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Retailul vinde circa 50 la sută din producŃia internă de legume-fructe. Încă
import ăm 10 procente din necesar

Într-o conferinŃă de presă, ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, a afirmat că
aproape de 50 la sută din producŃia de legume vândută în hipermarketurile de la noi
din Ńară este de provenienŃă românească. În ciuda acestui fapt, din cauza problemelor
de organizare pe care România le are în sectorul de profit, încă se importă 10 procente
din necesarul de legume-fructe.
„Astăzi, peste 40%, aproape de 50 la sută din producŃia vândută în hipermarketuri este
de provenienŃă românească. S-au îmbunătăŃit foarte mult lucrurile în ultima perioadă.
Marile magazine au nevoie de continuitate, de producŃie constantă, de calitate”, a spus
ministrul Agriculturii în conferinŃa Agri-business pe profit. „De ce se importă, (...)
încă avem o problemă de organizare. Am luat datele de la INS şi, (...) pe sectorul de
legume-fructe, în general, România produce mai mult decât nevoile de consum pe
care le are. Însă, din cauza acestei lipse de organizare, din lipsa depozitelor, din lipsa
de procesare, din lipsa capacităŃii de a duce aceste produse pe rafturi, avem încă o
zonă de import undeva de 10 la sută”.
În ceea ce priveşte finanŃarea a 35 de depozite destinate sectorului legume-fructe,
Constantin a spus că proiectele s-au depus până în luna februarie 2013 şi că totul se
află încă în faza de evaluare, după care vor începe investiŃiile.
„Eu sper să le dăm cât mai repede în funcŃiune pe acelea şi nu numai pe acelea, pentru
că n-o să rezolve acele 35 de depozite problema pe care o are România. Sper, în
continuare, ca pe măsură ce producŃia creşte, cei care înŃeleg că şi pe viitoarele
fonduri vom finanŃa proiectele integrate, să fie stimulaŃi să construiască în continuare
depozite”, a adăugat ministrul Constantin.
În opinia sa, depozitele ideale de legume-fructe cele care au pe lângă depozitare,
etichetare, sortare, respectiv ambalare şi partea de condiŃionare, adică de mărire a
duratei de viaŃă a produselor româneşti.
„Hipermarketurile astăzi solicită producŃii constante pentru a vinde şi, astfel, n-ar mai
face importuri, dar cu o calitate foarte bună şi care să fie găsite 12 luni pe an, nu 4-5
luni, aşa cum avem noi”, a conchis Constantin.

Achim Irimescu: Ministerul Agriculturii nu a pl ătit cotizaŃia niciunui
reprezentant la COPA-COGECA

Secretarul de stat în cadrul Ministerului Agriculturii, Achim Irimescu, a declarat că
zvonurile conform cărora PRO AGRO ar fi sprijinită financiar de MADR, astfel încât
să acceadă la structurile COPA-COGECA, nu sunt adevărate. Potrivit spuselor sale,
Ministerul Agriculturii nu poate să plătească în niciun caz un reprezentant la COPA-
COGECA.
În schimb, datorită relaŃiilor sale, două foste euroconsiliere din cadrul Ministerului
Agriculturii – Oana Moroianu şi Camelia Gyorfi, sprijină România, în măsura
posibilităŃilor, din interiorul COPA-COGECA.
„Despre ideea că cineva ar fi plătit cotizaŃia PRO AGRO de accedere la COPA-
COGECA, Ministerul Agriculturii nu poate să plătească în niciun caz un reprezentant
la COPA-COGECA. Avem, într-adevăr, la COPA-COGECA, ca urmare, s-o spun pe
faŃă, a relaŃiilor mele de prietenie cu cei de acolo, doi funcŃionari care au fost până
acum la Ministerul Agriculturii şi care ne sprijină, în măsura posibilităŃilor, dar nu au



