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Irimescu la conferința LAPAR: „Am
pierdut un miliard de euro şi avem
penalizări de 800 de milioane, din
fonduri europene; este vina
noastră”
Recomandat

În discursul său susținut la conferința națională a agricultorilor, ministrul de resort,
Achim Irimescu, a explicat greşelile din sistem, din cauza cărora fermierii nu au putut
accesa toate fondurile europene ce le-au fost alocate şi care nu au permis realizarea
plăţilor pentru fermieri la timp, conform unei informări transmise de biroul de presă al
instituției pe care o conduce.
În comunicatul de presă, ministrul a subliniat că vina este împărţită între APIA şi MADR
pentru că elaborarea actelor legislative a fost făcută cu întârziere, dar şi demersurile pentru
contractarea modului de plăţi au fost făcute foarte târziu.
„Deşi situaţia s-a îmbunătăţit mult în ultima perioadă, nu pot să mă declar mulţumit. În 2015
am pierdut un miliard de euro şi avem penalizări de 800 de milioane, din fonduri
europene, este vina noastră. Dacă am fi avut banii ăştia să îi investim în agricultură,
rezultatele s-ar vedea”, a afirmat Irimescu.
Oficialul guvernamentual a mai amintit că simplificarea procedurilor pentru creşterea
absorbţiei fondurilor europene constituie un proces continuu și că este receptiv la schimbări.
„Sunt foarte receptiv la toate propunerile pertinente care vin din partea beneficierilor şi a
potenţialilor beneficiari pentru reducerea birocrației în special la gestionarea fondurilor
europene, care să permită accelerarea implementării noilor programe de finanțare din
domeniile dezvoltare rurală și pescuit”, a adăugat ministrul Irimescu.
O altă temă abordată de șeful MADR a vizat situaţia staţiunilor de cercetare şi planurile de a
le reuni sub un management comun în cadrul unui Institut Naţional de Cercetare care va
urmări dinamizarea activităţii de cercetare şi transferul mai rapid al rezultatelor cercetare
către fermieri, ca beneficiari direcţi.

Ministrul a vorbit inclusiv şi despre promovarea produselor agroalimentare româneşti, având
ca obiectiv protecţia producătorilor şi a consumatorilor români, menţionând rolul deosebit de
important pe care îl are Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor (ANSVSA) în ceea ce priveşte verificările în posturile de inspecţie la frontieră şi
în punctele finale de import.
La data de 15 mai a.c., la scurt timp înainte de moțiunea simplă care avea să fie prezentată
în Parlamentul României împotriva sa, Irimescu anunța că subvenţiile pe înverzire,
aproximativ 530 de milioane de euro, aveau să ajungă mai rapid la fermieri pentru că
procedurile sunt deja scurtate, iar întârzierile de până acum nu se vor mai repeta.
„Am început plăţile pentru subvenţii în 8 aprilie, am plătit 600 milioane de euro şi mai avem
un miliard de euro. (...) A început şi plata verde (plata pe înverzire - n. r.), aproximativ 530
milioane de euro, trimitem ordine de plată la Trezorerie pentru 461.000 de fermieri. Banii vor
ajunge mai rapid la fermieri, procedurile sunt scurtate. (...) La anul, în niciun caz nu se vor
mai repeta întârzierile de până acum, pentru că modulul actual este finalizat. Modulul actual,
dacă l-am fi avut la plăţile în avans, totul ar fi mers perfect. Dar va funcţiona perfect în
toamnă când vom da plăţile în avans”, afirma Irimescu.
Acesta preciza totodată că întârzierile în ceea ce priveşte plata subvenţiilor pe 2015 s-au
datorat unor cauze „obiective şi subiective” și adăuga că APIA se va încadra în termenul
legal de plată, respectiv 1 decembrie - 30 iunie.
„Sunt cauze obiective şi subiective pentru care au întârziat plata subvenţiilor. Legal, termenul
de acordare a subvenţiilor pentru 2015 este 1 decembrie 2015 - 30 iunie 2016. E clar că ne
vom încadra în acest termen. Este adevărat că în anii anteriori începeam la jumătatea lui
februarie şi până la începutul lunii mai se finalizau plăţile. Întârzierea s-a datorat şi
complexităţii Politicii Agricole Comune, anterior aveam o singură plată iar acum avem cinci
componente, dar noi trebuia să avem modul de calcul al plăţilor măcar cu 6 luni înainte de 16
octombrie, când începeau plăţile în avans. Ori furnizorul de soft a primit comanda abia la
sfârşitul lui august 2015. Termenul acela de şase luni, ideal ar fi fost un an, nu l-au mai avut
la dispoziţie”, explica ministrul Agriculturii.
Achim Irimescu a participat în 18 mai 2016 la Conferința Națională a Agricultorilor – 2016, cu
tema: „S.O.S. – Sprijiniți Agricultura României!”.
Evenimentul a fost organizat de Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România
(LAPAR) şi a reunit fermieri din toate județele țării, oficiali din Parlamentul României din
Comisiile pentru Agricultură din Camera Deputaților și Senat, precum și membri ai
Guvernului și ai Corpului Diplomatic.
În cadrul conferinţei au fost dezbătute foarte multe subiecte de interes pentru fermieri, în
special cele legate de subvenţiile acordate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură (APIA) – plăţile directe, plata pe înverzire, Ajutoarele Naţionale Tranzitorii, legea

privind vânzarea terenurilor agricole, cercetarea, simplificarea birocraţiei pentru creşterea
absorbției fondurilor europene etc. Un aspect deosebit ridicat de preşedintele Comisiei de
Agricultură şi Camera Deputaţilor, Nini Săpunaru, a vizat importanţa dialogului continuu pe
care autorităţile statului trebuie să îl aibă cu reprezentanţii fermierilor.
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Baciu, LAPAR despre originea
alimentelor comercializate în rețelele
de retail: „Toată marfa ar trebui să
provină din România”
Toate alimentele comercializate în rețelele de retail ar trebui să fie furnizate de
producători români, iar din import ar trebui aduse doar acele alimente care nu se
produc la noi în ţară, a afirmat, miercuri, preşedintele Ligii Asociaţiilor Producătorilor
Agricoli din România (LAPAR), Laurenţiu Baciu, la Conferinţa Naţională a
Agricultorilor.
Foto credit: www.lapar.org
Șeful LAPAR a susţinut acest lucru, în condiţiile în care un proiect legislativ depus în martie
la Parlament, prin care se doreşte modificarea Legii 321/2009 privind comercializarea
produselor alimentare, prevede că supermarketurile ar putea fi obligate să comercializeze
cel puţin 50% produse alimentare româneşti.
„50% e puţin, toată marfa ar trebui să provină din România şi să aducem din afară doar ce
nu găsim pe piaţa din România”, a susţinut preşedintele LAPAR, citat de Agerpres
(www.agerpres.ro).
Conform spuselor lui Laurențiu Baciu, nu ar fi tocmai reale informaţiile potrivit cărora carnea
adusă din import ar fi mai ieftină decât cea autohtonă.
„Nu este posibil să nu poţi vinde porcul tău, pe motiv că vine mai ieftin din import. Acest lucru
este o minciună, înseamnă că nu este de calitate şi îmi asum această afirmaţie. Preţurile sau uniformizat, există burse. (...) Spre exemplu, într-un raport din februarie al Comisiei
Europene, se arată că acea carne carcasă vită are un preţ de 3,8 euro, iar la galantare în

