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LAPAR: Avem o agricultur ă rudimentară

Preşedintele Ligii AsociaŃiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), LaurenŃiu
Baciu, a declarat marŃi că România are o agricultură rudimentară, departe de ceea ce ar
putea să fie. În opinia acestuia, creditarea reprezintă una dintre problemele cu care se
confruntă agricultorii, pentru că dobânzile ajung la 10-12%, comparativ cu procentul de
4-5% practicat la împrumuturile acordate de alte Ńări sectorului agricol.
“Dacă nu gestionăm eficient puŃinii bani pe care îi avem rămânem undeva la nivelul
anilor ’21. Încă mai avem în dotare utilaje care ar trebui să fie la muzeu. În România,
încărcătura pe tractor este de circa 55 de hectare, în timp ce Ungaria are o încărcătură de
15 hectare pe tractor, iar Austria, 5 hectare. Şi acesta este un criteriu care contribuie la o
agricultură performantă”, a afirmat Baciu, într-o conferinŃă de presă.
Şeful LAPAR consideră totodată că o altă problemă a sectorului este volumul
importurilor, acesta fiind cu 15-20% mai ridicat decât în alte Ńări, precum şi preŃul
motorinei, care se ridică la 1,2-1,3 euro pe litru în România, comparativ cu 70-80 de cenŃi
litrul în alte state europene.
 “Nu înŃelegem de ce preŃurile din agricultură au crescut cu 50%, în timp ce în celelalte
state europene preŃurile au scăzut proporŃional cu nivelul de creştere a producŃiei”, a
precizat LaurenŃiu Baciu.
Acesta s-a plans şi de gestionarea fondurilor europene, pe care o consideră slabă.
La rândul său, consilierul prezidenŃial Adrian Rădulescu spune că România nu are un
program naŃional de dezvoltare rurală şi dă vina în acest sens pe Ministerul Agriculturii.
Politica Agricolă Comună se va derula în intervalul 2014-2020.
 “Nu învinuiesc de această situaŃie actuala conducere a Ministerului Agriculturii, ci pe
toŃi cei care au trecut pe acolo (Adrian Rădulescu a fost secretar de stat în Ministerul
Agriculturii între ianuarie 2010 – septembrie 2011, n.r.). Actualei conduceri a
Ministerului îi reprosez doar că nu a încercat să elaboreze programul curent de dezvoltare
rurală cu principalii actori din piaŃa agricolă: bănci, fonduri de garantare, fermieri,
organisme de implementare”, a subliniat Rădulescu.

Comisia Europeană respinge proiectul MADR privind vânzarea condiŃionată a
terenurilor către străini

Secretarul de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR),
Achim Irimescu, a declarat marŃi că oficialii de la Bruxelles au respins proiectul privind
vânzarea terenurilor din România către persoanele fizice, dar dau asigurări că vor sprijini
autorităŃile române în realizarea unui document în acest sens.
”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 declarat
Achim Irimescu, într-o conferinŃă de presă.



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.

Încep plăŃile din sprijinul de 61 de euro pe hectar către fermieri

 “Vrem să plătim circa 600 milioane 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 euro”, a
declarat ministrul Agriculturii, Daniel Constantin.
Potrivit acestuia, recent a fost aprobată şi reintroducerea plăŃii subvenŃiei pentru
motorină, pentru că fermierii au avut probleme cu preŃurile scăzute în acest an.
Pentru schema de plată unică pe suprafaŃă (SAPS) aferentă anului 2013, suma alocată
României din Fondul European pentru Garantare în Agricultură (FEGA) este de 1,403
miliarde euro, iar cuantumul maxim al plăŃilor este de 139,17 euro/hectar. Guvernul a mai
aprobat la această sumă încă o plată suplimentară de 21 euro/hectar din bugetul naŃional,
majorând subvenŃia pe suprafaŃă la 160 euro/hectar.
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.
De asemenea, mai mulŃi întreprinzători agricoli au pierdut contracte de finanŃare prin
Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală (PNDR), valoarea acestora ridicându-se la 300
de milioane de euro, potrivit cifrelor AgenŃiei de PlăŃi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
(APDRP). Directorul general al Fondului de Garantare a Creditului Rural (FGCR),
Veronica Toncea, a menŃionat că 60% din aceste contracte au fost anulate din cauza lipsei
de finanŃare din partea băncilor, iar restul de 40% din cauza dispariŃia terenului sau a
reevaluării capacităŃii financiare a beneficiarului fondurilor.
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