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* MADR: Aproape 50% din cantitatea de legume-fructe vândută în hypermaketuri
provine din România

Aproape jumătate din cantitatea de fructe şi legume vândută în marile magazine de
desfacere din România este de provenienŃă românească, dar cu toate acestea avem nevoie
de promovarea conceptului de condiŃionare, de mărire a duratei de viaŃă a producŃiei, a
declarat, marŃi, Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
'Am avut discuŃii şi avem în continuare cu marile magazine de desfacere, cu producătorii
şi încercăm să acomodăm un pic relaŃia dintre cele două componente importante. Astăzi,
aproape 50% din producŃia vândută în hypermarketuri este de provenienŃă românească.
Importăm mai mult pentru încă avem o problemă de organizare. Pe sectorul de legume-
fructe, România produce mai mult decât nevoile de consum pe care le are. Cu toate
acestea, mai avem încă o zonă de import de 10%', a explicat Constantin.
Potrivit oficialului, România are o producŃie bună de fructe, însă fără o promovare a
conceptului de condiŃionare a produselor, lucrurile vor rămâne la fel ca şi până în prezent.
'Avem o producŃie bună de fructe, s-au depus proiecte până în luna februarie şi suntem
încă în faza de evaluare a acestora. După acest moment, vor începe investiŃiile şi sper să
avem cât mai repede în funcŃiune locurile pentru depozitare. Cu toate acestea, cele 35 de
depozite nu va rezolva problema pe care o are România, dar sper în continuare ca, pe
măsură ce producŃia creşte, cei care înŃeleg că pe viitoarele fonduri vom finanŃa proiectele
integrate să fie stimulaŃi să construiască depozite. Personal, depozitele pe care le văd
ideale pentru această zonă sunt acelea care, pe lângă depozitare, etichetare, sortare,
ambalare, au şi partea de condiŃionare, de mărire a duratei de viaŃă a produselor
româneşti. Astăzi, hypermarketurile solicită producŃii constante pentru a vinde şi astfel n-
ar mai face importuri, cu o calitate foarte bună şi care să fie găsite 12 luni pe an, nu 4-5
luni cum avem noi. Dacă am reuşi să promovăm conceptul de condiŃionare a produselor,
legumelor şi fructelor româneşti, am putea să avem pe de o parte producătorul câştigat,
dar şi consumatorul', a afirmat ministrul Agriculturii.
Conform datelor Institutului NaŃional de Statistică (INS), producŃia de legume din 2012,
fără cartofi, a totalizat 3,4 milioane de tone, în scădere cu 719.000 tone, comparativ cu
2011, din cauza scăderii producŃiilor medii la hectar şi a suprafeŃelor cultivate.
ProducŃiile au fost mai mici la tomate (-28,2%), castraveŃi (-25,5%), ardei (-20,1%),
morcovi (-18,7%), ceapă (-14,5%), pepeni verzi şi galbeni (-14,0%), varză (-4,9%). La
cartofi s-a obŃinut o cantitate de 2,464 milioane tone faŃă de 4,07 milioane tone în 2011.

Anul trecut, suprafaŃa cultivată cu legume a scăzut cu 9.000 de hectare, de la
263.000 în 2011, la 254.000 hectare anul trecut.

La fructe s-a obŃinut o producŃie de 706.000 tone, mai mică cu 152.000 tone, faŃă de cele
858.00 de tone în 2011, iar producŃia de struguri a totalizat 729.000 tone, faŃă de 879.000
tone în 2011.
Ministrul Agriculturii a participat, marŃi, la conferinŃa 'Agri-Business pe profit:
FinanŃarea afacerilor din agricultură', organizată la Bucureşti.



Printre temele ce vor fi abordate în cadrul evenimentului se numără reformarea Politicii
Agricole Comune /PAC/, microcreditarea pentru investiŃiile în agricultură şi plăŃile
directe şi subvenŃiile din agricultură .

