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DUMITRU NANCU, DIRECTORUL GENERAL AL
FNGCIMM:

”Încercãm sã intensificãm ajutorul
de stat pentru cã fermierul are
nevoie de bani nerambursabili”
l ”Agro IMM Invest, cel mai important instrument financiar
pentru fermieri”

S
ubprogramul Agro IMM Invest
este cel mai important instrument
financiar destinat fermierilor, în
acest moment, pentru cã îmbinã

cele trei mixuri de finanþare, spune Du-
mitru Nancu, directorul general al Fon-
dului Naþional de Garantare a Creditelor
pentru Întreprinderile Mici ºi Mijlocii
(FNGCIMM), menþionând: ”Conform
Directivei Comisiei Europene, ca sã fie
considerat un instrument financiar, un
program trebuie sã îndeplineascã urmã-
toarele condiþii - sã aibã garanþie în
nume ºi constat, sã fie un credit bancar ºi
sã conþinã o alocare financiarã neram-
bursabilã”.

Potrivit domniei sale, acest program
are o garanþie de pânã la 90% din credit
pentru întreprinderile mici ºi microîntre-
prinderi.

V.R.

(continuare în pagina 4)

SORIN MINEA, PREªEDINTELE ROMALIMENTA:

”Industria alimentarã a
supravieþuit cum a putut în
perioada pandemiei”
l ”Nu am beneficiat de niciun fel de ajutor”l ”Majorãrile de
preþuri - o iluzie, într-o piaþã blocatã”

P
roblema industriei alimentare este
vastã, acest sector nu a primit niciun
ban de la stat, spune Sorin Minea,

preºedintele Federaþiei Patronale Româ-
ne din Industria Alimentarã (Romali-

menta), subliniind: ”Pe perioada pande-
miei, industria alimentarã a supravieþuit
cum a putut ºi bãnuim cã va supravieþui
în continuare cum poate. Sã vorbim de-
spre viitor în clipa în care nu ºtim ce se
întâmplã în prezent, este foarte dificil.
Am intrat în pandemie anul trecut, ceea
ce a dus la o cãdere uriaºã la nivel de in-
dustrie. Am avut apoi o revenire, dar
acum intrãm din nou în pandemie”.

Domnia sa aduce în atenþie faptul cã
mereu se vorbeºte despre pierderile din
HoReCa, dar acest sector a fost sprijinit
de stat, iar industria alimentarã, nu.
Domnul Minea declarã: ”Sectorul Ho-
ReCa a beneficiat de sprijin, ceea ce a
fost un lucru bun.

A.V.

(continuare în pagina 4)

IONEL ARION, PREªEDINTELE FEDERAÞIEI
NAÞIONALE PRO AGRO

”Provocãrile din agriculturã sunt
tot mai multe ºi mai stringente”
l ”Cea mai mare teamã este cã nu vom avea acces
la o hranã la preþuri accesibile, sãnãtoasã, de bunã calitate,
pe scarã largã”

P
rovocãrile din agriculturã sunt
din ce în ce mai multe ºi mai
stringente, este de pãrere Ionel
Arion, Preºedintele Federaþiei

Naþionale Pro Agro, care considerã:

”De la lipsa acutã a accesului la piaþã ºi
la finanþare pânã la provocãrile venite
dinspre forurile europene, legate de
Green Deal, Farm to Fork, restricþii ºi
interdicþii tot mai multe lansate din par-
tea Comisiei Europene sau a Parlamen-
tului European. Din pãcate, nu avem
nici sprijinul celor trimiºi de România
sã ajute sau sã se gândeascã la binele
fermierilor ºi a consumatorilor din þara
noastrã. Farm to Fork, pentru industria
noastrã, pt fermieri, pentru producþia
alimentarã este cea mai mare provocare
pe care a cunoscut-o agricultura moder-
nã a UE.

E.O.

(continuare în pagina 3)

NICU VASILE, PREªEDINTELE LAPAR:

“Pe strategia «Farm to Fork»,
România nu ar face decât
un minerit al terenului la nivel
european”

T
extul Strategiei “Farm to Fork”,
care a fost votatã recent de Parla-
mentul European, nu este deloc
favorabil agricultorilor din þara

noastrã, susþine Nicu Vasile, preºedinte-
le Ligii Asociaþiilor Producãtorilor

Agricoli din România (LAPAR).
“Degeaba discutãm despre strategii

de genul «farm to fork», care pe noi ar
trebui sã ne oblige sã consumãm mai
multe produse fito-sanitare ºi
îngrãºãminte, pentru cã România nu ar
face decât un minerit al terenului la nivel
european”, afirmã Nicu Vasile.

