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În acord cu viziunea Confederației Europene a Producătorilor de Porumb (CEPM) 
privind structura viitoarei PAC, APPR consideră că aceasta ar trebui să acopere 
trei direcții distincte:

1. Să ofere un sprijin de bază pentru a compensa 
cerințele ce derivă din standardele UE care nu sunt 
remunerate de piață (eliminarea sau minimizarea 
utilizării inputurilor sintetice, respectarea unor 
standarde legate de bunăstarea animalelor, practicile 
de înverzire, etc.), cerințe care, în general se reflectă 
în costurile de producție ale producătorilor europeni, 
afectându-le competitivitatea.

2. Să furnizeze o plasă de siguranță eficientă în 
situații de criză, prin stimularea investițiilor private
(în special, în sistemul de asigurări) în condițiile 
respectării angajamentelor din cadrul OMC. Sistemul 
ar trebui să asigure o stabilitate a producției și 
veniturilor fermierilor, minimizând efectul 
perturbărilor care pot apărea atât la la nivel local 
(creșterea presiunii bolilor și dăunătorilor plantelor
și animalelor, accidente cauzate de condițiile 
meteorologice, inclusiv fenomenele extreme), cât și
la nivel global (creșterea costurilor de producție și 
volatilității prețurilor, modificările provocate de 
schimbările climatice).

3. Să conceapă un cadru de politici de investiții 
productive și inovatoare, care să stimuleze 
agricultura de precizie prin adoptarea de noi 
tehnologii bazate pe soluții digitale, cu scopul de a 
mări eficiența producției agricole și a reduce impactul 
agriculturii asupra mediului.

În acest sens, APPR, în urma consultării 
membrilor săi, a sintetizat o serie de comentarii 
și propuneri față de propunerea de regulament 
privind planurile strategice naționale ce 
urmează a fi finanțate din FEGA și FEADR, după 
cum urmează:

SPRIJINUL DIRECT1
Subsidiaritatea. Propunerea de regulament este centrată pe partajarea mai echitabilă a responsabilității 
elaborării și implementării PAC între Bruxelles și statele membre. De aceea planurile naționale strategice oferă 
flexibilitate guvernelor naționale în alocarea resurselor și în implementarea politicii economice, sociale și de 
mediu.

Creșterea subsidiarității se justifică deplin în cazul 
condiționalității, deoarece statele membre - și chiar 
diferitele regiuni au specificul lor în ceea ce privește 
condițiile agro-climatice și problemele de mediu. 
Statele membre ar trebui să poată adopta practici de 
înverzire relevante pentru condițiile lor specifice, în 
cazul României, de pildă, adaptate la climatul 
temperat-continental excesiv.

Subsidiaritatea nu ar trebui să contravină, însă, ideii 
de piață unică în care concurează producătorii din 
diferitele state membre, de aceea ar trebui mai bine 
definită din punct de vedere al utilizării sumelor 
pentru plăți directe. Politica agricolă comună a făcut 
posibilă dezvoltarea celei mai integrate piețe unice, 
capabile să aprovizioneze la standarde unitar stabilite 
consumatorii europeni. În absența caracterului unitar 
al politicii agricole, există riscul ca un stat membru cu 
mare putere economică să ofere un sprijin mai 
substanțial producătorilor săi decât un stat cu putere 
mai mică, după cum există riscul ca unele state să 
cedeze impulsurilor populiste și să nu facă alegerile 
cele mai potrivite.

Tot din perspectiva concurenței pe piața unică și 
respectării principiului egalității între membri, noul 
regulament ar trebui să-și propună ținte mai 
ambițioase în ceea ce privește reducerea decalajelor 
față de media ratelor de sprijin între statele membre 
până la sfârșitul perioadei de programare 
(convergența externă).