Fermierii vor putea cumpăra terenuri agricole cu un avans de 10%, susŃine
ministrul Agriculturii

Terenurile agricole pot fi cumpărate de către fermieri cu un avans de doar 10% şi o
dobândă avantajoasă, după ce un număr de cinci bănci vor semna înŃelegeri, în acest sens,
cu Fondul de Garantare a Creditului Rural /FGCR/, a declarat, marŃi, Daniel Constantin,
ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în cadrul conferinŃei 'Agri-Business pe profit:
FinanŃarea afacerilor din agricultură', organizată la Bucureşti.
'Cred că şi băncile vor considera, la un moment dat, terenurile agricole la adevărata lor
valoare. Cinci bănci sunt pe punctul de semna cu Fondul de Garantare şi imediat fermierii
pot cumpăra terenuri cu un avans de 10% şi o dobândă mai mică decât până acum.
Fermierii trebuie să aibă parte de cofinanŃare. Lipsa cofinanŃării şi un mediu neprietenos
pe care îl au băncile faŃă de cei care activează în agricultură, sunt marile probleme din
domeniu, în acest moment (...) Există o mare miză pentru bănci pe creditare, care pot
vedea în această zonă prosperitate pe viitor', a spus Constantin.
FGCR s-a constituit în februarie anul 1994, potrivit Legii nr. 31/1990, ca o societate
comercială pe acŃiuni, în urma negocierilor Comisiei ComunităŃii Europene şi Guvernul
României, reprezentat de MADR, concretizând programul ComunităŃii Europene de
sprijinire a procesului de privatizare a agriculturii în România.
Fondul s-a înscris ca IFN în anul 2006, în baza OG nr. 28/2006, iar începând cu data de
30 iulie 2007 a primit din partea Băncii NaŃionale a României /BNR/ notificarea de
înregistrare în Registrul Special BNR.
Reformarea Politicii Agricole Comune /PAC/, microcreditarea pentru investiŃiile în
agricultură şi plăŃile directe şi subvenŃiile din agricultură sunt doar câteva dintre temele
ce vor fi abordate marŃi în cadrul conferinŃei 'Agri-Business pe profit: FinanŃarea
afacerilor din agricultură', organizată la Bucureşti.
Potrivit agendei evenimentului, pe lista invitaŃilor se află Daniel Constantin - ministrul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Adrian Rădulescu - consilier prezidenŃial în domeniul
Agriculturii, Dorel Gheorghe Benu - director general, AgenŃia de PlăŃi şi IntervenŃii
pentru Agricultură /APIA/, LaurenŃiu Baciu - preşedintele Ligii AsociaŃiilor
Producătorilor Agricoli din România /LAPAR/ şi Sorin Minea - preşedintele FederaŃiei
Patronale Române din Industria Alimentară /Romalimenta/.AGERPRES

 Constantin: Viitorul PNDR ar putea fi implementat în România din a doua parte a
anului 2014

Viitoarea formă a Programului NaŃional pentru Dezvoltare Rurală /PNDR/ ar putea fi
implementată din a doua parte a anului, după finalizarea negocierilor cu Comisia
Europeană /CE/ ce vor debuta în iunie 2014, a declarat, marŃi, Daniel Constantin,
ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în cadrul conferinŃei 'Agri-Business pe profit:
FinanŃarea afacerilor din agricultură', organizată la Bucureşti.



'Până la finele acestei luni vom afla ce se întâmplă cu banii pe PNDR. Acum nu vă pot
spune mai multe lucruri. Tot în această perioadă am discutat la Bruxelles ca, în prima
parte a anului 2014, să deschidem anumite măsuri care au fost închise, gen investiŃii în
exploataŃii agricole. În viitorul PNDR vom finanŃa mai mult proiectele integrate care să

