BREXIT (Regatul Unit fiind
o putere agricolă la nivelul UE) credem că ceea ce ar fi cel mai bine pentru România (care urcă
prin BREXIT în importanța țărilor mari agricole UE, ca și Polonia, oarecum asemănătoare
României, având și aceasta multe ferme mici), ar fi ca subvenția de bază -plățile directe
decuplate de producție - să rămână în vigoare, eventual să se diminueze decalajul de valoare
per hectar față de alte tării mai avansate, sau să se pună accentul și să se aloce fonduri mai
mari pentru dezvoltare rurală sau pentru practici neintensive, compatibile cu protecția
mediului. De asemenea plafonarea subvențiilor la o anumită sumă (de exemplu 100.000
Euro/fermă) ar avea unele dezavantaje pentru că s-ar diminua capacitatea de capitalizare a
unora dintre exploatațiile aflate încă în dezvoltare, eventual care au accesat și credite pe
termen mai lung în acest sens - măsura ar afecta totuși un număr mic de ferme, dar cu o
pondere semnificativă însă în agricultura locală. Iar o mărire a plafonului aferent plății
distributive (care se acordă pentru primele 30 ha ale exploatației) ar contribui la dezvoltarea
fermelor medii, care nu reprezintă încă o parte importantă din numărul total de ferme, adică
suntem sub media vest-europeană.

Sediul Centrului județean APIA Mureș
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DIGITALIZAREA, CHEIA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE MODERNE
Depunerea on-line a cererilor unice de plată
Cristian DILIRICI
Consilier, Serviciul Relații Instituționale,
Direcția Metodologie, Monitorizare, Raportare
și Relații Instituționale, APIA central
Din 2007, tehnologia folosită pentru a sprijini verificările, controalele și alte proceduri în
domeniul agriculturii a avansat într-un ritm alert. Implementarea și utilizarea pe scară din ce
în ce mai largă a serviciilor digitale oferite fermierilor este o prioritate pentru APIA, iar
instituția noastră a făcut eforturi și a prezentat rezultate în acest sens, adoptând numeroase
practici de digitalizare, cu scopul de a simplifica anumite acțiuni, precum depunerea cererilor
de plată sau efectuarea controalelor.
Gradul de digitalizare al proceselor specifice derulate la nivelul agenției este foarte ridicat,
majoritatea fluxurilor de lucru realizându-se prin soluții digitale complete și complexe.
Gestionarea cererilor pentru plățile directe și a măsurilor de sprijin din PAC 2014-2020 se face
cu utilizarea tehnicilor avansate în cadrul Sistemului
Integrat de Administrare şi Control (IACS).
Cererile de plată sunt depuse electronic de către
beneficiari prin intermediul aplicației IPA ONLINE. La
depunerea cererilor pentru plățile pe suprafață, prin
mijloace electronice, fermierilor le sunt furnizate
formulare prestabilite, bazate pe suprafețele stabilite în
anul precedent, precum și documente grafice pentru
localizarea suprafețelor în cauză. Documentele grafice sunt
puse la dispoziția fermierului prin intermediul unei
interfețe bazate pe GIS, care permite prelucrarea datelor
spațiale şi alfanumerice privind suprafețele declarate.
Aplicația IPA ONLINE a fost utilizată cu succes începând din
Campania 2009 și are multiple beneficii:
• Fermierul poate accesa aplicația din orice loc, cu condiția de a avea acces la Internet și
nu mai are nevoie de hârți pe suport de hârtie.
• Localizarea parcelelor este clară, precisă și ușor de realizat. Suprafața identificată de
fermier este măsurată foarte exact, reducându-se numărul supradeclarărilor datorate
erorilor de măsurare a suprafețelor.
• Consistența datelor este verificată de sistem, ceea ce duce la reducerea numărului de
erori.
• Suma suprafețelor parcelelor digitizate este calculată automat.
• În anul următor digitizării inițiale, tot ce trebuie să facă solicitantul este să actualizeze
schițele realizate în anul precedent dacă au intervenit modificări, ceea ce duce la o
economie semnificativă de timp.
• Utilizarea aplicației reduce riscul de a depune o cerere incorectă, evitându-se astfel
posibile sancțiuni.
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DIGITALIZAREA, CHEIA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE MODERNE
Parteneriate de succes – APIA și mediul bancar
Ioana DOMNESCU
Consilier, Serviciul Relații Instituționale,
Direcția Metodologie, Monitorizare, Raportare și
Relații Instituționale, APIA central