Comisia propune o recuperare lentă a ecartului, 
adică, pentru toate statele membre unde nivelul 
plăților directe este sub 90% din media UE-27, 
diferența dintre nivelul lor actual și 90% din media 
respectivă va fi redusă cu 50% în decurs de 6 ani. 
Acest lucru înseamnă că, deși pe ansamblul UE 
alocarea Pilonului 1 va scădea cu 11%, pentru unele 
state membre, plățile directe vor rămâne stabile sau 
chiar vor crește (EE, LV, LT, PT, RO). În cazul României, 
suma totală alocată plăților directe se propune a fi de 
13,37 miliarde euro (prin comparație cu 10,85 
miliarde în perioada 2015-2020) și se prevede că va 
crește gradual, de la 1,86 milioane în 2021, până la 
1,99 miliarde în 2027, ceea ce corespunde unei plăți 
consolidate la hectar de 203 euro la începutul 
perioadei, respectiv de 218 euro la sfârșitul 
perioadei.

Plățile directe
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APPR consideră că fermierii din România ar trebui 
să primească la sfârșitul perioadei, sub formă de 
plăți directe, o suma de aprox. 260 euro/ha, 
apropiată de media europeană. Sprijinul direct ar 
trebui să ajute exploatațiile să facă trecerea la un 
mod de producție sustenabil și să poată 
remunera fermierii pentru bunurile publice 
produse, inclusiv practici benefice pentru mediu 
și climă, și nu să-și propună să favorizeze artificial 
fermele pe criterii de dimensiune.

Ar trebui încurajate tipuri de ferme economic 
viabile pe termen lung, în funcție de condițiile 
socio-economice și pedo-climatice din fiecare zonă. 
De exemplu, în România, în marile zone de câmpie, 
în care producția cerealieră este predominantă, doar 
o suprafață de cateva sute de hectare poate asigura 
un trai decent unei familii, deoarece posibilitățile de 
diversificare a modelului de producție sunt reduse; în 
apropiere de marile orașe, fermele care pot 
aproviziona piețele din proximitate cu produse cu 
valoare adăugată mare (legumicultură, fructe) se pot 
dezvolta pe suprafețe mult mai mici.

De aceea, statele membre ar trebui să aibă la 
dispoziție un meniu din care să poată alege astfel 
încât, prin plăți redistributive complementare și/sau 
degresivitate, să țintească, prin planurile strategice, 
fermele ce pot asigura atingerea acestui tip de 
obiective.

Sprijinul cuplat

Este un instrument util în susținerea unui spectru 
larg de sectoare care se confruntă cu dificultăți și 
sunt importante din punct de vedere economic, 
social sau al mediului. În noua perioadă de 
programare se prevede menținerea acestui tip de 
subvenție, la lista de produse eligibile de către statele 
membre adăugându-se cele nealimentare cu 
potențialul de a înlocui materialele fosile folosite ȋn 
bioeconomie.Procentul propus, de 10% (+ 2% pentru 
culturile proteice) din pachetul național pentrul plăți 
directe, ar trebui majorat la 13-15% și nu ar trebui să 
facă obiectul degresivității sau plafonării, pentru că 
altminteri există riscul renunțării la unele culturi 
importante pentru piața UE, care sunt cultivate cu 
precădere de exploatațiile comerciale ce pot asigura 
mixul tehnologic adecvat.

Plantele proteice, în cazul cărora UE înregistrează un 
deficit considerabil (de 75% per total, dar ajungând 
până la 95% la soia, principala sursă de proteine 
brute) ar trebui să beneficieze de sume sporite în 
cadrul sprijinului cuplat, mai ales în condițiile 
preconizatei renunțări la componenta pentru 
înverzire din cadrul plăților directe; în paralel, ar 
trebui promovate investiții în cercetare (inclusiv prin 
ameliorarea de precizie) pentru crearea de soiuri 
adaptate la condițiile agro-pedo-climatice din UE.

În particular, România, care are condiții favorabile, ar 
trebui să încurajeze în continuare cultura de soia, în 
tandem cu preconizata extindere a suprafețelor 
irigate, dar ar trebui să dea dea un impuls și altor 
culturi pretabile arealului său pedo-climatic (precum 
sorgul sau năutul) și pentru care există o piață în 
creștere.