aducă valoare adăugată. Vom încerca să stimulăm acest gen de proiecte. Pomicultura,
laptele şi zonele montane vor fi sub-programe în viitorul PNDR, măsuri distincte. Până în
ianuarie 2014 vom trimite forma iniŃială la Comisie, până în iunie vom începe
negocierile, iar în a doua parte a anului viitor cred că vom reuşi să implementăm noul
PNDR', a spus Constantin.
Uniunea Europeană /UE/ a rambursat României, din 2007 şi până în prezent, peste 10
miliarde de euro, bani atraşi în economia românească, pe cele trei programe destinate
agriculturii, dezvoltării rurale şi pescuitului, potrivit datelor furnizate AGERPRES de
MADR.
Fondurile europene alocate României pe actuala programare financiară sunt de circa 14,5
miliarde de euro pe cele trei programe.
În ceea ce priveşte banii rambursaŃi pentru plata proiectelor prin PNDR, exclusiv din
fonduri europene, fără cofinanŃarea de la bugetul de stat, suma se ridică la circa 4,46
miliarde de euro, reprezentând un procent de absorbŃie de aproximativ 62%.
Reformarea Politicii Agricole Comune /PAC/, microcreditarea pentru investiŃiile în
agricultură şi plăŃile directe şi subvenŃiile din agricultură sunt doar câteva dintre temele
ce vor fi abordate marŃi în cadrul conferinŃei 'Agri-Business pe profit: FinanŃarea
afacerilor din agricultură', organizată la Bucureşti.
Potrivit agendei evenimentului, pe lista invitaŃilor se află Daniel Constantin - ministrul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Adrian Rădulescu - consilier prezidenŃial în domeniul
Agriculturii, Dorel Gheorghe Benu - director general, AgenŃia de PlăŃi şi IntervenŃii
pentru Agricultură /APIA/, LaurenŃiu Baciu - preşedintele Ligii AsociaŃiilor
Producătorilor Agricoli din România /LAPAR/ şi Sorin Minea - preşedintele FederaŃiei
Patronale Române din Industria Alimentară /Romalimenta/.AGERPRES

Ministrul Agriculturii: Fermierii români vor primi 61 de euro pe hectar începând
de miercuri

Fermierii români vor primi, începând de miercuri, avansul de 50% din plăŃile pe
suprafaŃă, respectiv 61 de euro pe hectar, a declarat, marŃi, pentru AGERPRES, Daniel
Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
,,Încercăm să plătim fermierilor, în cel mult 2-3 săptămâni, circa 600 de milioane de euro,
ceea ce reprezintă avansul de 50% din plăŃile pe suprafaŃă, respectiv 61 de euro pe hectar,
astfel încât aceşti bani să se întoarcă cat mai rapid de la Bruxelles. DiferenŃa până la 160
de euro pe hectar o vom plăti după 1 decembrie şi sper că până în martie vom reuşi să
finalizăm integral plăŃile pe suprafaŃă', a spus Constantin.
Pentru schema de plată unică pe suprafaŃă (SAPS) aferentă anului 2013, suma alocată
României din Fondul European pentru Garantare în Agricultură (FEGA) este 1,403
miliarde de euro, iar cuantumul maxim al plăŃilor este de 139,17 euro /hectar. La această

sumă, Guvernul a mai aprobat încă o plată suplimentară de 21 de euro pe hectar din
bugetul naŃional, ceea ce ridică subvenŃia pe suprafaŃă la 160 de euro pe hectar.



De asemenea, ministrul a precizat că este pentru prima dată când AgenŃia de PlăŃi şi
IntervenŃie în Agricultură (APIA) plăteşte avansul pentru Axa 2, respectiv pentru
măsurile de agromediu, până în prezent fiind efectuate plăŃi de 275 de milioane de euro.În
cadrul Campaniei de primire a cererilor de sprijin pe suprafaŃă SAPS 2013 au fost depuse
un număr de 1.037.427 cereri de plată, pentru o suprafaŃă de 9,8 milioane hectare.