Fãrã strategii naþionale viabile ºi fãrã
stabilirea unor criterii de performanþã pe
plan intern, agricultura româneascã nu
va putea sã þinã pasul cu competitorii de
la nivel european ºi nici cu cei de la nivel
global, a mai spus preºedintele LAPAR.

“Noi nu avem strategii de profitabilita-
te. Dacã înainte, cu agricultura, reuºeam
sã acoperim datoriile externe ale Rom-
âniei, în momentul de faþã nu putem nici
mãcar sã ne asigurãm traiul sau sã asigu-
rãm siguranþa alimentarã a þãrii. (Gh.M.)

(continuare în pagina 3)

DAN HURDUC, PREªEDINTELE CLUBULUI
FERMIERILOR ROMÂNI:

“Pânã când guvernul nu considerã
cã irigaþiile sunt importante
nu putem face mare lucru”
l “Estimãm o producþie agricolã de 35 de milioane de tone
pentru 2021", a spus Dan Hurduc

P
ânã când guvernul nu considerã cã
irigaþiile sunt importante nu se poa-
te face mare lucru în agriculturã în

ceea ce priveºte stabilitatea producþiilor
agricole, a afirmat Dan Hurduc,

preºedintele Clubului Fermierilor Rom-
âni. Potrivit acestuia, pe termen scurt nu
existã fonduri destinate irigaþiilor, fiind
necesarã o strategie ºi o armonizare a le-
gilor de mediu ºi agriculturã.

Hurduc a afirmat: “Pe termen scurt nu
existã fonduri destinate irigaþiilor. Fon-
durile care sunt la Ministerul Agriculturii
sunt destinate doar reparãrii unor mici
active din zona irigaþiilor. Pe termen
scurt ar trebui sã coalizãm ºi sã facem
consensul pe armonizarea actelor nor-
mative între diferite ministere ºi sã ne
convingem cã la nivelul primului mini-
stru ºi ministrului agriculturii existã o
conºtientizare cã agricultura este impor-
tantã ºi cã irigaþiile pot asigura o stabili-
tate a producþiilor (agricole).

(continuare în pagina 2)

Cîºtigãtori ºi pierzãtori
S

-a tranºat, deci! Rãmãºiþele gu-
vernului Cîþu rãmîn la guvernare
cu sprijinul voturilor de la PSD.
Diferenþa constã doar în faptul cã,

în scaunul acela izolat, rezervat Premie-
rului în capul mesei din sala de ºedinþe
de la Palatul Victoria, va sta domnul
Ciucã. Domnul Cîþu se va legãna pe o
altã pînzã de pãianjen. În fotoliul de
mare ºef, desigur. Pãi, dacã n-a fost bun
nici cît o ceapã degeratã la Guvern, este
de la sine înþeles ºi îndreptãþit sã primea-
scã a doua funcþie în ordinea de precãde-
re a Statului. Preºedintele Senatului.
Omul nr. 2 în ierarhia statului eºuat!!!
Dupã Iohannis! Mai bine ºi mai repre-
zentativ de atît, nici cã se putea!!!
Acum, cã s-a comis, întrebarea este:
cine sunt cîºtigãtorii ºi cine pierzãtorii.
În subsol ºi în timpul liber ne-am mai
putea întreba… doar aºa… de amorul
artei, cam cît o sã coste distracþia. A lor,
desigur. Nu de alta, dar mã încearcã bã-

nuiala rea cã nota de platã, ca întotdeau-
na, va ajunge tot la noi!