2

Intensificarea protecției mediului și a 
acțiunilor climatice

Constituie una dintre principalele priorități ale 
reformei. Propunerea Comisiei intenționează să 
integreze actualele măsuri de înverzire și eco-
condiționalitatea într-un set de reguli definite la
nivel național, a căror respectare este obligatorie 
pentru beneficiarii tuturor formelor de ajutor direct.
Aceasta reprezintă așa-numita condiționalitate, 
care-și propune să funcționeze pe principiul eco-
condiționalității, vizând aceleași obiective (legate de 
mediu, sănătate, bunăstarea animalelor).
O flexibilitate sporită pentru statul membru în ceea 
ce privește stabilirea (prin planurile strategice) a 
practicilor obligatorii pentru fermieri (și, de aici, a 
unor practici voluntare mai ambițioase), precum și a 
regulilor de implementare, sunt propuneri binevenite, 
deoarece astfel se poate lua în considerare specificul 
național și regional. Totuși, condiționalitea consolidată 
ar trebui acompaniată de eforturi constante de 
formare profesională și instruire a producătorilor 
agricoli și a lucrătorilor din agricultură în aplicarea 
bunelor practici agricole, astfel încât efectul 
alocărilor de fonduri pentru acțiuni climatice să fie 
maximizat.
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În Anexa III la propunerea de regulament privind 
planurile strategice naționale, la GAEC 8 intitulat 
„Rotația culturilor“, termenul de „rotație a 
culturilor“ ar trebui înlocuit cu „diversificarea 
culturilor“, deoarece standardul are ca obiectiv 
păstrarea potențialului solurilor.



De exemplu, porumbul în monocultură este, conform 
studiilor, un sistem perfect capabil de a conserva 
biodiversitatea și care are nevoie de o cantitate 
redusă de substanțe pentru protecția plantelor, de 
aceea nu trebuie indusă ideea că monocultura 
porumbului în zonele geografice și condițiile unde se 
pretează nu ar corespunde obiectivului GAEC. Statul 
membru va fi apoi responsabil pentru definirea 
condițiilor de punere în aplicare a acestei măsuri pe 
teritoriul său în conformitate cu Articolele 11 și 12 
din propunere.

Regulamentul avansează propunerea ca 30% din 
fondurile Pilonului II să fie dedicate protecției 
mediului și acțiunilor climatice. În total, se anticipează 
că 40% din bugetul PAC vor fi dedicate acestui tip de 
acțiuni. În acest context, plățile compensatorii 
pentru mediu și climă din FEADR trebuie să fie parte 
integrantă a contribuției de 30% pentru intervenții 
climatice și de mediu specificate în propunere.

Pentru atingerea acestui obiectiv strategic, Comisia 
propune măsuri specifice în ambii Piloni de susținere, 
care să facă sectorul agricol atractiv pentru tineri.

În Pilonul I se prevede menținerea schemei pentru 
tinerii care își înființează pentru prima dată o 
exploatație, de care aceștia beneficiază sub formă de 
supliment pentru plata de bază și pentru care statele 
membre vor trebui să dedice cel puțin 2% din 
anvelopa lor pentru plați directe.

Comisia pleacă de la premisa că statele membre vor 
avea flexibilitatea de a înființa intervenții specifice, 
sub formă de ajutor de venit și/sau primă de 
instalare în sumă forfetară, în conformitate cu o 
analiză specifică a nevoilor tinerilor fermieri dintr-o 
anumită zonă rurală. Regulamentul ar trebui să dea 
statelor membre posibilitatea ca, în urma unor 
analize efectuate, să poată utiliza resursele pentru a 
răspunde cel mai bine necesităților specifice 
identificate.

De exemplu, dacă atragerea de noi fermieri tineri nu 
mai este o prioritate având în vedere numărul celor 
care au început o activitate agricolă și tendința 
firească de descreștere a ponderii populației agricole 
în totalul populației ocupate, ar trebui să se poată 
intensifica sprijinul către fermierii tineri deja instalați 
chiar și după finalizarea celor cinci ani de la prima 
instalare, pentru suprafețe între 10-100 ha, în funcție 
de specializarea fermei și care să ducă la formarea de 
exploatații viabile pe termen mediu și lung.

APPR - MÂNDRU CĂ SUNT FERMIER!