Irimescu (MADR): Comisia Europeană nu a fost de acord cu proiectul privind
vânzarea terenurilor către persoane fizice

Oficialii de la Bruxelles nu au acceptat proiectul pe care România l-a prezentat cu privire
la vânzarea terenurilor către persoanele fizice, dar au spus că ne vor asista în elaborarea
unui document mai bun în acest sens, a declarat, marŃi, Achim Irimescu, secretar de stat
în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la conferinŃa 'Agri-Business pe
profit: FinanŃarea afacerilor din agricultură', organizată la Bucureşti.
'În ceea ce priveşte vânzarea terenurilor către persoanele fizice, proiectul pe care l-am
depus la Bruxelles nu a fost acceptat acolo, în discuŃiile pe care le-am avut. Noi
propuneam, printre altele, limitarea la 100 de hectare şi experienŃă în domeniu de
minimum cinci ani. Producătorii au fost de acord cu noi, dar Comisia Europeană are o
altă abordare, dar ne-a asigurat că ne vor asista să avem un act acoperitor', a afirmat
Irimescu.
Potrivit proiectului de Lege privind vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în
extravilan de către persoane fizice, acestea vor putea cumpăra terenuri agricole situate în
extravilan numai dacă au desfăşurat activităŃi agricole pe o perioadă de cel puŃin cinci ani
şi fac dovada că au cunoştinŃe în domeniul agricol,
Arendaşii care doresc să cumpere teren agricol situat în extravilan trebuie să deŃină
calitatea de arendă pentru terenul respectiv, stabilită printr-un contract de arendă încheiat
pe o perioadă de minim 5 ani pentru terenul ce urmează a se vinde şi să fie înregistraŃi
potrivit art. 1838 din Noul Cod Civil.
În plus, proprietatea persoanei fizice, reprezentând terenuri agricole situate în extravilan,
nu poate depăşi 100 de hectare.
Proiectul prevede ca înstrăinarea, prin vânzare, a terenurilor agricole din România, situate
în extravilan să aibă loc cu respectarea dreptului de preempŃiune al coproprietarilor
persoane fizice, vecinilor persoane fizice, arendaşilor, persoane fizice cu vârsta de până la
40 de ani, care desfăşoară activităŃi agricole pe raza administrativ-teritorială a localităŃii
unde este situat terenul respectiv, precum şi Statul Român, la preŃ şi în condiŃii egale, în
ordinea stabilită prin prezenta lege.
Totodată, prin proiectul legislativ urma să se creeze Autoritatea pentru Administrarea şi
Reglementarea PieŃei Funciare care va gestiona întregul proces de vânzare-cumpărare al
terenurilor agricole din extravilan.
Reformarea Politicii Agricole Comune /PAC/, microcreditarea pentru investiŃiile în
agricultură şi plăŃile directe şi subvenŃiile din agricultură au fost doar câteva dintre temele
abordate, marŃi, în cadrul conferinŃei 'Agri-Business pe profit: FinanŃarea afacerilor din
agricultură', organizată de Grupul de presă Bursa cu sprijinul Ligii AsociaŃiilor
Producătorilor Agricoli din România.AGERPRES/



Adrian Rădulescu: Prin oprirea înfiinŃării Camerelor Agricole s-a distrus viitorul
agriculturii