România este 3 euro şi aceeaşi carne este 8-10 euro la Bruxelles. Nu cumva carnea adusă
în România era o carne pe care ar fi trebuit să o arunce şi a venit un băiat deştept din
România să spună că o dă el? Ce-a fost în capul parlamentarilor care au trimis legea înapoi?
(...) Spre exemplu, în Olanda, nu există altă bere decât cea olandeză”, a mai punctat
fermierul băcăuan.
Pl-x 798/2015, redistribuirea justă a valorii adăugate pe întregul lanţ alimentar
Federaţia Națională Pro Agro anunța la începutul lunii mai 2016 că că îşi manifestă
îngrijorarea faţă de modul în care plenul Camerei Deputaţilor decidea să se raporteze la
această iniţiativă legislativă, prin retrimiterea sa la comisia de specialitate şi considera că
aceia care au hotărât astfel, s-au poziţionat total greşit şi trebuie să-şi asume faptul că nu au
acţionat în concordanţă cu interesele producătorului român.
„Faptul că textul a fost dezbătut de șase ori în Comisia de Agricultură, alături de toate părtile
implicate, pentru Federaţia Națională Pro Agro a reprezentat o garanţie a respectării
dreptului la opinie al tuturor”, se preciza în documentul de presă.
Potrivit conducerii Pro Agro, inițiativa legislativă în cauză are un singur mare obiectiv, și
anume redistribuirea justă a valorii adăugate pe întregul lanţ alimentar, încercând să
corecteze anumite inechităţi între diferitele verigi.
„Trebuie să înţelegem cu toţii că producătorul român nu poate continua să facă toate
eforturile pentru a furniza marii reţele de comercializare produse de calitate superioară, fără
a fi remunerat în consecinţă, iar consumatorul român nu poate nici el continua să nu
cunoască în detaliu ceea ce cumpără. Lanţul alimentar se află, la ora actuală, într-un
dezechilibru major cu impact direct asupra «extremelor lui», producătorul şi consumatorul”,
au mai spus cei de la Pro Agro.
În plus, mai afirmă ei, această iniţiativă vine să completeze eforturile şi demersurile
Ministerului Agriculturii în direcţia constituirii formelor asociative pentru comercializare grupuri, organizaţii de producători, cooperative agricole. Iniţiativa este, în esenţă, parte a
politicii de susţinere a asocierii, mai spun cei din Federaţia Națională Pro Agro.
„Degeaba încercăm noi, organizaţiile reprezentantive, să organizăm filierele de produs,
degeaba încercăm să-i determinăm pe agricultori ca numai împreună îşi pot consolida
poziţia pe lanţul alimentar, dacă legiuitorul nu vine şi el în întâmpinarea intereselor lor.
Sperăm ca cei care au decis retrimiterea iniţiativei înapoi la comisia de specialitate să
realizeze importanţa unei astfel de reglementări şi faptul că politica de încurajare a asocierii
producătorilor este incompletă în absenţa unor atare prevederi. Federaţia Națională Pro Agro
ar dori să cunoască motivele care au stat la baza acestei decizii, acceptă că textul poate fi
îmbunătăţit, mizează în continuare pe sprijinul legiuitorului şi rămâne deschisă oricărei
iniţiative menite să asigure producătorului agricol român locul pe care îl merită pe lanţul
alimentar”, se mai preciza în comunicat.

10 mai 2016 – Pl-x nr.798/2015 înapoi la Comisie pe motiv că a apărut sub formă de
inițiativă legislativă și nu de amendamente
În urma primirii raportului favorabil de la Comisia pentru agricultură din Camera Deputaților,
la data de 3 mai a.c., inițiativa legislativă Pl-x nr.798/2015 de modificare a Legii 321/2009 a
fost înscrisă pe ordinea de zi a Camerei Deputaților. În urmă cu trei zile, mai exact pe 10 mai
2016, moment în care ar fi trebuit să se dea votul final, deputatul PSD Pâslaru Florin Costin
a cerut retrimiterea proiectului înapoi, la Comisia pentru agricultură, conform Active News.
Potrivit spuselor deputatului, proiectul de lege a fost retrimis la discuții pe motiv „pe
procedură”, „având în vedere că pe traseu, mult mai vechi introduse pe traseul legislativ,
există alte trei legi (n.r. – proiecte legislative) și că acest proiect de lege a fost înaintea altora
care au fost ținute la sertar, mai mult decât atât, s-au luat din acele proiecte de lege care,
repet, au fost dinainte, s-au luat 90% din text. Noi am fi dorit să vină ca amendamente, nu ca
un nou proiect de lege. Pentru acest lucru, vă trimit... vă propun retrimiterea acestei
propuneri legislative la comisie”, afirma Pâslaru, în speach-ul susținut de la tribuna Camerei
Deputaților. Voturile pentru întoarcerea la Comisie a proiectului de act normativ pentru o lună
de zile au fost 143 pentru, 66 împotrivă, respectiv trei abțineri.
Inițitiva legislativă blocată în Parlament prevedea amenzi de 150.000 de lei, cât și faptul că
autoritățile pot închide supermarketul pentru o perioadă de până la șase luni, în funcție de
abateri, dacă acestea sunt repetate sau dacă cer producătorilor comisioane și le facturează
servicii, adică taxele de raft. Eliminarea acestor taxe e contestată de marile lanțuri de
magazine care spun că acestea reprezintă costuri de marketing, de promovare a produselor.
Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România – LAPAR organizează miercuri, 18 mai
a.c., Conferința Națională a Agricultorilor – 2016, cu tema: „S.O.S. – Sprijiniți Agricultura
României!”.
Evenimentul anual organizat de către LAPAR are loc în aceeași locație ca și ediția
precedentă, respectiv Centrul de Conferințe Auditorium Pallady din București.
Conferința Națională a Agricultorilor este programată să se desfășoare între orele 11.0015.00, cu participarea a peste 1.000 de fermieri din toate județele țării, a înalților oficiali din
Parlamentul României – Comisiile pentru Agricultură din Camera Deputaților și Senat,
precum și membri ai Guvernului și Corpului Diplomatic.
„Am adresat invitația de a fi alături de noi, Excelenței Sale Domnul Klaus Iohannis,
Președintele României, precum și Domnului Dacian Cioloș, Premierul României. Îl așteptăm
la eveniment și pe Domnul Achim Irimescu, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
precum și alți înalți oficiali din MADR. Totodată, ne bucurăm de participarea colegilor fermieri
din Uniunea Europeană, reprezentanți ai ELO (European Landowners Organisation), dar și
ai altor lideri din sectorul agricol național cu care LAPAR colaborează de foarte mulți ani

pentru reprezentarea intereselor și soluționarea problemele tuturor producătorilor agricoli din
România”, preciza înainte de eveniment, Laurențiu Baciu, președintele LAPAR.
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Ministrul Achim Irimescu a explicat greselile din sistem care
nu au permis realizarea platilor la timp
Categorie: Ministerul Agriculturii
18 Mai 2016

Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Achim Irimescu, a participat in 18 mai 2016 la
Conferinta Nationala a Agricultorilor – 2016, cu tema: ”S.O.S. – Sprijiniti Agricultura
Romaniei!”. Evenimentul a fost organizat de Liga Asociatiilor Producatorilor Agricoli din
Romania – LAPAR si a reunit fermieri din toate judetele tarii, oficiali din Parlamentul
Romaniei din Comisiile pentru Agricultura din Camera Deputatilor si Senat, precum si
membri ai Guvernului si ai Corpului Diplomatic.
In cadrul conferintei au fost dezbatute foarte multe subiecte de interes pentru fermieri, in special
cele legate de subventiile acordate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) –
platile directe, plata pe inverzire, Ajutoarele Nationale Tranzitorii, legea privind vanzarea
terenurilor agricole, cercetarea, simplificarea birocratiei pentru cresterea absorbtiei fondurilor
europene etc. Un aspect deosebit ridicat de presedintele Comisiei de Agricultura si Camera
Deputatilor, Nini Sapunaru, a vizat importanta dialogului continuu pe care autoritatile statului
trebuie sa il aiba cu reprezentantii fermierilor.
In discursul sau, ministrul Achim Irimescu a explicat greselile din sistem, din cauza carora
fermierii nu au putut accesa toate fondurile europene ce le-au fost alocate si care nu au permis
realizarea platilor pentru fermieri la timp. Ministrul a subliniat ca vina este impartita intre APIA si
MADR pentru ca elaborarea actelor legislative a fost facuta cu intarziere dar si demersurile pentru
contractarea modului de plati au fost facute foarte tarziu: „Desi situatia s-a imbunatatit mult in
ultima perioada, nu pot sa ma declar multumit. In 2015 am pierdut un miliard de euro si avem
penalizari de 800 de milioane, din fonduri europene, este vina noastra. Daca am fi avut banii astia
sa ii investim in agricultura, rezultatele s-ar vedea”.
Ministrul a afirmat ca simplificarea procedurilor pentru cresterea absorbtiei fondurilor europene
constituie un proces continuu: „Sunt foarte receptiv la toate propunerile pertinente care vin din
partea beneficierilor si a potentialilor beneficiari pentru reducerea birocratiei in special la

