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COMUNICAT DE PRESA 

Platile directe in dezbaterea fermierilor 

 

Astazi 29 martie 2018, la initiativa APPR, a avut loc o dezbatere consacrata Politicii Agricole Comune, 

organizata cu sprijinul Institutului de Economie Agrara al Academiei Romane  si care s-a bucurat de 

prezenta reprezentantilor Directiei Generale pentru Agricultura a Comisiei Europene. Evenimentul, primul 

cu aceasta tema organizat in Romania la propunerea producatorilor agricoli, a reunit in jurul mesei rotunde 

si numerosi parteneri ai acestora din cadrul asociatiilor de industrie, autoritatilor, institutelor de cercetare, 

reprezentantilor universitatilor agricole si ai Ambasadei Frantei la Bucuresti.   

„Platile directe in dezbaterea fermierilor” si-a propus sa examineze cum au fost valorificate instrumentele 

PAC in România si ce s-ar putea schimba/adăuga in meniul PAC până în 2020, dar mai ales dupa aceasta 

data, odata cu noua perioada de programare bugetara.  

Aducand in atentia celor prezenti cateva ipoteze de lucru ale Comisiei privind schemele viitoare de sprijin 

ale veniturilor fermierilor prin plati directe, precum si modificarea arhitecturii actuale de inverzire, care se 

doreste a fi mai putin rigida si mai eficienta, prezentarea „Viitorul Agriculturii si Alimentatiei”, facuta de dna 

Mihaela Luca, desk officer la DG Agri, a lansat celor prezenti primele elemente ale optiunilor pe care 

Romania le va avea la dispozitie in urmatorul exercitiu bugetar pentru atingerea obiectivelor sale, in 

conditiile in care se vorbeste despre un grad mai mare de subsidiaritate si despre reechilibrarea 

responsabilităților între Statele Membre și fermieri, respectiv o trecere de la conformitate la rezultate și 

performanță.    

Dialogul a fost potentat de prezentarile facute de cercetatorii Institutului Academiei Romane (dnele Cecilia 

Alexandri si Daniela Giurca, dnul Lucian Luca), ce au avut ca punct focal platile directe si efectele lor in 

economia rurala in actualul exercitiu financiar. S-a discutat despre intarirea dimensiunii de mediu și 

climatice a PAC, dar si despre propunerile Comisiei de imbunatatire a sprijinului acordat agriculturii printr-o 

orientare mai eficienta a acestuia.  

In sesiunea de comentarii si intrebari, fermierii prezenti au apreciat comunicarile si au sugerat gazdelor sa 

aiba in vedere un studiu care sa simuleze posibilele efecte ale diferitelor optiuni de distribuire a platilor 

directe puse in discutie imediat dupa ce, in lunile mai – iunie, Comisia va comunica varianta sa privind 

Planul Financiar Multianual post-2020 si propunerea legilsativa. Mesajul fara echivoc al membrilor APPR 

este ca plafonarea platilor directe nu este o optiune dezirabila pentru Romania, deoarece ar penaliza 

tocmai fermele cele mai eficiente din economie, cele care s-au capitalizat si au investit masiv, s-au 

modernizat si creeaza locuri de munca, contribuind, printr-un efect de antrenare, la ridicarea comunitatilor 

rurale. Diversificarea productiei agricole, orientarea catre produse cu valoarea adaugata mare, raman 

deziderate majore pentru tara noastra – si, corespunzator, ar trebui avute in vedere instrumente care sa le 

poata favoriza.  Mai multi vorbitori au insistat pe necesitatea participarii active a reprezentantilor Romaniei 

la grupele de dialog civil de la Bruxelles, dar, mai ales, pe nevoia ca tara noastra sa-si prezinte cat mai 
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curand o pozitie oficiala in legatura cu modernizarea PAC dupa 2020, bazata pe evaluari ale diferitelor 

scenarii posibile, si sa-si construiasca aliante pentru a-si maximiza sansele de reusita. 

APPR isi va finaliza o pozitie oficiala in ceea ce priveste reforma PAC pana la mijlocul anului curent, pe 

care o va inainta apoi factorilor de decizie si partenerilor de dialog social. 

„Salutam in mod deosebit initiativa Asociatiei Producatorilor de Porumb din Romania de a organiza acest 

schimb nemijlocit de idei si de informatii.”, a comentat dna Mihaela Luca, reprezentantul Comisiei 

Europene. „In aceasta perioada are loc o evaluare si comunicare larga despre viitorul agriculturii europene, 

deoarece priveste intreaga societate, iar feedbackul dvs. este deosebit de util si de oportun”. 

„Comunicarile facute astazi de cercetatorii Institutului de Economie Agrara si de reprezentantul Comisiei 
Europene au adus clarificari importante pentru cei care s-au aflat azi in jurul mesei rotunde de la Casa 
Academiei Romane. Multumim inca o data lectorilor ca au raspuns propunerii noastre de a discuta deschis 
si de a ne explica practic ce ar putea presupune, pentru noi, ca fermieri, urmatorul exercitiu bugetar, pentru 
ca dorim sa ne angajam in continuare intr-un demers constructiv, atat la Bucuresti, cat si la Bruxelles, in 
folosul agricultorilor din Romania.” a concluzionat Arnaud Perrein, presedintele APPR. 
 
„APPR (Asociația Producătorilor de Porumb din România) este o asociație profesională formată din 

producători agricoli care dețin suprafețe de lucru cuprinse între 50 și 50.000 ha, dar si reprezentanți 

ai lanțului profesional de porumb din România. APPR face parte din Confederația Europeană a 

Producătorilor de porumb (CEPM), care reprezintă cele mai mari țări producătoare de porumb din 

Europa. Obiectivul principal: furnizarea de expertiză tehnică, comunicare economică și profesională 

pentru membrii și organizațiile profesionale ale fermierilor din România.” 

 

 

 

 

 


