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Constantin: România va avea ata şaŃi agricoli din 2015;a ş începe cu
China pentru c ă acolo comer Ńul a început s ă se intensifice

România va avea ataşaŃi agricoli în cele mai importante Ńări pentru export, cel mai probabil
începând cu anul 2015, iar China este prima Ńară vizată pentru că acolo comerŃul a început să
se intensifice, a declarat, vineri, vicepremierul Daniel Constantin, ministru al Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, la o conferinŃă pe teme agricole.
"Am aprobat anul trecut un act normativ prin care am solicitat Guvernului să
identifice resurse financiare astfel încât să putem trimite în câteva zone
importante de piaŃă pentru noi, pentru România, ataşaŃi specializaŃi. Eu aş
începe cu China pentru că acolo comerŃul a început să se intensifice şi cred
că avem nevoie de un ataşat agricol specializat şi pe urmă în Ńările arabe şi
pe piaŃa UE, în FranŃa şi Marea Britanie", a spus Constantin.
Acesta a precizat că deja au fost pregătiŃi câŃiva oameni tineri la minister
pentru această activitate nu numai din punct de vedere al limbilor străine, dar
şi din punct de vedere comercial.
"Am pregătit deja oameni din minister, tineri, din punct de vedere al limbilor
străine, dar şi al cunoaşterii zonelor respective din punct de vedere comercial.
Eu sper ca din anul 2015 o parte dintre aceştia să îşi înceapă activitatea, dar
trebuie să găsim resursele financiare. Nu sunt costuri foarte mari pentru că
ştiu că sunt plătiŃi la fel ca diplomaŃii", a adăugat şeful MADR.
Potrivit preşedintelui Agriculture Taskforce din cadrul CoaliŃiei pentru
Dezvoltarea României, Nadia Crişan, diplomaŃia comercială a României este
în fază de embrion, în comparaŃie cu statele care îşi promovează interesele
naŃionale la Bucureşti.
"Ne place să ne uităm la Ńările care sunt net exportatoare de produse agricole
şi alimentare, produse finite cu valoare adăugată, însă în aceste Ńări,
promovarea sectorului cheie, în cazul nostru agricultura, este la nivel strategic
(...)
Mă refer la statele de unde noi românii consumăm carne şi lapte. Trebuie să
ne gândim la promovarea noastră şi ştiu că aŃi avut iniŃiativa acestor ataşaŃi
agricoli în anumite locaŃii cheie, unde putem să fim buni exportatori. Din
păcate, diplomaŃia comercială este în fază de embrion, în comparaŃie cu
statele care îşi promovează interesele naŃionale la Bucureşti. România
necesită un efort suplimentar şi un sprijin adiŃional de la centru pentru ca
aceşti diplomaŃi comerciali şi ataşaŃi agricoli să poată să pună produsele
agricole româneşti şi în capitalele respective", a spus Nadia Crişan.
AutorităŃile 'cochetează' cu un astfel de proiect încă din anul 2008, când la
Ministerul Agriculturii era Dacian Cioloş. În 2013, fostul secretar de stat în
MADR, Achim Irimescu, afirma că România va avea din acest an cel puŃin
nouă ataşaŃi agricoli care vor avea misiunea de a promova produsele
româneşti în capitale şi oraşe mari din lume.
IntenŃiile MADR din 2013 erau ca ataşaŃii agricoli să meargă la Washington,
Madrid, Chişinău, Kiev, Istanbul şi Beijing.

Bucureşti, 10 oct /Agerpres/ - Guvernul s-a angajat ca, odată cu deschiderea
Programului OperaŃional Regional, să se înceapă realizarea cadastrului
gratuit, iar obiectivul primordial trebuie să fie înfăptuirea cadastrului rural, a



declarat, vineri, vicepremierul Daniel Constantin, ministru al Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, într-o conferinŃă pe teme agricole.

"Problema pe care CoaliŃia pentru Dezvoltarea României o pune pe agendă
de fiecare dată este realizarea cadastrului. Există angajamentul Guvernului
ca, odată ce se va deschide Programul OperaŃional Regional (POR), să
începem realizarea cadastrului gratuit, iar obiectivul primordial trebuie să fie
realizarea cadastrului în extravilanul localităŃilor, adică terenurile despre care
vorbim şi care vor fi supuse pentru comasare", a spus Constantin.

Acesta a precizat că pentru următorii şapte ani, prin POR, este prevăzută o
sumă de 250 de milioane de euro pentru realizarea cadastrului.