nimic de-a face cu PRO AGRO sau cu alte organizaŃii. Sunt foşti funcŃionari ai
MADR”, a precizat Irimescu în cadrul conferinŃei Agri-business pe profit. În
exclusivitate pentru Recolta.eu, acesta a adăugat că cele două persoane sunt Oana
Moroianu şi Camelia Gyorfi, două foste euroconsiliere.
Achim Irimescu - Pe vremea când eram la Bruxelles, România era printre puŃinele
state care nu
aveau reprezentare a fermierilor în COPA-COGEA. De fapt, sunt două organizaŃii,
reprezentantele producătorilor la nivelul UE şi care au o forŃă extraordinară, pentru că
au foşti funcŃionari la Comisia Europeană, înalŃi funcŃionari, şi deschid orice uşă la
Comisia Europeană.
Prezent şi el la eveniment, Adrian Rădulescu, a afirmat despre PRO AGRO că s-a
născut din „spuma mării” şi că „nu reprezintă pe nimeni”.
„PRO AGRO s-a născut din spuma mării. Adică a apărut actuala guvernare, a apărut
şi PRO AGRO. Și o să dispară tot în spuma mării. Din păcate, PRO AGRO nu
reprezintă pe nimeni”, a afirmat fermierul, fost oficial al MADR în anii trecuŃi.

Cum vrea Daniel Constantin să scape de consultanŃii care profit ă de fermieri

Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, a declarat, marŃi, că în momentul de faŃă
există firme de consultanŃă care profită de pe urma fermierilor care nu sunt foarte bine
informaŃi.
Ca să scape de acest fenomen, şeful de Agricultură, prezent, marŃi, la conferinŃa
organizată de grupul de presă BURSA “AGRI-BUSINESS PE PROFIT: FinanŃarea
afacerilor din agricultură”, a explicat că şi firmele de consultanŃă trebuie să fie
acreditate.
În acest sens, a dat ca exemplu notarii publicii, care pot funcŃiona numai după ce au
fost acreditaŃi de către Ministerul de JustiŃie.
”Vreau să vă spun un lucru. Problema este, aşa cum v-am spus şi de consultanŃă: din
acest punct de vedere, intenŃia noastră este şi încercăm să promovăm nu numai la
nivelul Ministerului Agriculturii, ci la întreg Guvernul, ideea de a acredita
consultanŃii. Pentru că, din păcate, sunt foarte multe firme de consultanŃă, în
momentul de faŃă, sigur că multe dintre ele profită, nu vreau să generalizez, dar sunt
situaŃii în care se profită de faptul că nu există informaŃii suficiente la nivelul
fermierilor care vor să-şi dezvolte o exploataŃie şi cred că, aşa cum sunt şi notarii,
trebuie să trecem printr-un proces de acreditare a consultanŃilor care lucrează”, a
declarat ministrul Agriculturii.
Pâncă când acest proces va fi pus la punct, Daniel Constantin i-a sfătuit pe cei care
vor să-şi deschidă o exploataŃie să se uite pe site-ul AgenŃiei de PlăŃi şi IntervenŃie
pentru Agricultură (APIA), unde vor găsi firme de consultanŃă care au finalizat cu
succes proiecte de investiŃii.
”Până atunci, pe site-ul agenŃiei de plăŃi, toŃi cei care doresc să elaboreze un proiect au
acolo, din câte ştiu, o listă cu firme care au avut proiecte de succes. Practic, nu firme
agreate, dar au finalizat cu succes proiecte de investiŃii”, a spus Constantin.
După participarea la conferinŃa de presă, ministrul Agriculturii a plecat ăn judeŃul
DâmboviŃa, Titu, unde, la ora 12:00, s-a întâlnit cu primari, producători agricoli,
forme asociative, specialişti din domeniul agricol şi primari din zonă, potrivit unui
comunicat al Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).

Daniel Constantin: De mâine încep plăŃile către fermieri. Nu va mai exista
subvenŃie la motorină pe trimestrul III, 2013



Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, a declarat că de mâine, 16 octombrie 2013,
vor începe plăŃile în avans de 50 la sută din totalul plăŃii europene de 139,17 euro, la
care se va adăuga un coeficient de reducere mai mic decât cel din 2012. Practic,
potrivit spuselor şefului MADR, începând de mâine, vor intra în conturile fermierilor
61 de euro, ceea ce înseamnă că sprijinul total de la Uniunea Europeană va fi de 122
de euro, la care se adaugă cei 21 de euro subvenŃie de la bugetul de stat.
„De mâine încep plăŃile către fermieri, în avans, 50 la sută din plata pe suprafaŃă, plata
europeană. (...) Practic, 61 de euro pe hectar vor fi plătiŃi mâine către toŃi fermierii, cei
1,04 milioane de fermieri, dacă nu mă înşel, care au depus cerere de plată pe
suprafaŃă, o sumă totală de 600 de milioane de euro”, a precizat Constantin în cadrul
conferinŃei Agri-Business pe profit. „Facem eforturi la nivelul APIA s-o plătim către
fermieri în două săptămâni de zile. De ce în două săptămâni - până la sfârşitul lunii
octombrie, pentru că rambursarea de către CE se face în felul acesta, în primele zile
ale anului viitor, undeva în ianuarie. N-am vrea să ne ducem cu rambursările pentru
februarie. Încercăm să avem grijă şi de bugetul de stat, banii aceştia pe care îi plătim
sunt bani împrumutaŃi de Ministerul Agriculturii din Trezorerie şi vor fi rambursaŃi de
către CE la începutul lunii ianuarie 2014. N-am vrea să avem o întârziere mai mare şi
să afectăm celelalte Ministere sau Bugetul de Stat”.
„Prima voce din agricultura românească” a mai adăugat că APIA a făcut eforturi să
plătească în avans sume pe Axa II, pe Agromediu. Practic, a mai adăugat Constantin,
până astăzi de dimineaŃă (15.10.2013 – n.r.) s-au plătit 275 de milioane de euro, în
avans, 75 la sută, către cei care sunt în aceste zone şi care primesc din Axa II -
Agromediu, plăŃi pe suprafaŃă.

Vom avea 15 măsuri PNDR şi vor fi finan Ńate, cu precădere, proiectele integrate

„Până la sfârşitul acestei luni, probabil, (...) vom avea foarte clar ce se va întâmpla cu
banii de dezvoltare rurală, care vor fi măsurile pe care vom merge în continuare.
Trebuie să vă spun că, până în acest moment, Autoritatea de Management a analizat
analiza SWOT, strategia, şi avem o idee din ce în ce mai clară vizavi de cele 15
măsuri, se pare, care vor fi aplicate în viitorul PNDR”, a mai spus ministrul
Agriculturii.
 Acesta a mai adăugat că, probabil, viitorul PNDR va finanŃa mai mult proiectele
integrate, nu doar cele care vizează dezvoltarea de exploataŃii f ără continuare, „fără a
aduce valoare adăugată produselor care se obŃin”.
 „Prin punctajul pe care îl vom conferi, vom încerca să stimulăm proiectele integrate”,
a mărturisit Constantin.
 Nu va mai fi plătită subvenŃia la motorină pe trimestrul III, 2013. Bani se vor da
pentru trimestrul IV 2013 şi trim. I, II şi III din 2014
 Seful de la agricultură a Ńinut să arate, dincolo de orice dubiu, că din cauza unui buget
prost construit în 2012, subvenŃia la motorină pentru trimestrul III nu a fost acoperită.
Potrivit spuselor ministrului Constantin, banii destinaŃi agriculturii în 2012 au fost
redirecŃionaŃi către plata pe suprafaŃă şi, mai puŃin, către motorină.
 „La motorină, îmi pare rău că lucrurile n-au fost foarte clare. Se subvenŃionează
motorina consumată în trimestrul IV din anul 2013 şi trimestrele I, II şi III din anul
2014. Pentru trimestrul IV din 2014, la rectificarea de anul viitor vom continua
această măsură de sprijinire, de subvenŃionare a accizei”, a spus Daniel Constantin.
„(...) Acciza de pe trimestrul III... eu... sigur... nu ştiu când am făcut această
promisiune, dar mă uit la bugetul pe care l-am preluat. Bugetul pe care l-am preluat în



anul 2012, din păcate, avea prin strategia bugetar-fiscală aprobată la nivelul
Parlamentului, cu care toată lumea a fost de acord la acel moment, avea un sprijin
alocat suplimentar pe suprafaŃă, de la Bugetul de Stat, de 12 euro. Noi am venit cu un
sprijin suplimentar de 35 de euro, deci l-am mărit de trei ori. Sigur că asta  a dus la
diminuarea altor forme de sprijin şi au fost, poate, trimestre în care nu s-au plătit alte
forme de sprijin pe suprafaŃă sau la motorină”, a conchis Constantin.