Politizarea agresivă a condus la oprirea înfiinŃării Camerelor Agricole, iar în acest fel s-a
distrus viitorul agriculturii, a declarat, marŃi, Adrian Rădulescu, consilier prezidenŃial în
domeniul Agriculturii, în cadrul conferinŃei 'Agri-Business pe profit: FinanŃarea
afacerilor din agricultură', organizată la Bucureşti.
'Faptul că s-a oprit înfiinŃarea Camerelor Agricole s-a datorat politizării agresive. Astfel,
s-a distrus viitorul unei agriculturi de viitor. În toată Europa există astfel de organizaŃii. O
astfel de organizaŃie trebuie să-şi asume anumite lucruri. Ne minŃim în continuare, ca pe
timpul lui Ceauşescu. Nu ştim nimic: nici cât lapte se produce, nici ce suprafeŃe irigăm.
Inventăm cifre... calculăm cât face cu cât face, înmulŃim cu nu ştiu cât şi apar nişte cifre.
În România toŃi vrem să fim şefi. La român să nu-i spui 'Dă-mi', ci 'Ia'. Nimic nu se va
face de bunăvoie', a afirmat Rădulescu.
Guvernul a aprobat, la jumătatea lunii iunie, OrdonanŃa de UrgenŃă pentru modificarea şi
completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară,
piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală şi pentru abrogarea articolului II din Legea
nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.283/2010 privind camerele
pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, prin care viitoarele Camere agricole
vor dobândi statutul de utilitate publică.
Comisarul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală, Dacian Cioloş, a apreciat, în
timpul unei vizite la Alba Iulia, în luna august, referindu-se la Camerele Agricole, că ar
trebui încetate toate modificările de legislaŃie şi să se treacă 'la treabă, concret, pe teren'.
'Cred că ar trebui oprite odată toate modificările astea de legislaŃie, şi iar ordonanŃe de
urgenŃe, şi încă o altă modificare, şi trecut la treabă, concret, pe teren', a declarat Cioloş.
Camerele Agricole au urma să reprezinte, promoveze şi ocrotească interesele agriculturii,
zootehniei şi silviculturii şi vor contribui la sporirea producŃiei ramurilor agricole. Rolul
lor este consultativ şi vor fi principalul partener de dialog al autorităŃii publice centrale cu
specialişti şi reprezentanŃi din domeniile agriculturii din teritoriu.
Reformarea Politicii Agricole Comune /PAC/, microcreditarea pentru investiŃiile în
agricultură şi plăŃile directe şi subvenŃiile din agricultură sunt doar câteva dintre temele
ce vor fi abordate în cadrul conferinŃei 'Agri-Business pe profit: FinanŃarea afacerilor din
agricultură', organizată, marŃi, la Bucureşti.

Toncea (FGCR): Contracte de 300 milioane euro, încheiate cu APDRP, au fost
anulate până în prezent
 
Bucureşti, 15 oct /Agerpres/ - Valoarea contractelor semnate cu AgenŃia de PlăŃi pentru
Dezvoltare Rurală şi Pescuit /APDRP/ şi anulate până în prezent din diverse motive se
ridică la 300 milioane de euro, a declarat, marŃi, Veronica Toncea, director general al
Fondului de Garantare a Creditului Rural (FGCR), în cadrul conferinŃei 'Agri-Business pe
profit: FinanŃarea afacerilor din agricultură', organizată la Bucureşti.
'S-au anulat contracte de 300 de milioane de euro, încheiate cu APDRP. Dintre toate
aceste contracte, 60% s-au anulat din cauza lipsei de finanŃare, iar restul din alte cauze,



cum ar fi faptul că terenul nu era liber şi descărcat de sarcini sau a existat un decalaj de
timp între depunerea proiectului şi obŃinerea finanŃării', a menŃionat Toncea.
Potrivit oficialului FGCR, finanŃarea din domeniul agriculturii poate ajunge, cu eforturi,
la un procentaj de 7%, similar cu contribuŃia domeniului la Produsul Intern Brut /PIB/ al
României.
'Dacă agricultura a ajuns de la 2% la 4% din punct de vedere finanŃării s-a datorat şi
băncilor comerciale, dar se poate ajunge la 7% cât este contribuŃia domeniului la PIB-ul
României', a spus Veronica Toncea.
La rândul său, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Daniel Constantin, a afirmat,
marŃi, că terenurile agricole pot fi cumpărate de către fermieri cu un avans de doar 10% şi
o dobândă avantajoasă, după ce un număr de cinci bănci vor semna înŃelegeri, în acest
sens, cu Fondul de Garantare.
Conform datelor oficiale ale MADR, Uniunea Europeană /UE/ a rambursat României, din
2007 şi până în prezent, peste 10 miliarde de euro, bani atraşi în economia românească,
pe cele trei programe destinate agriculturii, dezvoltării rurale şi pescuitului.
Până în prezent, APDRP a încheiat 81.311 de contracte de finanŃare în valoare de circa
5,5 miliarde de euro, anul 2013 fiind ultimul an în care mai pot fi contracte proiecte pe
actuala programare financiară. Raportat la valoarea totală a fondurilor disponibile prin
PNDR doar pentru proiecte de investiŃii, respectiv circa 6,7 miliarde de euro, procentul de
contractare a fondurilor este de circa 82%.
Fondurile europene alocate României pe actuala programare financiară sunt de circa 14,5
miliarde de euro pe cele trei programe.
FGCR s-a constituit în februarie anul 1994, potrivit Legii nr. 31/1990, ca o societate
comercială pe acŃiuni, în urma negocierilor Comisiei ComunităŃii Europene şi Guvernul
României, reprezentat de MADR, concretizând programul ComunităŃii Europene de
sprijinire a procesului de privatizare a agriculturii în România.
Fondul s-a înscris ca IFN în anul 2006, în baza OG nr. 28/2006, iar începând cu data de
30 iulie 2007 a primit din partea Băncii NaŃionale a României /BNR/ notificarea de
înregistrare în Registrul Special BNR.
Reformarea Politicii Agricole Comune /PAC/, microcreditarea pentru investiŃiile în
agricultură şi plăŃile directe şi subvenŃiile din agricultură au fost doar câteva dintre temele
abordate, marŃi, în cadrul conferinŃei 'Agri-Business pe profit: FinanŃarea afacerilor din
agricultură', organizată la Bucureşti.