4 5

Măsuri pentru înnoirea generațională

Intervenția sectorială

În Pilonul II, Comisia propune ca plata pentru 
instalarea tinerilor fermieri să fie mărită față de 
actualul exercițiu bugetar, fără a se depăși 
100.000 de euro pe fermă. Planurile strategice 
vor include, de asemenea, măsuri de facilitare a 
decontării în agricultură.

GESTIONAREA RISCURILOR2

Apreciem ca utilă prevederea din propunerea de 
regulament ca statele membre să introducă 
instrumente financiare (credite cu risc partajat) 
pentru a sprijini capitalul de lucru și investițiile 
pentru tinerii agricultori deja instalați și considerăm 
că aceste instrumente ar trebui în mod prioritar să 
țintească această categorie pentru a fi ajutați să 
devină viabili. Subvenționarea dobânzilor la creditele 
agricole pentru această categorie de agricultori ar 
putea constitui, de asemenea, un instrument care să 
contribuie la acest deziderat.

Este oportună posibilitatea oferită statelor membre 
de a aloca 3% din sumele Pilonului I intervenției 
publice sectoriale în alte sectoare decât cele din 
perioada de programare curentă. Prin instrumentele 
pe care le propune își poate dovedi eficacitatea în 
gestionarea situațiilor de criză ce afectează periodic 
producătorii europeni (de exemplu, a celor de 
porumb, confruntați cu o creștere accentuată a 
costurilor de producție, cu dependența de condițiile

meteorologice și cu presiunea unor  importuri ieftine 
din țări terțe, UE fiind, în prezent, cel mai mare 
importator de porumb din lume). Având ca obiective 
optimizarea costurilor de producție și a rentabilității 
investițiilor, stabilizarea prețurilor la producător, 
Secțiunea 7 din Propunere prevede un set de 
instrumente cu efect de plasă de siguranță capabile 
să nu genereze distorsiuni comerciale, ca alternative 
la prețurile de intervenție.
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Prin extinderea lor la sectorul cerealelor, statul 
membru poate contribui la organizarea filierelor 
produselor, inclusiv a porumbului. Programele 
operaționale ai căror beneficiari sunt organizațiile de 
producători recunoscute în temeiul Regulamentului 
(UE) 1308/2013, pot asigura finanțarea în condiții de 
flexibilitate sporită pentru o serie de intervenții de 
deosebită utilitate pentru producătorii de porumb, 
precum investiții pentru îmbunătățirea utilizării și a 
gospodăririi apei, inclusiv economisirea și drenarea; 
ajutoare pentru depozitarea privată; înființarea și 
alimentarea fondurilor mutuale.

Apreciem propunerea CE ca informațiile despre 
beneficiile acestor intrumente de gestionare a 
riscurilor sa fie dublate de efortul de diseminare 
prin intermediul serviciul de consultanță agricolă 
și considerăm esențială alocarea de resurse și 
pentru formarea specialiștilor în acest domeniu.

Nivelul de bază - rata de subvenționare a asigurării
ar putea fi de 65%; se vor avea în vedere suprafața 
exploatației care trebuie asigurată, franșiza (exemplu 
20-30%), pragul de declanșare, baremul național de 
referință pentru asigurarea capitalului. Acest nivel ar 
permite beneficiarului asigurării să-și reia ciclul de 
producție după producerea daunei, fiind asigurate 
piederi cantitative.

Nivelul mediu - care vine cu opțiuni complementare, 
dar care sunt subvenționate mai puțin (de exemplu, 
45%). Acest nivel ar permite beneficiarului să-și 
asigure capitalul la un nivel peste barem, să reducă 
franșiza și să adapteze acoperirea la riscurile proprii, 
la pierderile calitative, etc.

Nivel maximal - opțiunile complementare ale celui 
de-al treilea nivel, nesubvenționate, care permit 
agricultorului să adapteze în continuare contractul 
subscris în funcție de nevoile sale (franșiza, prag de 
declanșare, garanții suplimentare).

În ceea ce privește fondurile mutuale, prin măsuri 
din planul național strategic, ar trebui găsite 
instrumente care să încurajeze investițiile private,
de exemplu crearea de provizione din impozitul
pe profit al exploatațiilor în anii agricoli favorabili
cu posibilitatea utilizării fondurilor acumulate în
anii agricoli nefavorabili.

le presupune sporirea exigențelor legate de mediu și 
climă, de noile dificultăți cu care se confruntă 
agricultura, pe fondul reducerii finanțării sectorului. 
Prioritar statele membre ar trebui să sprijine 
contribuțiile financiare pentru primele de asigurare.