Chiar dacã a trebuit sã-i dea brînci lui
Cîþu de pe ”banca guvernamentalã”, PNL
se poate încununa cu laurii victoriei. A
fost, este ºi va rãmîne la guvernare pînã la
viitoarele alegeri generale, aproape sigur.
În plus, poate guverna conform ”proiectu-
lui propriu”, fãrã sã mai fie obligat sã facã
concesii ideologice ºi politice aliatului de
pînã acum, USR-Plus. Oamenii de la bu-
toanele ministeriale sunt oamenii sãi, mã
rog ºi ai UDMR-ului, ceea ce înseamnã,

cel puþin teoretic, mai multã siguranþã,
mai multã promptitudine, mai multã cele-
ritate, mai multã coerenþã guvernamenta-
lã. În teorie. În practicã, ºtim deja cã cei
mai mulþi dintre oamnii PNL-ului aduºi în
fotoliile ministeriale sunt doar membri ai
unei ”secte” de închipuiþi ºi habarnamiºti
cu ifose ºi ambîþuri personale, crescutã în
puful laboratoarelor, bine izolate de reali-
tate. ªi… atît. Dacã vrea cineva o mostrã
reprezentativã pentru analiza de caz, sã ia
la disecat sub lupã exemplarul Cîþu.

(continuare în pagina 16)

ADRIAN PINTEA, DIRECTORUL GENERAL AL APIA:

“Din 18 octombrie am dat startul
plãþilor în avans pentru fermieri
ºi am plãtit 337 milioane euro”

A
genþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã (APIA) a dat startul
plãþilor în avans pentru fermieri din

18 octombrie ºi în primele patru zile ale
sãptãmânii au fost autorizate ºi plãtite
337 milioane de euro, a declarat Adrian
Pintea, directorul general al instituþiei.

Acesta a afirmat: “Avem pe agenda de
lucru a instituþiei, acum, în derulare, o

activitate foarte importantã, este vorba
despre plata avansului pentru fermieri
care au depus cererea unicã de platã în
campania 2021. Este un moment mult
aºteptat de cãtre fermierii noºtri ºi vã
spun cã prin HG 53 au fost stabilite cuan-
tumurile pentru hectar pentru anul 2021
ºi foarte pe scurt, doar pentru plãþile di-
recte - pentru cã sunt mai puþine ºi sunt
de actualitate, iar celelalte din Fondul eu-
ropean agricol de dezvoltare ruralã sunt
în PNDR - astfel cã pentru plãþile directe
avem: schema de platã pe suprafaþã de
95,47 de euro pe hectar, plata redistribu-
tivã cu cele 2 intervale pe care le avem
între 1 ºi 5 hectare cu 5 euro pe hectar, iar
al doilea interval între 5 ºi 30 de hectare -
14 euro pe hectar, plata pentru umezire
57,89 euro pe hectar, de asemenea plata
pentru tinerii fermieri 40,45 de euro pe
hectar ºi pentru zootehnie - schema de
sprijin pentru speciile ovine ºi caprine -
17,24 de euro/cap. (M.G.)

(continuare în pagina 2)

Citiþi detalii în paginile 2,3 ºi 4.

PNL A RENUNÞAT LA FLORIN CÎÞU

Nicolae Ciucã, premierul
desemnat de Klaus Iohannis
N

icolae Ciucã, ministrul Apãrãrii Naþionale în guver-
nele Orban ºi Cîþu, este noul premier desemnat de
preºedintele Klaus Iohannis pentru a închega o ma-
joritate parlamentarã care sã voteze viitorul guvern.

Nominalizarea generalului în rezervã Nicolae Ciucã de cãtre
PNL la consultarea cu preºedintele Iohannis reprezintã prac-
tic renunþarea la poziþia de forþã pe care noul ºef al partidu-
lui, Florin Cîþu, s-a situat timp de peste o lunã ºi jumãtate,
perioadã în care acesta nu a vrut sã renunþe la funcþia de
prim-ministru.

„Acum criza politicã trebuie sã se încheie! Acum este ne-
voie de un guvern care se apucã sã rezolve problemele care îi
preocupã ºi pe români! Trebuie sã terminãm cu aceastã crizã
de preocupãri care þin doar de politicieni. Aceastã crizã a du-
rat deja prea mult. Este inadmisibil sã continuãm în acest stil.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 16)

Chiar dacã a cedat fotoliul de prim-ministru, domnul Cîþu poate

emite pretenþii întemeiate de a rãmîne pe lista cîºtigãtorilor. Carie-

ra sa politicã, la nivele stratosferice, continuã. ªef de partid istoric.

Iar, dupã ºefia Senatului, tot ceea ce îi mai rãmîne de cucerit este

doar ”vîrful” de la Cotroceni.