Pentru a veni în sprijinul fermierilor și pentru a le asigura acestora posibilitatea accesării de
credite bancare în condiții avantajoase pentru a-și susține activitatea agricolă până la primirea
finanțării de la agenție, și în anul 2020 APIA a încheiat mai multe tipuri convenții tripartite cu
număr de 22 de instituții bancare și nebancare precum și cu fonduri de garantare (FGCR/
FNGCIMM):
•

Convenții privind finanțarea capitalului de lucru pentru desfășurarea activităților
curente de către beneficiarii măsurilor privind plățile pentru bunăstarea animalelor
(porci/ păsări).

•

Convenții privind finanțarea capitalului de lucru pentru desfășurarea activităților
curente de către beneficiarii schemelor de sprijin implementate de APIA (SAPS - schema
de plată unică pe suprafață și măsuri de mediu și climă).

Convențiile încheiate le-au oferit fermierilor posibilitatea de a accesa credite pe baza
adeverințelor eliberate de APIA, în condiții avantajoase din punct de vedere al dobânzilor și
comisioanelor, respectiv dobânda finală aplicată beneficiarului nu poate depăși 2% (RON ROBOR 6M + maximum 2%).
Valoarea creditului acordat beneficiarilor de subvenții este de până la 85% din valoarea sumei
calculate conform adeverinței eliberate de APIA, pentru măsurile SAPS (schema de plată unică
pe suprafață) și măsurile de mediu și climă (Măsura 10 – Agro-mediu şi climă, Măsura 11 –
Agricultură ecologică , Măsura, 13 – Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri
naturale sau cu alte constrângeri specifice) și până la 90% pentru măsurile privind bunăstarea
animalelor (păsări/ porci), iar fondurile garantează creditele acordate de bănci fermierilor
până la 80% din valoarea înscrisă în adeverința eliberată de APIA.
2020 fiind un an atipic, al provocărilor, ca urmare a izbucnirii pandemiei COVID-19 chiar
în timpul Campaniei de depunere a cererilor unice pe suprafață, Agenția a fost nevoită să
se adapteze rapid pentru a răspunde solicitărilor fermierilor limitând interacțiunea cu
aceștia. Astfel, pentru a-i sprijini în continuare pe fermierii care doresc accesarea de
credite bancare, APIA a simplificat procedura de eliberare a adeverințelor, întregul flux
de lucru fiind mutat mediul electronic.
În contextul unei lungi și fructuoase colaborări cu instituțiile bancare și nebancare și cu
fondurile de garantare, organizând periodic întâlniri de lucru cu reprezentanții acestora, pentru
a discuta dificultățile întâmpinate de către fermieri și pentru a găsi soluții în sensul facilitării
accesului acestora la instrumentele de creditare, APIA a reușit să implementeze cu succes
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mijloacele corespunzătoare în vederea unei mai bune adaptări la transmiterea datelor aferente
fermierilor prin mijloace exclusiv electronice către bănci.
Fermierii au depus electronic cererile pentru eliberarea adeverințelor, iar APIA a emis
adeverințele și le-a trimis electronic către bănci, în total 17.051 de adeverințe pentru FEGA și
11.810 pentru FEADR procesate electronic.
Încă o dată APIA a demonstrat că profesionalismul, forța și unitatea echipei sunt cheia
succesului, chiar si in vremuri de dificile, iar fermierii români au demonstrat că sunt
conectați la tehnologia modernă, drumul nemijlocit spre agricultura modernă.
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APIA MARAMUREŞ, DE LA LINGURĂ ŞI FURCULIŢĂ LA O ABSORBŢIE
DE PESTE 670 MILIOANE EURO