Şeful APRIL: 2,2% din laptele produs în România este neconform
 
Bucureşti, 15 oct /Agerpres/ - România are, în acest moment, 2,2% lapte neconform, iar
15.000 de fermieri care activează în acest domeniu produc lapte etichetat în acest mod, a
declarat, marŃi, Dorin Cojocaru, Preşedintele AsociaŃiei Patronale Română din Industria
Laptelui /APRIL/, în cadrul conferinŃei 'Agri-Business pe profit: FinanŃarea afacerilor din
agricultură', organizată la Bucureşti.
'Dintre cei 680.000 de fermieri din domeniul laptelui, doar 75.000 vând laptele prin
centre de colectare. De asemenea, dintre cei 75.000 de fermieri, 15.000 au lapte
neconform. România are, în acest moment, 2,2% lapte neconform, potrivit unei analize a
Comisiei Europene, iar o nouă derogare nu se justifică pentru că nu mai e nevoie. De ce
să punem o etichetă de neconformitate pe lapte dacă nu e nevoie?', a arătat Cojocaru.



Şeful APRIL a adăugat faptul că 'industria laptelui a fost prinsă dintotdeauna între
fermieri', afirmând, totodată, că o singură fermă din România poate produce 1,6 milioane
litri de lapte nedeclaraŃi.
'Numai o fermă are 1,6 milioane de litri de lapte nedeclaraŃi. România produce, la ora
actuală, peste patru milioane de tone de lapte', a spus Dorin Cojocaru.
România a primit, în noiembrie 2011, acordul Comisiei Europene pentru procesarea
laptelui neconform cu cerinŃele comunitare, până la finele anului 2013, produsele
obŃinute din acest lapte putând fi vândute doar pe piaŃa naŃională.
Laptele crud de vacă trebuie să îndeplinească standardul de calitate din UE, respectiv
numărul total de germeni să fie mai mic sau egal cu 100.000/mililitru, iar numărul de
celule somatice mai mic sau egal cu 400.000/mililitru. În aceste condiŃii, fermierii trebuie
să producă numai lapte de calitate europeană (care respectă parametri de igienă de
curăŃenie şi de sănătate ai animalului şi ai mediului de creştere), iar procesatorii trebuie să
preia numai lapte conform standardelor UE.
Reformarea Politicii Agricole Comune /PAC/, microcreditarea pentru investiŃiile în
agricultură şi plăŃile directe şi subvenŃiile din agricultură au fost doar câteva dintre temele
abordate, marŃi, în cadrul conferinŃei 'Agri-Business pe profit: FinanŃarea afacerilor din
agricultură', organizată la Bucureşti.


