
RAPORT 

cu privire la participarea la ședința organizată  

de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în data de 15 ianuarie 2020, la Alba 

Iulia 

 

La ședință au participat:  

- Dl. Dorel Secară – consilier al ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale  

- Dl. Lazea  Gheorghe- director executiv Direcția pentru Agricultură Alba 

- D-na Lidia Bogdan – director general adjunct AFIR Alba 

- D-na Hondola Felicia- director executiv APIA Alba 

- Reprezentanți ai GAL-urilor din județul Alba 

- Reprezentanți ai asociațiilor de fermieri din județul Alba 

- Reprezentanți ai OSPA 

Obiectivul principal al întâlnirii a fost informarea celor prezenți despre Consiliul lunar de 

coordonare al administrației agricole care se va desfășura doar în prezența reprezentanților 

fermierilor, GAL-urilor etc.  

Dl. consilier a precizat ca la nivel de țară există 65 de instituții de control care probabil vor fi 

reorganizate in viitorul apropiat și a solicitat celor prezenți stabilirea unui mod de lucru pentru 

eficientizarea rezolvării diverselor probleme ale fermierilor din județul Alba. 

În același context a făcut referire la viitorul Plan Național Strategic (PNS 2021-2027) care va 

veni cu noutăți în ceea ce privește transferul de sume către mediu și climă în ce privește Politica 

Agricolă Comună. 

S-a discutat despre faptul că avem probleme mari legate de fermele de subzistență și fermele de 

familie, iar ideea centrală a ministerului agriculturii se axează pe fermele de familie care să-și 

poată continua activitatea pentru evitarea depopulării satelor românești. 

În ce privește subvențiile în agricultură s-a făcut referire la plafonarea acestora la suma de maxim 

100.000 euro/ fermă și cea mai mare problemă a fermierilor ar fi scăderea subvenției la hectar de 

la aprox. 190 euro la 70 euro la hectar ceea ce ar duce la  dispariția majorității fermelor din 

România. A fost dat un exemplu referitor la subvenții și anume Polonia care nu acordă subvenții 

fermelor cu capital străin. 

Dl. Consilier susține ideea înființării Camerelor agricole care să fie organizate la nivel județean, 

să fie desemnat un președinte al camerei care să fie cel mai reprezentativ fermier din județ iar 

membrii să fie reprezentanți ai asociațiilor din toate ramurile  agricole.  Se dorește unirea AFIR 

cu APIA, pentru a fi o singură agenție de plăți la fel cum sunt organizate și în celelalte țări 

europene.  

A avut o scurtă intervenție și domnul Gheorghe Lazea cu privire la două aspecte importante 

sesizate de către fermieri și anume finanțarea Studiilor Pedologice și agrochimice dar și 

amenajamentul pastoral care trebuie efectuat la nivel de comune. Reprezentantul OSPA, dl. 

Florea Mihai  precizează că studiile pedologice nu sunt chiar exacte in anumite zone si de aceea 



trebuie refăcute la solicitarea fermierilor acolo unde este cazul. În legătură cu studiile 

agrochimice și pedologice  se face precizarea că nu sunt fonduri suficiente pentru a fi actualizate. 

Referitor la amenajamentele pastorale reprezentantul OSPA  informează pe cei prezenți că sunt 

întocmite 52 de amenajamente pastorale finalizate care vor fi supuse în perioada următoare 

avizului de mediu.  

 În același context acesta precizează că elaborarea planului de fertilizare şi a măsurilor 

agropedoameliorative, necesare întocmirii proiectelor de amenajamente pastorale se realizează 

de către oficiile de studii pedologice şi agrochimice (OSPA) şi Institutul Naţional de Cercetare 

Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - ICPA Bucureşti, dar că din 

păcate o parte din primării nu au depus documentația necesară pentru amenajamentul pastoral. 

Reprezentanții asociațiilor de fermieri punctează o problemă referitoare la aceste studii deoarece 

din cauza încadrării eronate a terenurilor nu au putut să acceseze fonduri europene. 

 În același context s-a pus problema încadrării în arii naturale protejate ( SIT Natura 2000) a unei 

suprafete de 680.000 ha in județul Alba, iar aceste suprafețe nu mai pot fi declarate la APIA, deci 

nu se pot primi subvenții. 

Un reprezentant al unei asociații agricole zootehnice din zona montană  ridică problema 

platformelor de gunoi care sunt obligatorii, dar care nu pot fi eficiente în zona montană din cauza 

faptului că animalele fermierilor nu sunt în stabulație și pășunează libere pe hotar. Dl consilier al 

ministrului agriculturii este de acord că aceste platforme nu sunt eficiente in zona montană și 

susține că  va propune d-lui ministru eliminarea obligativității acestora în zona montană. 

Dl.consilier Dorel Secară susține idea d-lui ministru de a se reuși aducerea  stabilității la nivel de 

fermă de animale, deoarece în fermele de familie din mediul rural există o instabilitate  a 

numărului de animale din ferma zootehnică, în același timp trebuie păstrat ajutorul național 

tranzitoriu ( ANT) care este acordat prin APIA. 

De asemenea se face precizarea că in noul PNS 2021-2027 vor mai primi subvenție doar cei care 

demonstrează că sunt fermieri activi ( dreptul de a primi subvenție este  al aceluia care lucrează 

pământul). 

În ce privește sprijinul cuplat pentru lapte dl. consilier precizează că vrea să facă o propunere 

referitoare la registrul genealogic și anume ca fermierul să nu mai fie obligat să țină în rasă pură 

un animal prin separarea tipurilor de fermă în: ferme de reproducție și ferme de producție. În 

urma acceptarii la nivel de minister a acestei propuneri nu ar mai fi nevoie de adeverinta de la 

medicul veterinar pentru fermele de producție. 

În continuare d-na director executiv APIA Alba informează pe cei prezenți despre plățile 

efectuate pentru anul 2019. Pană la data curentă s-a făcut plata avansului și plata finală în sumă 

de 55.409.550 euro la  92,7% din totalul fermierilor. Suma totală care va fi plătită pentru anul 

financiar 2019 este de 87.000.000 euro și se va finaliza până la 1 martie 2020. 

 

 

 

Întocmit, 

Expert accesare fonduri structurale  și de coeziune/responsabil monitorizare 

Ispas Daniela Ana 



  



 