Ioan-Florin URS
Director executiv,
Centrul Judeţean APIA Maramureş

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a fost înfiinţată de statul român, sub
imperiul necesităţilor de ordin practic, prin Legea nr. 1/2004.
România ca viitor stat membru a Uniunii Europene avea nevoie de o autoritate acreditată, care
să fie responsabilă cu gestionarea fondurilor europene pentru agricultură privind plăţile
directe, măsurile de piaţă, precum şi alte măsuri finanţate din fonduri europene pentru
agricultură şi dezvoltare rurală.
APIA are în structura sa şi în subordine 42 centre judeţene. Centrele judeţene ale APIA au
început practic să funcţioneze din anul 2006, ca sucursale ale agenţiei, iar apoi din 2008 ca
centre judeţene cu personalitate juridică. Fiind instituţii noi la nivel judeţean, începuturile au
fost grele, practic nu era nimic şi trebuia construit şi la nivel de judeţ o instituţie nouă, cu
personal, spaţii adecvate, dotări, infrastructură, etc.
Şi în judeţul Maramureş ca şi în alte judeţe, imediat după numirea prin concurs a conducerii
Sucursalei APIA Maramureş a început munca de construcţie a noii instituţii.
Paralel cu organizarea de concursuri de recrutare (atributul aparatului central APIA),
conducerea sucursalei judeţene s-a preocupat intens şi a identificat clădiri, care au devenit
sedii ale sucursalei judeţene şi a centrelor locale aferente. Astfel, au fost găsite încă din cursul
anului 2006, sedii pentru sucursala judeţeană şi toate cele 7 centre locale din subordine. S-au
făcut demersuri ca noile sedii să treacă (prin acte normative) în administrarea APIA.
Clădirile preluate necesitau (cele mai multe dintre ele) ample lucrări de refacere şi
modernizare. În cursul anului 2007 s-au făcut demersurile necesare în vederea aprobării
finanţărilor pentru modernizarea şi extinderea sediilor APIA Maramureş, iar în cursul anului
2008, toate sediile (7 la număr) au beneficiat fie de lucrări de investiţii, fie de lucrări de
reparaţii curente şi modernizări. Trebuie menţionat un aspect important, cu o excepţie a două
luni, la un singur centru local, statul român nu a cheltuit niciun leu chirie, deoarece toate
sediile au fost preluate în administrarea APIA de la alte instituţii ale statului sau cu titlu gratuit.
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Astfel, personalul de la Sucursala Judeţeană APIA Maramureş şi din cele 7 centre locale: Baia
Mare, Ocna Şugatag, Sighetu Marmaţiei, Şomcuta Mare, Târgu Lăpuş, Ulmeni şi Vişeu de Sus, a
avut asigurate condiţii corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii.
În acelaşi timp, ne-am ocupat cu dotarea sediilor APIA din judeţul Maramureş cu echipamente:
calculatoare, imprimante, mobilier, consumabile, etc. Până la demararea procedurilor de
achiziţie şi achiziţia propriu-zisă a echipamentelor de către aparatul central APIA, am procurat
cele necesare desfăşurării activităţii prin implicarea personalului angajat la acel moment.
În paralel, colegii au gestionat formele de sprijin destinate susţinerii agriculturii, finanţate de
la bugetul de stat, iar începând cu data de 1 ianuarie 2007 s-au gestionat schemele de plată şi
măsurile de sprijin finanţate din FEGA, FEADR şi bugetul naţional.
Am pornit cum e o zicală la români: „de la lingură şi furculiţă” şi am ajuns să realizăm,
în perioada 2007 până în 2020, plăţi în valoare de peste 670 milioane de euro către
agricultorii şi crescătorii de animale din judeţul Maramureş, către fermierii mari şi mici,
precum şi către alţi beneficiari.
APIA este o agenţie încă tânără, dar este o instituţie cu adevărat europeană, care s-a impus în
arealul administraţiei publice din România ca o entitate emblematică.
APIA a lucrat şi lucrează în continuare numai în folosul fermierilor români, contribuind din plin
şi cu toate forţele la revigorarea şi dezvoltarea agriculturii şi a spaţiului rural din România.