gestionarea fondurilor europene, care sa permita accelerarea implementarii noilor programe de
finantare din domeniile dezvoltare rurala si pescuit”, a adaugat ministrul Irimescu.
O alta tema abordata de ministrul Agriculturii a vizat situatia statiunilor de cercetare si planurile de
a le reuni sub un management comun in cadrul unui Institut National de Cercetare care va urmari
dinamizarea activitatii de cercetare si transferul mai rapid al rezultatelor cercetare catre fermieri,
ca beneficiari directi.
Ministrul a vorbit si despre promovarea produselor agroalimentare romanesti, avand ca obiectiv
protectia producatorilor si a consumatorilor romani, mentionand rolul deosebit de important pe
care il are Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) in
ceea ce priveste verificarile in posturile de inspectie la frontiera si in punctele finale de import.
M.A.D.R.
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
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Laurentiu Baciu, LAPAR: Legea vanzarii terenurilor agricole se
evita prin donatii
Singura lege care reglementeaza vanzarile de terenuri in Romania a ajuns si ea sa fie evitata
prin diverse modalitati, una dintre ele fiind utilizarea donatiilor, a declarat recent Laurentiu
Baciu, presedintele Ligii Asociatiilor Producatorilor Agricoli din Romania (LAPAR).
„Vanzarea terenurilor este o mare problema pentru Romania. Va spun sincer ca ne fuge pamantul
de sub picioare. Ne trebuie o lege care sa creeze conditii favorabile de cumparare a terenurilor de
catre cetatenii romani in primul rand. Legea 17/2014 a ajuns si ea sa fie ocolita. Sunt tranzactii cu
suprafete de teren de zeci, sute de hectare, care au ajuns sa se faca prin donatii, pentru a se ocoli
procedurile. Sunt cel putin 2 milioane de hectare de teren agricol care se afla in proprietatea
firmelor sau persoanelor straine”, a declarat Laurentiu Baciu, presedintele LAPAR, in cadrul
Conferintei Nationale a Agricultorilor.
De asemenea, Laurentiu Baciu a mai atras atentia ca in prezent nicio autoritatea nu detine date
concrete si exacte cu privire la suprafata totala agricola din Romania. „Daca ma adresez la 10
institutii, voi primi 10 raspunsuri diferite”, a mai spus presedintele LAPAR.
Un alt subiect abordat de presedintele LAPAR, in cadrul Conferintei Nationale a Agricultorilor, a
fost si proiectul de lege care obliga supermarketurile sa vanda produse alimentare romanesti in
proportie de cel putin 51%.
„50% e putin, toata marfa ar trebui sa provina din Romania si sa aducem din afara doar ce nu
gasim pe piata din Romania”, a afirmat Baciu.

Mai mult decat atat, presedintele LAPAR este de parere ca informatiile potrivit carora carnea
adusa din import ar fi mai ieftina decat cea romaneasca nu sunt adevarate.
„Nu este posibil sa nu poti vinde porcul tau, pe motiv ca vine mai ieftin din import. Acest lucru
este o minciuna, inseamna ca nu este de calitate si imi asum aceasta afirmatie. Preturile s -au
uniformizat, exista burse. Nu poti spune ca aduci mai ieftin porcul din afara, cand tu ai porcul in
spate. Spre exemplu, intr-un raport din februarie al Comisiei Europene, se arata ca carnea carcasa
vita are un pret de 3,8 euro, iar la galantare in Romania este 3 euro si aceeasi carne este 8 -10 euro
la Bruxelles. Nu cumva carnea adusa in Romania era o carne pe care ar fi trebuit sa o arunce si a
venit un baiat destept din Romania sa spuna ca o da el?”, a mai declarat Laurentiu Baciu.
Liga Asociatiilor Producatorilor Agricoli din Romania (LAPAR) a organizat miercuri Conferinta
Nationala a Agricultorilor, la eveniment fiind prezenti ministrul Agriculturii, Achim Irimescu,
seful APIA, Florin Faur, precum si presedintele Comisie pentru Agricultura din Camera
Deputatilor, Nini Sapunaru.
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Sunt doar un OM le-a spus fermierilor ȘEFUL APIA! VEZI
câți fermieri au SCĂPAT de CONTROL!
Liliana Sime
Publicat: 19 mai 2016 - 12:54

APIA are o conotație negativă, crede Florin Faur, ș eful Agenției de Plăți ș i Intervenție
pentru Agricultură (APIA). Acesta le-a spus fermierilor care-l asaltau cu întrebări
incomode despre plata subvențiilor, că este doar un OM. Ș tiu că există o
supraevaluare a mea ca om. Dar sunt doar un om ș i atât. Cumva încerc să miș c
lucrurile cu priceperea pe care încerc să mi-o definesc în fiecare zi, a spus Faur.
Tot ce ține de noi ca manageri facem să miș căm lucrurile. Nu că sună bine. Aș a se întâmplă.
Chiar vă rog, dacă există o reticență, fiecare se poate convinge și la central ș i la județ. S-au
făcut plăți în week-end, iar aseară (marți 17 mai a.c.) la ultima noastră discuție managerială
pe plăți 2015 am identificat încă un potențial de 150.000 de fermieri care să intre în
circuitul de plăți.
Tot ce plătim de acum încolo sunt plăți integrale, mai puțin partea de sprijin cuplat. Da, este
foarte corect că majoritatea fermierilor primesc 160 de euro/ha cuantum general
vorbind, primesc ș i 210 euro/ha cei care au pînă-n 30 ha. (...) Încerc să dau veș ti
bune. Ș tiu că există o supraevaluare a mea ca om. Dar sunt doar un om ș i atât. Cumva
încerc să miș c lucrurile cu priceperea pe care încerc să mi-o definesc în fiecare
zi. Este normal ca în fiecare seară să venim cu veș ti din zona pozitivă, dar fiți convinși că nu
le ascund nici pe cele negative, a spus Florin Faur, șeful APIA, la Conferința Națională
LAPAR.

Exclusiv pentru Agroinfo, ș eful Agenției de Plăți a dezvăluit numărul fermierilor din
eș antionul de control care sunt deja deblocați în sistem ș i care vor primi un pachet
financiar complet.
Este în curs de autorizare acel eș antion care nu a intrat, până acum, niciodată în plăți. La
ora asta avem 100.000 de hectare pe care le deblocăm pentru plată, aferente unui
număr de 1.700 de fermieri. Este un început ș i în următorea perioadă îl vom adânci. Vor
primi toate tipurile de scheme ș i măsuri. Intră subvenția pe suprafață, înverzirea ș i măsura
13. Cei care nu ș i-au luat niciodată plățile vor avea, hai să nu spun fericirea, satisfacția că
vor primi un pachet financiar complet. Adică, le vin banii mai târziu, dar pachetul financiar
este complet, declară Florin Faur, director general APIA.
Potrivit datelor furnizate de APIA, în eș antionul de control din 2015 sunt 56.000 de
fermieri. În majoritate este vorba de fermieri mari, unde sumele din subvenții sunt mai mari.
Florin Faur spune că intenționează să termine toate tipurile de plăți și nu dorește să întindă
plata subvențiilor până la termenul limită de plată a subvențiilor, 30 iunie 2016. Șeful APIA
vrea să comunice cu fermierii telegrafic, prin liderii acestora, o dată la două zile.
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ANUNȚUL șefului APIA despre PLATA SPRIJINULUI
CUPLAT!
Liliana Sime
Publicat: 18 mai 2016 - 15:14

ANUNȚ PLATĂ SPRIJIN CUPLAT SOIA! Florin Faur, directorul general al Agenției de
Plăți ș i Intervenție pentru Agricultură (APIA) a anunțat, la Conferința
LAPAR, că fermierii români vor primi sprijinul cuplat la soia din data 1 iunie 2016.
Florin Faur, ș eful APIA, i-a anunțat pe fermierii prezenți la Conferința Națională LAPAR
că pe 1 iunie 2016 va începe plata sprijinului cuplat la soia. Cuantumul acestui sprijin
este 325 euro/ha.
Pentru că șeful APIA i-a învăluit în vorbe și a făcut o tentativă nereușită de discurs diplomatic,
fermierii din sala Auditorium Pallady, din București, unde se ține Conferința LAPAR, au
intervenit nervoși, cu multă furie și nemulțumire. Agricultorii nu mai au răbdare, le-a topit-o
așteptarea îndelungată a banilor, fragmentarea acestor plăți.
Spuneți-ne concret! Cât primim subvenție pe hectar?! Când vin banii?! Ce se întâmplă
cu fermierii de la control?