"În următorii şapte ani de zile, prin POR, o sumă de 250 de milioane de euro a
fost alocată pentru realizarea cadastrului. Eu sper să se înceapă cu cadastrul
rural, pentru că acolo avem nevoia cea mai mare şi din perspectiva
liberalizării funciare, dar şi din perspectiva strategiei pe care o avem pentru
comasarea terenurilor", a spus Constantin.

Pe de altă parte, secretarul general al AsociaŃiei Oamenilor de Afaceri din
România (AOAR), Cristian Pârvan, a afirmat că realizarea integrală a
cadastrului necesită un miliard de euro şi o perioadă cel puŃin 10 ani.

"Din păcate, din informaŃiile pe care le avem de la cei din domeniu, realizarea
cadastrului necesită un miliard de euro şi vreo 10 ani minimum pentru a fi
terminat. Poate 2-3 ani pentru îmbunătăŃiri, dar 10 ani pentru a fi terminat.
Sperăm să se facă, pentru că, fără cadastru, agricultura nu poate merge mai
departe", a explicat Pârvan.

De asemenea, preşedintele Agriculture Taskforce din CoaliŃia pentru
Dezvoltarea României, Nadia Crişan, consideră că niciun investitor nu va
avea niciun interes dacă terenurile agricole din România nu sunt înregistrate
şi întabulate.

"Vedem un progres semnificativ în ceea ce priveşte cadastrul, însă vedem
foarte bine că niciun investitor, fie strategic, deşi avem puŃini în România, fie
mic sau mediu, nu va avea niciun apetit, niciun interes, dacă terenul respectiv
nu va înregistrat, nu va fi întabulat, nu va fi unul confirmat ca fiind unul legal şi
conform. Pentru noi acesta este un capitol cheie, este o barieră în dezvoltarea
agricolă a României şi dacă ne puteŃi confirma că există un plan pentru
cadastru astfel încât în următorii doi sau cinci ani să vedem o îmbunătăŃire pe
acest capitol ar fi un bun rezultat. Sigur că şi frauda din sistemul agricol nu
încurajează investiŃiile, nu-i ajută pe cei care sunt buni platnici, sunt buni
angajatori şi au o motivaŃie în ceea ce priveşte creşterea agricolă", a mai
adăugat Nadia Crişan.

Grupul de presă Bursa a organizat, vineri, a doua ediŃie a ConferinŃei "Agri-
Business pe profit: Politica Agricolă Comună - 2014-2020', unde au fost
abordate subiecte legate de finanŃările europene pentru dezvoltarea
agriculturii, refacerea sistemului naŃional de irigaŃii cu ajutorul fondurilor



europene, procesul de comasare a terenurilor agricole sau despre investiŃii în
agricultură. AGERPRES/(AS - autor: Mariana Nica, editor: Oana Tilică)

Bucureşti, 10 oct /Agerpres/ - Avem aur energetic în agricultură de care nu
vrea nimeni să discute pentru că în energie favorizăm 'eolienele' şi 'solarele',
a declarat, vineri, secretarul general al AsociaŃiei Oamenilor de Afaceri din
România (AOAR), Cristian Pârvan, într-o conferinŃă pe teme agricole.

"În agricultură avem aur energetic de care nu vrea nimeni să discute pentru
că favorizăm în energie eolienele şi solarele (proiecte de energie eoliană şi de
energie solară - n. r.). adică 'solarele', care ne mănâncă din pământ, şi
'eolienele', care au alte substraturi. Planul de biomasă făcut de Ministerul
Economiei din 1990 cu AgenŃia olandeză de Mediu zace şi acum în sertarele
Ministerului Economiei. Vorbeam de el şi în 2009, cel puŃin puŃin de biomasă
ca şi resursă energetică. (...) Domnilor, aveŃi şi staŃi pe rezerve de energie", a
precizat Pârvan.

Acesta a dat un exemplu prin care s-a demonstrat, încă din 2010, că
agricultorii care au o fermă de 1.000 de hectare, fie că este una asociativă, fie
individuală, de pe 100 de hectare pot să producă biocombustibil pentru
efectuarea lucărilor agricole fără să mai depindă de carburanŃi şi de motorină.
Cu toate acestea, proiectul nu a fost luat în considerare, a afirmat Pârvan.

"Avem încă resurse extraordinare de valoare adăugată în agricultură. (...)
Câtă lume se gândeşte să-şi protejeze câmpurile şi să facă perdele de
protecŃie? Avem un Institut NaŃional de Cercetare de Maşini Agricole, care are
maşini de plantat automat perdele forestiere. Putem cu un anumit tip de
plantaŃie energetică, care se exploatează la 2-3 ani pentru că are o creştere
rapidă, să facem pelete cu masa lemnoasă şi să facem încălzire cu pelete", a
spus Cristian Pârvan.