Imagini realizate înin timpul controlului pe teren , APIA – Centrul județean Maramureș
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RISCURILE PSIHOSOCIALE, PROVOCĂRI PENTRU
AGRO-ANTREPRENORI

Irina BARBU
Consilier,
Centrul județean APIA Prahova
Mediul psihosocial al muncii în agricultură face parte dintr-o lume complexă, în schimbare.
Asumarea riscurilor este o problemă obișnuită pentru fermieri, iar cei care lucrează pe cont
propriu sunt deosebit de vulnerabili. Expunerea agro-antreprenorilor la riscuri a crescut
constant, iar evenimentele neanticipate au un impact considerabil asupra acestora, gestionarea
riscurilor multiple fiind așadar mai importantă ca niciodată. Având în vedere acest context,
este necesară o evaluare constantă a tipurilor de riscuri relevante pentru activitățile agroantreprenorilor. În mod ideal, inițiativele de gestionare a riscurilor, a modului în care fermierii
fac față riscurilor multiple, trebuie să fie fundamentate pe dovezi. Prin intermediul unui proiect
de cercetare postdoctorală, realizat în cadrul Universității Valahia din Târgoviște, autoarea
Irina Barbu (consilier în cadrul APIA C.J. Prahova), a abordat factorii de risc psihosocial cu care
se confruntă agro-antreprenorii, ca parte a riscurilor cotidiene, pledând pentru reducerea
insecurității acestora.
Subiectul gestionării riscurilor este astăzi în prim plan în întreaga lume. Pandemia COVID-19 a
creat numeroase provocări și pentru fermieri, aceștia confruntându-se cu decizii dificile privind
modul de reacție la criză. Considerațiile financiare sunt în prim plan în luarea deciziilor, tocmai
de aceea acordarea de sprijin joacă un rol critic în percepțiile agro-antreprenorilor. În timpul
unei crize, atunci când informațiile sunt incomplete, apare o suprasarcină cognitivă, emoțiile
și anxietățile cresc. Din acest motiv este deosebit de importantă evitarea stresului, gestionarea
momentelor dificile, găsirea unui sens în schimbarea colectivă. În timpul incertitudinii, în mod
obișnuit căutăm confort și sprijin, astăzi trebuie să ne despărțim de comunitate și să păstrăm
cât mai mult distanța socială.
În examinarea stresului agro-antreprenorilor, cercetarea face distincție între dimensiunile
intrinseci și extrinseci ale muncii. Grijile de zi cu zi, cum ar fi bolile și condițiile meteorologice
nefavorabile, alte cauze externe, cum ar fi concurența și reglementările legislative, împreună
cu grijile despre finanțe și familie, problemele legate de volumul de muncă și practicile
agricole, implică o combinație de efecte asupra sănătății fizice și mentale a antreprenorilor.
Toate acestea determină o escaladare a aspectelor muncii asupra cărora agro-antreprenorii nu
au control și se simt neputincioși.
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Pentru atingerea scopului cercetării, a fost transmis unor
agro-antreprenori din județul Prahova, un chestionar
cuprinzând 35 de întrebări, fiind obținute 160 de
răspunsuri. Prin intermediul analizei efectuate au fost
identificați o serie de factori de risc psihosocial specifici,
care afectează agro-antreprenorii, fiind realizată și o
analiză a stării de sănătate autopercepută.

Rezultatele au evidențiat că agro-antreprenorii se confruntă în prezent cu lipsa forței de
muncă, cererile excesive fiind accentuate de condițiile nefavorabile ale vremii. Aceste aspecte
consumă timp și accentuează frustrări, care generează simptome de stres, influențând
echilibrul muncă-familie și starea generală de sănătate a fermierilor. O informare
necorespunzătoare și incertitudinea legată de modul în care se produc schimbările, implică și
apariția unor ambiguități în îndeplinirea sarcinilor, ceea ce conduce la nemulțumiri și
acumularea de tensiuni, scăzând satisfacția față de munca îndeplinită. Factorul principal al
activității agro-antreprenorilor, care poate fi considerat predictor sigur al stresului este lipsa
controlului și a previzibilității în desfășurarea activității.
Lipsa timpului necesar pentru îndeplinirea tuturor sarcinilor, termenele limită foarte strânse,
sunt câteva dintre aspectele care afectează viața antreprenorilor din agricultură.
În urma cercetării efectuate, au fost identificate numeroase aspecte ale mediului de lucru
psihosocial al agro-antreprenorilor, în care se impun intervenții. Identificarea situației
actuale dă posibilitatea de a dezvolta soluții, dacă vor fi integrate într-o gamă de măsuri
care să abordeze cauzele profunde ale riscurilor psihosociale din acest mediu de lucru.
Agențiile de finanțare a agriculturii trebuie să sprijine interacțiunea agro-antreprenorilor cu
cercetătorii, economiștii și alți specialiști în domeniu atunci când aceștia se străduiesc să
rezolve problemele cu care se confruntă. În cercetare crearea de echipe poate ajuta, iar
dorința oamenilor de știință de a învăța și de a-și adapta gândirea prin interacțiunea cu
agricultorii, poate fi cheia unei schimbări constructive.
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APIA SĂLAJ, REUȘITE ÎN CONTEXTUL UNUI AN ATIPIC