Subvenția pe suprafață este 210 euro/ha la fermele până-n 30 ha ș i 160 euro/ha, peste
30 ha. (...) La zootehnie sunt la APIA192.000 de cereri, 130.000 au ș i scheme de plată
pe vegetal ș i o parte au primit subvenția pe suprafață. 102.000 cereri vor intra, din
aceste cereri, în plățile pe înverzire. Ne pregătim ș i pentru plățile pe zootehnie, a spus
directorul general APIA.
Florin Faur a spus că nu preferă conferințele de presă, nu sunt făuritor de vorbe, a spus
directorul. Faur a adăugat că va ține legătura cu fermierii, telegrafic, prin reprezentanții
acestora și-i va informa punctual despre mersul plăților.
Cuantumul plăților pentru zootehnie, sprijin cuplat la bovine, caprine și ovine, ajutorul național
tranzitoriu (ANTZ), nu este cunoscut pentru că nu s-a determinat numărul de animale eligibile
la plată, a spus directorul general APIA.
Ministrul agriculturii, Achim Irimescu, a declarat, în dezbatere moțiunii simple de la Camera
Deputaților, că pentru plățile pe zootehnie sunt pregătite 203 milioane de euro.
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NU VĂ VINDEȚI FERMELE, dați-le copiilor voștri!
Liliana Sime
Publicat: 18 mai 2016 - 14:08

Vânzarea pământului românesc a atras până ș i atenția liderilor organizațiilor
fermierilor europeni! Pământul nostru strămoș esc se vinde cu hectarul. Într-un singur
an, românii noș tri au scos la mezat nu mai puțin de un milion de hectare de teren, a
spus ministrul agriculturii, Achim Irimescu.
Mai nou, liderii fermierilor din alte țări ale Uniunii Europene observă ce se întâmplă în
România. Invitat la Conferința Națională a Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din
România (LAPAR), Thierry L’Escaille, secretarul general al organizației ELO (European
Landowners Organization), a avut un mesaj emoționant pentru fermierii români.
Din respect pentru fermierii români, reprezentantul ELO și-a citit discursul în limba română,
așa cum a reușit, iar efortul a fost admirabil. Mesajul către fermierii români a fost cât se poate
de clar:
Nu vă vindeți fermele, dați-le copiilor voș tri. Lăsați-le moș tenire! A insistat Thierry
L’Escaille.

Thierry L'Escaille, secretarul general ELO, la Conferința Națională LAPAR, desfășurată
miercuri, la București
Dacă și reprezentanții fermierilor europeni ne atrag atenție, ar trebui să ne punem întrebarea
dacă e bine că ne înstrăinăm patrimoniul prețios. Ar trebui ca aceste mesaje să fie semnale de
alarmă pentru fermierul român. Laurențiu Baciu, președintele LAPAR, a susținut, în
nenumărate rânduri, că ar trebui interzisă vânzarea terenurilor agricole către străini. Recent,
ministrul agriculturii, Achim Irimescu, a declarat că pregătește un proiect de modificare a legii
17 privind vânzarea terenurilor agricole în care să fie fixate reguli atât de aspre încât să-i
descurajeze pe eventualii cumpărători străini.
Până la apariția acestui proiect, se află în dezbatere publică un alt proiect legislativ, inițiat de
parlamentarul Daniel Gheorghe. Politicianul susține că străinii cumpără terenuri în România
strict pentru subvenția agricolă.
România nu ș tie să-ș i susțină agricultura ș i avem de-a face cu oameni din Marea
Britanie, Germania, Olanda ș i chiar Ungaria, care vin ș i cumpără terenuri agricole în
țara noastră cu subvenții mari din partea țărilor de origine ș i țin terenurile necultivate
pentru a primi subvenția, a spus Daniel Gheorghe.
Proiectul de act normativ inițiat de deputat, stabilește câteva condiții la cumpărarea
terenurilor agricole: investitorul să aibă în proporție de 90% angajați români, să dezvolte în
decurs de 6 luni o afacere agricolă, să nu aibă datorii la Fisc, să nu dețină companii off-shore
în paradisuri fiscale.
LAPAR este singura organizație a fermierilor români membră în ELO.
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LAPAR: Fermierii sunt HĂITUIȚI DE ANAF!
SUBVENȚIILE se dau cu ȚÂRÂITA!
Liliana Sime
Publicat: 18 mai 2016 - 12:47

Fermierii sunt hăituiți de ANAF! Subvențiile se dau cu țârâita! Fondurile europene se
dau cu condiția să-ți faci proiectul cu nevasta ș efului, fermierii se împiedică de
chichițe legislative sau notariale. Sunt câteva dintre subiectele sensibile atinse la
Conferința Națională a Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR).
Participă ș i ministrul agriculturii, Achim Irimescu.

Fermierii sunt hăituți de ANAF. E o problemă extrem de gravă cu care ne confruntăm
acum, a spus Laurențiu Baciu, președintele LAPAR, în discursul său de deschidere.
Inspectorii de la Fisc ar fi mers până la absurd încât la un control făcut unui fermier din
Botoșani au scormonit în pâmânt să vadă dacă fermierul respctiv a semănat cantitatea
de semințe declarată, a spus Baciu.

Laurențiu Baciu, președintele LAPAR
Domnule ministru, i-ați deranjat pe mulți de asta au depus moțiunea simplă, pentru că vreți
să faceți treabă. Mâine-poimâine o să fiți ș i dumneavoastră infractor ca noi. Noi, fermierii,
nu o să mai permitem în instituțiile statului surori, nepoți, frate ș i profesioniș tii stau
afară. Chiar ne interesează că se cheltuie banii aiurea, fondurile europene. La AFIR
(Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale n.r.) devii eligibil dacă proiectul îl faci cu firma
nevestei mele. O să vedeți că proiectele eligibile sunt făcute de o anumită firmă, a mai spus
fermierul-șef.

Gheorghe Albu, vicepreședinte LAPAR
Referitor la subvențiile din agricultură. Sunt multe scheme de plată, se dau târziu ș i cu
țârâita. Sunt cel puțin 10 aberații fiscale. La vânzarea terenurilor ș i cadastrarea lor există
multe chichițe notariale de care ne împiedicăm. Atenție, domnule ministru, dacă nu se face
ceva pentru cadastrarea terenurilor agricole, din 2018 vom fi sancționați, a spus și Gheorghe
Albu, vicepreședintele LAPAR.
Liderii LAPAR îl susțin pe ministrul agriculturii, Achim Irimescu. În discursurile lor au arătat cu
degetul spre fosta conducere a Ministerului Agriculturii, spre fostul ministru Daniel
Constantin, care ar fi contractat târziu modulul de plăți cu care lucrează Agenția de Plăți și
Intervenție pentru Agricultură (APIA). Fostul ministru iese public ș i spune minciuni, acuză
fermierul Daniel Ciobanu, membru LAPAR.
Fermierul l-a nominalizat ca fiind vinovat de întârzierea subvențiilor și pe unul dintre
profesioniștii APIA, directorul general adjunct Nicolae Horumbă.
Cerem schimbarea directorului general adjunct Nicolae Horumbă ca fiind vinovat de
întârzierea subvențiilor, i-a cerut fermierul Daniel Ciobanu, ministrului agriculturii, Achim
Irimescu.