Acesta l-a provocat pe ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, la demararea,
în 2015, a proiectului "Prima seră", care să fie încălzită cu biomasă sau cu
apă geotermală.

"Îl provoc pe domnul ministru, pentru că provoc din 2009, încă de când era
prim-ministru Emil Boc, şi reacŃia a fost zero. HaideŃi să facem 'Prima seră' în
2015, să refacem 2000 de hectare de sere încălzite cu biomasă sau cu apă
geotermală. Avem instalaŃii cu brevet românesc şi producători români furnizori
internaŃionali de echipamente. Acum avem o singură seră încălzită cu apă
geotermală în judeŃul Bihor. Avem resurse în toate zonele şi în toate felurile
pe care nu le folosim. Aş mai da un exemplu în ceea ce priveşte aurul
energetic, pentru că se fac încercări pentru producerea de biogel, un
combustibil pentru aviaŃie, din camelină, un fel de buruiană, de ciuline. S-a
cultivat o suprafaŃă în anii trecuŃi, dar nu s-a găsit rafinărie. Eu cred că avem
foarte multe posibilităŃi, dincolo de grâu, porumb, orz, care sunt foarte bune,



dar nu aduc valoare adăugată", a adăugat reprezentantul AOAR.

Grupul de presă Bursa a organizat, vineri, a doua ediŃie a ConferinŃei 'Agri-
Business pe profit: Politica Agricolă Comună - 2014-2020', unde sunt
abordate subiecte legate de finanŃările europene pentru dezvoltarea
agriculturii, refacerea sistemului naŃional de irigaŃii cu ajutorul fondurilor
europene, procesul de comasare a terenurilor agricole sau despre investiŃii în
agricultură. AGERPRES

Bucureşti, 10 oct /Agerpres/ - Valoarea adăugată în agricultura românească a
fost de doar 1,5 miliarde de euro, în ultimii 21 de ani, ceea ce este foarte
puŃin, însă a fost mai mare decât cea din industria auto şi a componentelor
auto din România, a declarat, vineri, secretarul general al AsociaŃiei
Oamenilor de Afaceri din România (AOAR), Cristian Pârvan, într-o conferinŃă
pe teme agricole.

"Din 1990 până în 2011, conform unui studiu al Institutului de Cercetări
Economice al Academiei, valoarea adăugată în agricultura românească a fost
de doar plus 1,5 miliarde de euro. Deci, în 21 de ani, atât am reuşit să facem
în plus ca valoare adăugată în agricultură şi industrie alimentară. Este foarte
puŃin. Însă, vestea pozitivă - şi despre care se discută puŃin şi ar trebui să fim
mult mai atenŃi la toate nivelurile- este că valoarea adăugată din agricultură şi
industrie alimentară este mai mare decât cea din industria auto şi a
componentelor auto în România. Am dat 90% din ajutoarele de stat 2007-
2013, din cele 600 de milioane de euro, pentru această industrie şi avem
rezultate care nu se pot contesta", a afirmat Pârvan.

Acesta consideră că, în ciuda faptului că agricultura este un domeniu strategic
în România, Ńările dezvoltate din Europa nu îşi bazează dezvoltarea
economică pe agricultură, ci pe cercetare şi dezvoltare tehnologică.

"Tot spunem că agricultura este o direcŃie strategică şi eu, personal, susŃin
acest lucru, dar nu cred că o Ńară dezvoltată din Europa îşi bazează pe
agricultură dezvoltarea economică, creşterea PIB, îmbunătăŃirea nivelului,
decât pe un segment despre care nu se vorbeşte decât în treacăt: cercetarea,
dezvoltarea tehnologică care are loc în agricultură. Automatizarea şi
robotizarea din agricultură sunt nişte tendinŃe care m-au uimit la ce s-a ajuns.
Trebuie să gândim pentru 10-15 ani, nu pentru acum", a mai spus Pârvan.

Grupul de presă Bursa organizează, vineri, a doua ediŃie a ConferinŃei 'Agri-
Business pe profit: Politica Agricolă Comună - 2014-2020', unde au fost
abordate subiecte legate de finanŃările europene pentru dezvoltarea
agriculturii, refacerea sistemului naŃional de irigaŃii cu ajutorul fondurilor
europene, procesul de comasare a terenurilor agricole sau despre investiŃii în
agricultură. AGERPRES/(AS - autor: Mariana Nica, editor: Oana Tilică)