Călin PERNEȘ
Director executiv
Centrul Judeţean APIA Sălaj

Județul Sălaj este așezat în partea de Nord-Vest a României și se suprapune pe cea mai mare
parte a zonei de legătură dintre Carpații Orientali și Munții Apuseni, cunoscută sub denumirea
de Platforma Someșană.
Din punct de vedere geografic, județul Sălaj este o zonă de dealuri și depresiuni situate pe
cursul văilor Almașului, Agrijului, Someșului, Crasnei si Barcăului. Zona montană este
reprezentată în partea de Sud-Vest prin două ramificații nordice ale munților Apuseni: culmile
Meseșului cu Vârful Măgura Priei (996 m.) și Plopișului.
Agricultura judeţului Sălaj
Analizând structura producţiei agricole la nivel judeţean se observă că producţia vegetală are
o pondere mai mare decât producţia animală, respectiv 69,7% din totalul producţiei agricole,
aceeaşi situaţie înregistrându-se şi la nivel regional unde reprezintă 66,5 %.
Judeţul Sălaj se conturează ca o arie cu posibilităţi multiple pentru dezvoltarea agriculturii,
dar accentul trebuie pus pe ridicarea sectorului zootehnic la rang de sector predominant, având
în vedere ponderea ridicată a păşunilor în totalul suprafeţei agricole şi relieful deluros montan
favorabil. Orientarea spre o agricultură ecologică impune cu necesitate dezvoltarea unui sector
zootehnic puternic care să furnizeze îngrăşămintele naturale necesare care să le înlocuiască pe
cele chimice.
Pentru a veni în întâmpinarea nevoii fermierilor de a cunoaşte şi înţelege cât mai bine modul
de accesare a formelor de sprijin, de a fi la curent cu noutăţile şi oportunităţile de finanţare
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Sălaj a desfăşurat următoarele activităţi
specifice:
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1. Organizarea sesiunilor de informare - în fiecare UAT au avut loc sesiuni de
informare/diseminare a informaţiei;
2. Campania de presă (mass media) - informarea fermierilor cu privire la Campania de primire
a cererilor unice de plată în anul 2020 prin intermediul mass-media, prin comunicate şi
conferinţe de presă, participarea la emisiuni radio-tv;
3. Distribuire tipărituri către fermieri - s-a desfăţurat cu sprijinul Primăriilor ;
4. Informarea corespunzătoare a fermierilor de către specialiștii APIA – Consilierea fermierilor
de către specialiştii APIA cu privire la măsurile/schemele de plată derulate de Agenție,
termenele de depunere, condiţii de eligibilitate, sancţiuni aplicate, documente necesare
depunerii cererii unice de plată).
5. Informare/consultanță telefonică pentru fermieri, la centrul judeţean şi centrele locale;
În data de 22.01.2020, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Sălaj a fost gazda unei
ample Campanie de informare în rândul fermierilor, demarată de către Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură dedicată exclusiv măsurilor delegate de AFIR către APIA din
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, cu scopul de a eficientiza
implementarea acestora şi de a creşte gradul de absorbţie a fondurilor aferente măsurilor de
dezvoltare rurală. Principalele obiective ale Campaniei de informare au vizat creşterea gradului
de vizibilitate şi a conştientizării în rândul actualilor, dar şi a potenţialilor beneficiari, cu privire
la modul de accesare a măsurilor gestionate de APIA din PNDR 2014-2020, prin diseminarea
informaţiilor relevante la nivelul şi pe
înţelesul fermierilor. Măsurile vizate sunt
Măsura 10 – Agromediu şi climă, Măsura 11
– Agricultură ecologică, Măsura 13 Plăţi
pentru zone care se confruntă cu
constrângeri naturale, Măsura 14 – Plăţi în
favoarea bunăstării animalelor, Măsura 8 –
Submăsura 8.1 – Împădurirea şi crearea de
suprafeţe împădurite, Măsura 15 –
Submăsura
15.1
–
Plăţi
pentru
angajamente de silvomediu.
În contextul prevenirii riscului de
răspândire la nivel naţional a infecţiei cu
virusul COVID-19-majoritatea Cererilor
unice de plată pentru Campania 2020 au fost
depuse electronic de către fermierii sălăjeni, prin aplicația special destinată afișată pe pagina
Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.
Documentele care se prezintă la depunerea cererii unice de plată sau la modificările aduse
acesteia (copie CI/BI/paşaport/certificatul de înregistrare la ONRC/certificatul de înregistrare
fiscală, dovadă cont bancar activ) au fost transmite la APIA, de către fermieri, în sistem online.
Cu toate ca anul 2020 a fost unul “atipic” având în vedere preluarea cererilor unice de
plată prin mobilizare generală, cu sprijinul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură (prin alocarea de logistica si resurse material) APIA CJ Sălaj a reuşit să preia un
număr de 22.560 de cereri unice de plată şi să le gestioneze respectând calendarul
prevăzut de reglementările în vigoare.
13

POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ PE ÎNȚELESUL TUTUROR (I)
Raluca DAMINESCU
Director, Direcția Metodologie, Monitorizare,
Raportare și Relații Instituționale
Lansată în 1962, politica agricolă comună (PAC) este un parteneriat între agricultură și
societate, între Europa și agricultorii săi. PAC este o politică comună pentru toate țările din
UE. Ea este gestionată și finanțată la nivel european din resursele bugetului UE.
Temeiul juridic pentru politica agricolă comună este stabilit în Tratatul privind Funcționarea
Uniunii Europene (TFUE).
Articolul 39 din Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene stabilește obiectivele PAC.
Acestea se refera la:
• creșterea productivității agricole prin promovarea progresului tehnic și asigurarea
utilizării optime a factorilor de producție, în special a forței de muncă;
• asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru populația agricolă;
• stabilizarea piețelor;
• garantarea siguranței aprovizionărilor;
• asigurarea unor prețuri rezonabile pentru consumatori.
Următoarele 4 regulamente stabilesc diferitele aspecte practice ale funcționării PAC, respectiv:
✓ normele privind plățile directe acordate fermierilor - Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;
✓ o organizare comună a piețelor produselor agricole - Regulamentul (UE) nr. 1308/2013;
✓ sprijinul pentru dezvoltare rurală - Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;
✓ finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune - Regulamentul (UE) nr.
1306/2013.
Politica agricolă comună (PAC) este finanțată din două fonduri alimentate din bugetul Uniunii
Europene.
Fondul european de garantare agricolă (FEGA)
- FEGA este implementat prin gestiune partajată între statele membre și Uniune.
- FEGA finanțează cheltuielile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 și care sunt
efectuate în conformitate cu dreptul Uniunii.
•

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)
- FEADR este implementat prin gestiune partajată între statele membre și Uniune.
- FEADR finanțează contribuția financiară a Uniunii la programele de dezvoltare rurală
implementate în conformitate cu dreptul Uniunii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală.
•
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Această revista s-a născut într-o perioada dificilă pentru APIA, ca un omagiu pentru colegii
care nu mai sunt printre noi.
Ne dorim ca prin această revistă să împărtășim o parte din munca noastră, din proiectele
noastre, să aducem APIA tot mai aproape de fermierii români.
Mulțumim colegilor din cadrul centrelor județene APIA Mureș, Maramureș, Prahova și
Sălaj, care au făcut posibilă apariția primului număr al revistei noastre.
Adrian PINTEA, director general

#noisuntemAPIA
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