Aproximativ 500 de fermieri din toată țara participă, în acest moment, la Conferința Națională
a Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), organizată la București. Sunt

prezenți și ministrul agriculturii, Achim Irimescu, deputatul PNL, Nini Săpunaru și directorul
general APIA, Florin Faur. Mai participă reprezentanți ai Academiei de Studii Agricole, Emil
Dumitru, președintele Federației Pro Agro, reprezentanți ai Direcțiilor agricole din mai multe
județe.
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Culmea controalelor ANAF! Laurențiu
Baciu (LAPAR): ”Au început să
scormone pământul pentru a număra
grăunțele”
Fără subvenții în conturi ș i concurați de produsele din import,
fermierii mai au o apăsare: modul în care sunt tratați de instituțiile
statului, în speță de către ANAF care, la fiecare control, ”pur ș i simplu
hărțuieș te agricultorii”, după cum a declarat preș edintele Ligii
Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), Laurențiu
Baciu.
Cel mai tranșant discurs a fost de departe al președintelui LAPAR,
Laurențiu Baciu, care le-a împărtășit celor prezenți la eveniment propriile
probleme și întâmplări din teren pe care le-a întâmpinat cu autoritățile
statului. ”Am descoperit că munca a devenit o infracțiune! Adică cine
îș i permite să muncească trebuie să fie pedepsit! Ș i exemple sunt cu
carul. Sunt create instituții ale statului care altă preocupare nu au
decât să pedepsească fermierii. Un exemplu este ANAF-ul care pur ș i
simplu hăituieș te agricultorii. La un fermier din Botoș ani au venit
inspectorii ș i s-au deplasat în câmp ș i cu degețelele acelea fine a

început să scormone în pământ ș i să caute sămânța să vadă dacă
într-adevăr fermierul a pus atâta cât a scris”, a povestit liderul LAPAR
la Conferința Națională a Agricultorilor organizată de LAPAR, eveniment ce
reunește anuale peste 1000 de agricultori veniți din toate colțurile țării.
O altă instituție vizată de șeful LAPAR a fost APIA unde acesta spune că a
dus o întreagă muncă de lămurire cu funcționari pentru a le explica ce
presupune seceta. ”Nu puteam să îi conving pentru că dânș ii vedeau
seceta ca pe un fenomen care s-a produs acum. Iar eu peste două ore
să vin ș i să anunț. Eu le-am explicat că este un fenomen care se
produce pe termen nelimitat, le-am înș irat toată definiția. Am primit
răspuns că trebuia să depun notificare când s-a produs evenimentul.
Fiecare înțelege cum îi convine regulamentul! Sunt lucruri care
produc găuri financiare în activitatea noastră”, a mai spus Laurențiu
Baciu.
O altă problemă ridicată de fermierii prezenți a fost cea legată de
impozitarea subvențiilor. „Ni se cer impozitele pentru subvenții, o
chestie de altfel discutabilă, înainte de a avea o decizie pe plata
subvenției ș i înainte să avem un leu din subvenția pe anul anterior.
Până la 31 decembrie primeam o decizie prin APIA ne anunța ce sume
vom încasa. Anul acesta, suntem pe 18 mai, n-am primit decizia”, a
sesizat la rândul său fermierul Nicolae Sitaru, în cadrul Conferinței
Naționale a Agricultorilor, organizată de LAPAR.
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Mesajul oierilor pentru directorul APIA:
”Să ne faceți plata mai devreme pentru
că și o zi contează pentru noi”
Reprezentanții oierilor au fost prezenți ieri la Conferința Națională a
Agricultorilor – 2016, cu tema: ”S.O.S. – Sprijiniți Agricultura
României!” organizată la Bucureș ti de LAPAR. În cadrul
evenimentului, Ionică Nechifor, preş edintele Asociaţiei Crescătorilor
de Ovine ş i Caprine MOLDOOVIS, a vorbit despre unitatea fermierilor,
despre prezența produselor româneș ti în marile magazine, ș i, foarte
important, despre o strategie mai eficientă în plata subvențiilor, care
să vină ș i în sprijinul oierilor.
”Nu întâmplător pe invitația primită de la LAPAR era trecut
mesajul Împreună cu adevărat vom fi foarte puternici. Se confirmă acest
lucru așadar iar prezența noastră aici nu este întâmplătoare pentru
că punem la punct un program astfel încât cele trei federații (Federația
Națională a Crescătorilor de Ovine din România Romovis, Federația
Crescătorilor de ovine și caprine din România și Federația Crescătorilor de
ovine Proovis, toate organizații cu reprezentare la nivel național – n.r) să
fie alături de LAPAR într-o formă juridică în așa fel încât împreună să fim cu
adevărat puternici și să contăm”, a transmis Ionică Nechifor în aplauzele
întregii săli.
Acesta a profitat și de prezența președintelui Comisiei de Agricultură din
Camera Deputaților, Nini Săpunaru, căruia i-a transmis că oierii, și crescătorii
în general, au neapărat nevoie de o lege a zootehniei.
”Avem neapărat nevoie de această lege, nouă ș i adaptată la timpurile
de acum ș i nu din 1992 după care funcționăm astăzi. În plus, legea

321 privind comercializarea produselor alimentare despre care cu
bucurie aflăm că a trecut de Comisia de agricultură (…) totuș i, vrem
să vă amintim că noi putem asigura nu 51 la sută din produsele
româneș ti care sunt vândute în supermarketuri, ci chiar 80 la sută
dintre acestea. Sigur, pentru început este puțin mai greu dar, cu o
legislație bine pusă la punct, nu este imposibil”, a mai subliniat liderul
oierilor prezent ieri la conferința LAPAR.
În aceeași ordine de idei, Ionică Nechifor s-a adresat și ministrului
agriculturii,Achim Irimescu, prezent de asemenea în sală căruia i-a transmis
în numele oierilor pe care îi reprezintă că de când acesta a preluat
portofoliul crescătorii au simțit cu adevărat că sunt parteneri de dialog.
”Rugămintea noastră este ca de acum încolo, după ce se termină
campania de plată a subvențiilor, să trecem ș i să discutăm despre ce
se va cere pentru anul 2017. Ș tim foarte bine că până în 30 august
România trebuie să trimită toate notificările la Bruxelles. Aș vrea să
dispară din Ministerul Agriculturii aceste expresii pe care le-am auzito ș i m-au îngrozit: ”vă dau dacă vreau eu” sau ”nu vă dau că nu am
chef”. Deci lucrurile acestea sunt inadmisibile ș i o să vă spun ș i
numele celui care le-a rostit”, a mai precizat preşedintele Asociaţiei
Crescătorilor de Ovine şi Caprine MOLDOOVIS.
Acesta a amintit și despre problema exporturilor de animale, ovine dar și
bovine, unde s-au făcut ”pași importanți dar nu suficienți” subliniind însă că
problema cea mai acută a crescătorilor de ovine este prețul pe kilogramul
de carne.
Profitând și de prezența directorului APIA, Florin Faur, liderul crescătorilor
de ovine i-a transmis acestuia ”Ați avut o discuție cu organizațiile

profesionale de oieri reprezentative la nivel național în privința
managementul activității APIA în raport cu acestea. Ș i o spun ș i
colegilor noș tri prezenți în sală că avem nevoie ca aceste Ghiduri pe
procedură să ajungă ș i la asociațiile profesionale în județe în paralel
cu instituțiile din teritoriu. Pentru ca noi să putem avea o singură
voce adresată către fermieri iar în sensul acesta sunt convins că nu
se va mai distorsiona absolut nimic în teritoriu. Rugămintea noastră,
a crescătorilor de ovine, este să ne faceți plata mai devreme pentru
că ș i o zi contează pentru noi. Înțelegi că faceți eforturi dar dacă
puteți cu o zi, două, trei pentru noi contează”, a mai transmis Ionică
Nechifor.
La eveniment a participat și președintele Romovis, Nicolae Cioranu.
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Agricultor STRĂIN, mesaj pentru
fermierii ROMÂNI: ”NU vă vindeți
FERMELE! Dați-le copiilor voștri!”
Conferința LAPAR unde participă peste 1000 de fermieri din toată țara,
membrii ai LAPAR și nu numai, se desfășoară astăzi la București în prezența
ministrului agriculturii, Achim Irimescu, directorului APIA, Florin Faur, a
președintelui Laurențiu Baciu dar și a reprezentanului ELO (European
Landowners Organisation) Thierry de l’Escaille, Secretar General ELO,
unde LAPAR este afiliată.