Recunoscând că fermierii sunt expuși la riscuri 
economice tot mai mari în anumite sectoare, prin 
Regulamentul Omnibus se dă posibilitatea statelelor 
membre să utilizeze în mod flexibil un instrument 
sectorial de stabilizare a veniturilor, cu condiția ca 
scăderea veniturilor să depășească un prag de cel 
puțin 20%. Pentru a promova utilizarea asigurărilor 
agricole, în cazul scăderii producției cu mai mult de 
20% fermierii asigurați primesc despăgubiri.

Aceste beneficii sunt menținute în propunerea de 
regulament și ar trebui completate prin instrumente 
complementare, de tipul instrumentelor financiare.

Propunerea Comisiei Europene de a obliga statele 
membre să implementeze un sistem de gestionare a 
riscurilor pentru că este răspunsul adecvat la 
preocupările legate de volatilitatea ridicată a prețurilor 
produselor agricole (pentru care PAC nu prevede 
măsuri compensatorii), de pierderile de venit pe care

APPR propune ca la Articolul 82 din proiectul de 
regulament să fie stipulat că statele membre pot 
decide sectoarele pe care doresc să le sprijine 
prin măsuri specifice de organizarea piețelor și 
alocarea financiară corespunzătoare, precum și 
perioada pentru care se acordă sprijinul. Tot aici 
ar trebui menționată expres posibilitatea ca, prin 
planurile strategice, o parte din fondurile pentru 
investiții să fie utilizate pentru stocarea resurselor 
de apă sub formă de bazine de apă pe pământ 
sau lacuri artificiale.

Instrumente în Pilonul II

Asigurarea de stat ar permite exploatațiilor să beneficieze de o acoprire a riscurilor climaterice adaptată 
nevoilor lor. Agricultorul ar putea opta pentru un contract cu societățile comerciale de asigurare, urmând ca o 
parte din prima de asigurare să fie subvenționată din FEADR, în condiții definite de statul membru și agreate 
cu asiguratorii privați. Pot fi definite mai multe nivele de asigurare:



O observație punctuală este că Articolul 68
alineatul (3) litera (f) ar trebui să prevadă ca 
opțiune, prin planurile strategice, alocarea de 
resurse FEADR pentru investiții în stocarea 
resurselor de apă și în extinderea sistemelor 
moderne și eficiente de irigații.

O altă formă de sprijin deosebit de utilă sunt 
instrumentele financiare cu risc partajat pentru 
investiții, care ar trebui să fie accesibile 
exploatațiilor agricole indiferent de mărime. 
Accesul la creditare, facilitat de instrumentele 
financiare cu risc partajat, contribuie esențial la 
creșterea competitivității fermelor, la dezvoltarea 
mediului antreprenorial în mediul rural.
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SPRIJINUL PENTRU INVESTIȚII3

Subvenționarea investițiilor

Acestea ar trebui să constituie o prioritate a 
alocărilor din Pilonul II. Propunerea de regulament 
vine cu o scădere cu 10% a cofinanțării UE (abordare 
similară cu cea a altor fonduri europene structurale
și de investiții), dar statele membre își pot spori 
contribuția astfel încât cheltuielile publice totale în 
mediul rural să nu fie afectate.

Există o gamă largă de investiții care ar trebui 
promovate prin planurile strategice naționale, de 
exemplu în noi tehnologii pentru adaptarea
fermelor la schimbările climatice, în digitalizare, 
agricultură de precizie, stocarea resurselor de apă, 
etc. și care sunt relevante în special pentru 
exploatațiile mai mari, care riscă să fie afectate
de măsurile de redistribuire, degresivitate și 
plafonare a plăților directe.

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 hectare, precum și din 
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 al asociației este furnizarea de 
expertiză tehnică, precum și diseminarea de 
informații cu caracter economic și legislativ pentru 
pentru membri și organizațiile profesionale ale 
fermierilor din România.
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