APIA ArgeÅŸ lucreazÄƒ Ã®n ritm susÅ£inut pentru ca
beneficiarii sÄƒ Ã®ÅŸi primeascÄƒ banii
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APIA ? Centrul JudeÈ›ean ArgeÈ™ informeazÄƒ cÄƒ, începând cu data de data de 2 decembrie È™i pânÄƒ în prezent, a fos
pentru efectuarea plÄƒÈ›ilor regulare aferente anului de cerere 2019 un numÄƒr de 17.969 fermieri (ceea ce reprezintÄƒ 88,8
din numÄƒrul fermierilor eligibili la plata regularÄƒ) cu suma totalÄƒ de 8,328,874.48 euro. PlÄƒÈ›ile se vor derula în acelaÈ
susÈ›inut, astfel încât toÈ›i beneficiarii sÄƒ primeascÄƒ în timp util banii cuveniÈ›i.

PlÄƒÈ›ile se efectueazÄƒ la cursurile de schimb valutar stabilite de cÄƒtre Banca CentralÄƒ EuropeanÄƒ, astfel:
- 4,7496 lei pentru un euro, stabilit de cÄƒtre Banca CentralÄƒ EuropeanÄƒ în data de 30.09.2019 ÅŸi publicat în Jurnalul Of
Uniunii Europene, seria C nr. 329/3, pentru plÄƒÈ›ile finanÈ›ate din FEGA (Fondul European de Garantare AgricolÄƒ);
- 4,6635 lei pentru un euro, stabilit de cÄƒtre Banca CentralÄƒ EuropeanÄƒ în data de 31.12.2018 ÅŸi publicat în Jurnalul Of
Uniunii Europene, seria C nr. 1/06, pentru plÄƒÈ›ile finanÈ›ate din FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare
RuralÄƒ).
# În 2019, suprafaÅ£a agricolÄƒ a crescut în judeÅ£
Reamintim faptul cÄƒ, în perioada 01 martie ? 15 mai 2019, s-au primit 21 544 de cereri unice de platÄƒ, pentru o suprafaÈ›Ä
totalÄƒ de 177.966 ha. La nivel judeÈ›ean, se remarcÄƒ o creÈ™tere a suprafeÈ›ei agricole cu 3.435 ha, comparativ cu anul t
(2018 - 174 550 ha).

Aceste rezultate demonstreazÄƒ cÄƒ APIA ArgeÈ™ ÅŸi-a atins obiectivele principale, ÅŸi anume creÈ™terea supafeÈ›ei d
platÄƒ, îmbunÄƒtÄƒÅ£irea raporturilor cu fermierii argeÈ™eni, dar È™i autorizarea la plata în avans pentru 95.48% (dintre
eligibili pentru plata în avans).

Cu ocazia sÄƒrbÄƒtorilor de iarnÄƒ, directorul executiv Mariana PANÄ‚ împreunÄƒ cu întreg colectivul APIA ArgeÈ
adreseazÄƒ pe aceastÄƒ cale fermierilor argeÈ™eni, colaboratorilor mass-media È™i instituÈ›iilor partenere multÄƒ
prosperitate È™i împliniri!
LA MULÈšI ANI!
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