Un mesaj extrem de puternic, primit cu aplauze de întreaga sală a venit din
partea reprezentanului ELO care i-a încurajat pe fermierii români să nu
vândă nicio fărâmă din pământul propriu indiferent de dificultărțile financiare
pe care le traversează. ”Nu vă vindeți fermele! Dați-le copiilor voștri pentru
a face o afacere profitabilă de familie!”, a fost mesajul ferm care a fost
transmis în limba română.
Conferința Națională a Agricultorilor se află în plină desfășurare și este
programată să se desfășoare între orele 11.00-15.00, cu participarea a
peste 1.000 de fermieri din toate județele țării, a înalților oficiali din
Parlamentul României – Comisiile pentru Agricultură din Camera
Deputaților și Senat, precum și membri ai Guvernului și Corpului
Diplomatic.”Am adresat invitația de a fi alături de noi, Excelenței Sale
Domnul Klaus Iohannis, Președintele României, precum și Domnului
Dacian Cioloș, Premierul României. Îl așteptăm la eveniment și pe Domnul
Achim Irimescu, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și alți
înalți oficiali din MADR. Totodată, ne bucurăm de participarea colegilor
fermieri din Uniunea Europeană, reprezentanți ai ELO (European
Landowners Organisation), dar și ai altor lideri din sectorul agricol național
cu care LAPAR colaborează de foarte mulți ani pentru reprezentarea
intereselor și soluționarea problemele tuturor producătorilor agricoli din
România”, a declarat Laurențiu Baciu, președintele LAPAR.

http://agrointel.ro/56621/mesajul-fermierilor-trebuie-sa-ne-aparam-pamantulvanzarea-terenurilor-catre-staini-adevaratul-dezastru-din-agricultura/

MESAJUL FERMIERILOR: ”Trebuie să
ne apărăm PĂMÂNTUL! Vânzarea
terenurilor către străini, ADEVĂRATUL
DEZASTRU din AGRICULTURĂ”
Fermierii reprezentați de Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din
România (LAPAR) au tras nenumărate semnale de alarmă cu privire la
fenomenul de acaparare a terenurilor agricole de către străini.
Situația a atins un nivel îngrijorător, după cum a semnalat
preș edintele LAPAR Laurențiu Baciu în deschiderea Conferinței
Naționale a Agricultorilor. Liderul LAPAR a arătat că adevăratul
dezastru din agricultură este că o parte mare din suprafața arabilă a
țării – 2 milioane de euro, a ajuns să fie deținută de cetățenii din afara
României.
Laurențiu Baciu i-a transmis ministrului agriculturii, Achim Irimescu,
prezent la conferință să îmbunătățească cât mai curând Legea 17 care
prevede condițiile în care străinii pot cumpăra teren agricol din România.
”Legea este făcută prost din ambiții politice, deci a ieș it cum a ieș it.
Această legea le-a atras multe necazuri ș i durere. Domnule ministru
Irimescu, LAPAR vine ș i vă propune o lege corectă care sp fie
reglementată rapid. Trebuie să înțelegem că reglementarea acestei
legi în România este o necesitate având în vedere că pământul
românesc este un bun național. Trebuie să urmăm exemplul altor țări
care s-au gândit la propriul popor ș i pe urmă ce a fost în plus a dat la
alții. Se impune clar o lege care să corespundă particularităților
socio-economice din țara noastră”, a subliniat Laurențiu Baciu.

Legea care reglementează vânzarea terenurilor agricole în România a
intrat în vigoare în 2014 și, în ciuda vehemenței fermierilor care avertizau
încă de atunci că această lege nu este altceva decât o invitație pentru
cetățenii străini să cumpere teren românesc, conducerea ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale de la acea vreme, a susținut că nu pot fi
introduse cerințe restrictive întrucât forma actului legislativ a fost negociată
și agreată de Comisia Europeană.
Laurențiu Baciu, președintele LAPAR, este unul dintre cei mai mari
contestatari ai actului legislativ, arătând că, ușurința cu care se poate
cumpăra teren agricol în România a dus la situația în care străini nu mai
cumpără câteva hectare, ci au ajuns să achiziționeze ferme întregi, în timp
ce nici un fermier român sau de altă origine nu poate cumpăra teren în
Germania sau Franța, tocmai datorită condițiilor restrictive pe care astfel de
state le-au impus pentru cei care doresc să cumpere teren la ei în țară.
Se propune emiterea unei Ordonanțe de Urgență
Declarațiile recente ale conducerii MADR îi fac pe fermieri să-și pună toate
speranțele în viitoarele modificări aduse Legii 17/2014 care reglementează
vânzarea terenurilor agricole. Ministerul agriculturii și-a propus ca pentru
perioada următoare să poarte mai multe discuții cu liderii din agricultură
pentru a emite o Ordonanță de Urgență.
”Legea care reglementează vânzarea terenurilor agricole este în prezent
într-un draft de proiect la ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Cred că
în perioada imediat următoare vom lucra împreună la propunerile de
modificare a legii. În acest proces vor fi implicate asociațiile profesionale
împreună cu reprezentanții MADR. Cel puțin la nivel verbal avem ”girul”
premierului Dacian Cioloș și al ministrului Achim Irimescu. În acest demers

avem și susținerea parlamentară. Până la urmă chiar dacă această lege va
ieși printr-o Ordonanță de Urgență, cu siguranță va trebui să ajungă și în
Parlament”, a declarat pentru Agrointeligența Laurențiu Baciu, președintele
LAPAR.
Modelele europene pot fi folosite drept exemplu
Despre cum poate fi modificată legea vânzării terenurilor agricole fără a
încălca regulamentele europene, liderul fermierilor este de părere că soluția
este de a urma modelul statelor care au reușit să introducă în legislația
națională anumite condiții care fac imposibilă achiziția de teren de către
cetățenii străini.
”Îmi doresc să reușim să scoatem o lege bună, care să ne protejeze
exploatațiile agricole autohtone. Sper să împrumutăm din legislația altor
state, mai democratice decât România sau cu o experiență mai mare în
acest sistem. În acest fel, fără să supărăm pe nimeni, să reușim să ne
protejăm patrimoniul funciar al României așa cum au făcut Germania,
Franța sau Ungaria. Prin filtrele pe care le-au introdus au reușit să-și
păstreze pământul și nu văd de ce noi nu am putea face același lucru”, a mai
spus fermierul băcăuan.
”Ne-am trezit atunci când mare lucru nu se mai poate face”
Potrivit președintelui LAPAR, fermierii din spațiul comunitar au fost
susținuți financiar cu credite la care au primit dobânzi preferențiale pentru
a achiziționa teren în estul Europei. Cum Ungaria a introdus măsuri
drastice ce au fost puternic contestate de Comisia Europeană, toți cei
interesați au cumpărat teren în România.
”Fermieri români aveau nevoie de un mecanism financiar care să le permită
să achiziționeze credite cu dobânzi preferențiale pentru achiziția de teren

încă de când a fost liberalizată piața funciară. Într-adevăr, au fost state
interesate să achiziționeze teren în estul Europei. Aceste state au avut alte
politici economice și guvernamentale decât România. La noi, ca de obicei,
se întâmplă lucruri ciudate, ca să nu mai spus că noi ne trezim atunci când
mare lucru nu mai putem face, mai mult de 30% din terenul agricol este
deținut direct de cetățenii străini”, susține băcăuanul.
În ceea ce privește termenul în care se poate pune bazele unei inițiative
legislative care să apere proprietatea funciară a României, reprezentantul
fermierilor se arată optimist. Dacă se va miza pe o Ordonanță de Urgență
aceasta poate ieși în două săptămâni, urmând ca, cel mai probabil după
vacanța parlamentară, până la alegerile din toamnă, să treacă și de
Parlament.

http://agrointel.ro/56631/directorul-apia-luat-la-intrebari-de-fermieri-la-conferintalapar/

