
ARGESMEDIA.RO

Ministrul Agriculturii: „Trebuie s ă ieşim din zona de subzistenŃă, să producem
pentru piaŃă!”

Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, a prezentat în cadrul conferinŃei “Agri-
Business pe profit: FinanŃarea afacerilor din agricultură” cele mai recente măsuri de
sprijin care au fost adoptate de minister în domeniul dezvoltării rurale.
Constantin a afirmat că una dintre măsuri vizează încurajarea asocierii micilor fermieri,
care deŃin sub 5 hectare de teren. Scopul acesteia este ca micii fermieri să iasă din zona
de subzistenŃă şi să producă pentru piaŃă. "Trebuie să ieşim din zona de subzistenŃă şi să
producem pentru piaŃă! De aceea vrem să introducem plata redistribuită pentru primele
30 de hectare în exploatare şi să dăm o sumă ceva mai mare. Primele hectare vor fi plătite
mai mult decât restul. Plata redistribuită cu alocări mai mari le va fi aplicată celor care
deŃin peste 5 hectare. Vrem să stimulăm asocierile dintre micii fermieri. Iar cei care deŃin
sub 5% vor primi sume cu 20-30% mai mici faŃă de cei care au peste 5 hectare. Astfel
vrem să stimulăm asocierile dintre micii fermieri", a spus ministrul Agriculturii. În plus,
prin asociere micii fermieri vor atrage mai multe fonduri europene, iar capacitatea de
finanŃare va creşte, a precizat Daniel Constantin.
Şeful MADR susŃine că tinerii fermieri sunt privilegiaŃii politicii agricole comune şi în
perioada 2014-2020. Ei vor primi un sprijin pe suprafaŃă cu 25% mai mare dacă au minim
25 de hectare. "Dorim să introducem această măsură pentru o perioadă de cinci ani pentru
ca tinerii fermieri să fie stimulaŃi să rămână în mediul rural. Pe Pilonul II suma poate să

crească şi la 70.000 de euro, în funcŃie de buget", a menŃionat Constantin. Ministrul
Agriculturii a mai anunŃat că mâine vor începe plăŃile unui avans de 50% către fermieri
din sprijinul de 61 de euro pe hectar. "Vrem să plătim circa 600 de milioane de euro în
circa două săptămâni ca să putem să avem rambursările de la Comisie în ianuarie. Banii
aceştia pentru avans vin din Trezorerie şi îi vom recupera de la Comisie. De anul viitor.
SubvenŃia la hectar va fi de 160 de euro", a spus Daniel Constantin.
O altă măsură prin care MADR vine în sprijinul fermierilor este reintroducerea subvenŃiei
la motorină. “A fost aprobată recent şi reintroducerea plăŃii subvenŃiei pentru motorină
deoarece fermierii au avut probleme în acest an cu preŃurile scăzute”, a adăugat ministrul
Agriculturii. La eveniment au mai fost prezenŃi preşedintele Romalimenta, Sorin Minea,
consilierul prezidenŃial Adrian Rădulescu şi preşedintele LAPAR, LaurenŃiu Baciu.