Directorul APIA, luat la întrebări de
fermieri la Conferința LAPAR!
Peste 1000 de fermieri din toate colțurile țării s-au reunit astăzi la București
pentru a participa la Conferința Naționale a Agricultorilor organizată de
LAPAR. În discursul de deschidere, președintele Laurențiu Baciu, a atras
atenție asupra problemelor cu care s-au confruntat fermierii din cauza
funcționarilor APIA, mai precis a lipsei de comunicare din partea acestora.
Președintele LAPAR s-a adresat direct șefului APIA, Florin Faur, prezent în
sală, căruia i-a transmis că mulți dintre fermieri vor rămâne în 2016 fără

subvenții mai ales din cauza funcționarilor APIA care nu le-au explicat clar
cum să aplice regulile impuse de noua Politică Agricolă Comună (PAC).
”Domnule Faur, ș i mai sunt în sală ș i alți directori din țară, vă rog să
cereți personalului APIA să citească bine ce dispoziții le dați. Nu ne
dau informații corecte ș i pun fermierii pe drumuri. Această problemă
cu înverzirea a afectat multe societăți care nu au luat banii, nu ne-au
spus că dacă nu respecți regulile nu iei banii. Deci, practic oamenii
pierd banii! Ș i oamenii au spus că dacă tot nu îi penalizează atunci
nu fac anul acesta. Ș i chiar ș i fermierii mari au rămas fără bani”, a
explicat Laurențiu Baciu.
Întrebările legate de înverzire au fost adresate și de alți lideri ai LAPAR cum
ar fi vicepreședintele Gheorghe Albu sau Adrian Mocanu, președinte al
filialei din Prahova.
Ce este plata pe înverzire
Plata pe înverzire pentru anul de cerere 2015 se va ridica la circa 59 de
euro pe hectar, sumă pe care ar urma să o primească fermierii care
îndeplinesc condițiile pentru practicile benefice pentru mediu și climă, așazisul ”greening” în termeni vestici. Plata a fost introdusă de abia de anul
trecut, anul de cerere 2015, iar banii, care vor aduce fermierilor 30% din
valoarea maximă a subvențiilor, pot fi încasați de către aceștia anual până
în 2020.
Însă, fiind un element de noutate, foarte mulți agricultori s-au plâns că vor
pierde banii pentru că fie nu au înțeles cum trebuie aplicate regulile, fie nu
au putut să le aplice în propriile culturi într-un timp atât de scurt.
De menționat că fermierii care practică agricultură ecologică nu sunt
condiționați cu nimic la plata pentru înverzire iar cei care au întreaga

exploatație ocupată cu culturi permanente (vii, livezi) beneficiază implicit de
plata pentru înverzire. Cei care au sub 10 hectare nu au obligații privind
diversificarea culturilor iar cei care au sub 15 hectare nu au obligații
privind respectarea ZIE. Dar restul agricultorilor trebuie să respecte 3
practici agricole. Este vorba de la diversificarea culturilor, menținerea
suprafețelor de pajiști permanente și protejarea zonelor de interes ecologic
(ZIE).

http://agrointel.ro/56610/laurentiu-baciu-lapar-cine-se-face-vinovat-pentru-ca-1milion-de-fermieri-si-au-pus-afacerea-in-pericol/

Laurențiu Baciu (LAPAR): ”Cine se face
vinovat pentru că 1 milion de fermieri șiau pus afacerea în pericol?”
Preș edintele LAPAR, Laurențiu Baciu, a atras atenția astăzi
la Conferința Națională a Agricultorilor – 2016, cu tema: ”S.O.S. –
Sprijiniți Agricultura României!” că anul 2016 a fost unul dificil.
”Noi agricultorii avem o singură polică, cea agrară. Trebuie să spunem
lucurilor pe nume pentru că avem speranța că cei care au greșit nu o vor
mai face sau măcar o să se simte și vor sta departe ca să nu mai producă

dezastre. Am asistat în acceste zile o o acțiune care se numea dezastru în
agricultură (este vorba de moțiunea de cenzură depusă ămpotriva ministrului
Achim Irimescu). Dezastrul nu este de ieri, de azi. Cu toții știm că APIA a
început plățile cu întârziere. LAPAR a făcut o cerere astfel încât să se
găsească vinovații. Am primit răspunsul în care nu am înțeles nimic, adică
îmi povestea ce s-a întâmplat dar cine este vinovat nu. Dar cine se face
vinovat pentru că 1 milion de fermieri și-au pus afacerea în pericol. Ne
punem întrebarea de ce în alte state s-a putut și la noi, nu. Așadar în
privința plăților putem vorbim de un dezastru”, a declarat Laurențiu Baciu.
Declarația a fost făcută la conferința Conferința Națională a Agricultorilor –
2016, cu tema: ”S.O.S. – Sprijiniți Agricultura României!” unde participă
peste 1.000 de fermieri din toate județele țării. Evenimentul este în plină
desfășurare și se bucură de prezența ministrului agriculturii, Achim Irimescu
și a directorului APIA, Florin Faur,

http://www.agro-tv.ro/lapar-cere-ministerului-sa-stabileasca-termenele-deacordare-a-subventiilor-care-sa-nu-depaseasca-29-februarie-2017/

LAPAR cere ministerului să stabilească termene de acordare a subvenţiilor
care să nu depăş ească 29 februarie 2017
Participanţii la Conferinţa LAPAR 2016 cer Ministerului Agriculturii să stabilească termenele de acordare
a subvenţiilor care să nu depăşească 29 februarie 2017.
De asemenea, ei au cerut măsuri concrete care să vizeze refacerea sistemului de irigaţii şi pentru
stimularea comasării terenurilor, după cum au anunţat la finalul conferinţei prezidate de preşedintele
Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România, ing. Laurenţiu Baciu.

Acesta a precizat că soluţiile propuse Ministerului Agriculturii de particpamţii la conferinţă sunt mai
mult decât necesare în contextul actualei crize din agricultură şi că în lipsa lor consecinţele ar putea fi
extrem de dure şi de lungă durată pentru România.

http://www.agerpres.ro/economie/2016/05/18/lapar-toate-alimentele-dinsupermarketuri-ar-trebui-sa-provina-de-la-producatori-romani-12-44-13
LAPAR: Toate alimentele din supermarketuri ar trebui să provină de la
producători români

Toate alimentele din supermarketuri ar trebui să provină de la
producători români, iar din import ar trebui aduse doar acele
alimente care nu se produc la noi în țară, a declarat, miercuri,
președintele Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România
(LAPAR), Laurențiu Baciu, la Conferința Națională a Agricultorilor.

El a susținut acest lucru, în condițiile în care un proiect legislativ depus în martie la
Parlament, prin care se dorește modificarea Legii 321/2009 privind comercializarea
produselor alimentare, prevede că supermarketurile ar putea fi obligate să
comercializeze cel puțin 50% produse alimentare românești.
"50% e puțin, toată marfa ar trebui să provină din România și să aducem din afară
doar ce nu găsim pe piața din România", a susținut președintele LAPAR.
Potrivit acestuia, nu ar fi adevărate informațiile potrivit cărora carnea adusă din
import ar fi mai ieftină decât cea autohtonă.
"Nu este posibil să nu poți vinde porcul tău, pe motiv că vine mai ieftin din import.
Acest lucru este o minciună, înseamnă că nu este de calitate și îmi asum această
afirmație. Prețurile s-au uniformizat, există burse. Nu poți spune că aduci mai ieftin
porcul din afară, când tu ai porcul în spate. Spre exemplu, într-un raport din februarie

al Comisiei Europene, se arată că carnea carcasă vită are un preț de 3,8 euro, iar la
galantare în România este 3 euro și aceeași carne este 8-10 euro la Bruxelles. Nu
cumva carnea adusă în România era o carne pe care ar fi trebuit să o arunce și a venit
un băiat deștept din România să spună că o dă el? Ce-a fost în capul parlamentarilor
care au trimis legea înapoi? (...) Spre exemplu, în Olanda, nu există altă bere decât cea
olandeză", a mai spus Baciu.
Plenul Camerei Deputaților a decis, săptămâna trecută, să retrimită la Comisia pentru
agricultură inițiativa legislativă care modifică Legea 321/2009 privind
comercializarea produselor alimentare.
Conform unui proiect de lege depus în martie la Parlament, de deputați ai PNL,
supermarketurile ar putea fi obligate să asigure spații de expunere pentru produsele
alimentare ale producătorilor români de minim 50%, din care cel puțin 20% să fie
alocate producătorilor locali și să perceapă taxe de maximum 5% pentru aceștia.
Proiectul, inițiat de 10 deputați liberali, printre care Claudia Boghicevici, Raluca
Turcan, Cezar Preda, modifică Legea 321/2009 privind comercializarea produselor
alimentare.
În data de 19 aprilie 2016, Comisia pentru agricultură a Camerei Deputaților a dat
raport de adoptare proiectului de lege privind comercializarea produselor alimentare,
potrivit căruia magazinele mari vor fi obligate să se aprovizioneze cu produse
alimentare pe lanțul scurt, iar supermarketurile vor funcționa în continuare și în weekend.
Potrivit proiectului de lege, "comercianții persoane fizice autorizate care desfășoară
activități de comercializare pentru produse alimentare vor avea obligația ca, pentru
produsele alimentare — lapte și produse lactate, carne și produse de carne, fructe,
legume și produsele fabricate din acestea, panificație, patiserie și cofetărie—,
fabricate de către producători din România să asigure spații de expunere și vânzare de
cel puțin 50% din suprafața existentă folosită pentru comercializarea alimentelor. În
acest sens, minim 20% din aceste spații să fie alocate către toți producătorii locali".
De asemenea, proiectul prevede ca serviciile, discounturile și alte obligații cerute de
comercianți producătorilor români de produse alimentare să nu depășească 5% din
valoarea mărfurilor comercializate.

http://agrointel.ro/56761/apia-nu-recunoaste-salcamul-dar-plateste-subventie-pentrupaulownia/

Paradox românesc! APIA nu recunoaște
salcâmul, dar plătește subvenție pentru
Paulownia

Salcâmul este preferat ș i recomandat pentru înființarea perdelelor
forestiere, atât de necesare protejării ș i culturilor expuse an de an
secetei. Cu toate acestea, salcâmul a fost scos ca plantă eligibilă din
legislația pentru subvențiile agricole, în timp ce o cultură ce ridică
semne de întrebare – Paulownia, continuă să primească sprijin din
bani europeni.
La Conferința Națională a Agricultorilor, vicepreședintele LAPAR Gheorghe
Albu a atras atenția autorităților responsabile de agricultură că Agenția de
Plăți și Intervenție pentru Agricultură a exclus de la plata subvențiilor
salcâmul, un copac extrem de important pentru înființarea perdelelor

forestiere de protejare împotriva secetei acolo unde nu există sistem de
irigații.
”Este vorba despre Anexa numărul 7 din Ordinul 619 în care se spun că
speciile forestiere elibigile la plată pe Zonă de Interes Ecologic sunt salcia,
plopul alb/negru dar lipsește cu desăvârșire salcâmul. De ce? Am primit
repede un răspuns în care mi s-a explicat tehnic că există Regulamentul
1307/2013 în care România nu recomandă Comisiei Europene și această
specie pentru că nu este indigenă și este invazivă. Conform definiției,
speciile invazive sunt acelea care, prin introducere sau înmulțire, pot
reprezenta o amenințare la adresa diversității biologice sau pot fi cauza
unor consecințe neprevăzute, motiv pentru care nu văd cum salcâmul ar fi
invaziv și nu ar fi indigen. Decicrearea perdelelor forestiere de salcâm
pe terenurile agricole nu reprezintă niciun fel de amenințare asupra
diversității biologice din pentru că acesta nu se înmulțeș te prin
sămânță, capacitatea sporită de regenerare pe cale vegetativă din
lăstari ș i drajoni, nu este cu putință pentru că terenurile din jurul
acestor perdele forestiere se lucrează iar terenurile agricole pe care
se înființează aceste perdele forestiere nu reprezintă o diversitate
biologică ce ar putea fi amenințată. Eu nu vreau să scot în evidență
rolul acestor perdele forestiere pentru că este arhicunoscut, ci vreau
să subliniez faptul că autoritățile au încurajat înființarea perdelelor
forestiere ș i acum ne trezim că nu putem beneficia de subvenții pe
suprafețe ocupate cu acestea”, a explicat Gheorghe Albu.
Fermier în județul Constanța, Albu a completat că în zona Dobrogei
autoritățile au încurajat plantarea perdelelor forestiere din salcâm prin
Ordinul ministrului 636/2002.

”Am avut o dezbatere la nivel de fermă unde au participat peste 100 de
senatori din Parlamentul României unde ne-au felicitat printr-o adresă
pentru că, cel puțin în ferma mea, s-au plantat peste 1 milion de puieți de
salcâm în perdele forestiere pe aproximativ 200 de hectare pentru care nu
primesc subvenție pe suprafață, nici acea plată pe zonă de interes
ecologic. Motiv pentru care eu pierd cel puțin 50.000 de euro pe fermă
pentru acele suprafețe. Eu vă spun că dacă nu se ia o decizie ș i să se
treacă la plată ș i aceste suprafețe, noi suntem obligați să le
defriș ăm. Nu mai spun că aceste perdele forestiere le-am înființat din
surse proprii și cred că ar fi fost corect ca pe lângă plata pe suprafață și
Ministerul Mediului să aloce o sumă din acea taxă de mediu pentru că dăm
atât oxigen în natură”, a mai subliniat vicepreședintele LAPAR.
Deși a exclus salcâmul din plățile directe, APIA plătește în schimb subvenție
pentru Paulownia, un arbore popularizat în România de către cei care pun
în vânzare material săditor. Cultura care promite venituri uriașe din
valorificarea lemnului s-a dovedit până acum una pentru care fermierii doar
au scos bani din buzunare întrucât nu există la noi în țară nicio plantație de
pe care să se fi recoltat și valorificat masă lemnoasă. Cu toate acestea,
APIA plătește pentru cultura incertă sume cumulate ce ajung să depășească
200 de euro la hectar.
Ce subvenții se plătesc pentru Paulownia:
– Schema de Plăți Unica pe Suprafață (SAPS): 79,7392 euro/ha;
– Plata redistributivă (PR): nivel I (1-5 ha) – 5 euro/ha; nivelul II (5,01-30
ha) – 51,0789 euro/ha;
– Plata pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu – 59,1277
euro/ha;
– Plata pentru tinerii fermieri – 19,19348 euro/ha.

Cum a făcut Gheorghe Albu din perdelele forestiere o poveste de
succes în agricultura românească
Fermierul constănțean Gheorghe Albu este cunoscut pentru campaniile
sale de plantare de perdele forestiere, prin care a ajuns să-și crească
simțitor eficiența exploatației sale de la Viișoara, comuna Cobadin. Până în
prezent, în cadrul unor campanii întinse pe 3-4 ani, în care a mobilizat sute
de localnici, a reușit să planteze 1.2 milioane de salcâmi, care adăpostesc
aproape 7.000 ha cultivate.
În perioadele de campanie de plantare, a ajuns la performanța de 100.000
de puieți/zi, folosindu-se de metode ingenioase născocite împreună cu
mecanizatorii săi. Au urmat stropirile succesive cu cisterna, curățirea de
buruieni ca puieții să nu fie sugrumați , cepuirea și mușuroirea, ca tulpinile
să crească solitare, nu sub formă de tufe.
În total, suprafața ocupată de perdele forestiere plantată de Gheorghe Albu
ocupă 230 ha. O bună parte din aceste perdele se află pe terenurile sătenilor
care i-au dat terenurile în arendă, motiv pentru care au semnat înțelegeri
notariale prin care țăranilor sunt recunoscuți ca unici beneficiari ai masei
lemnoase exploatate din perdelele forestiere, atunci când salcâmii ajung la
maturitatea de tăiere. În paralel fermierul le plătește pentru aceste suprafețe
indisponibilizate, câte 1.100 kg/ha de grâu.
A ales salcâmul ca specie datorită vitezei mari de creștere, care permite
recoltarea în doar câțiva ani, dar și pentru puterea calorică ce-l recomandă
ca și combusibil și nu în ultimul rând, datorită rolului său melifer.
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Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Achim Irimescu, a participat în 18 mai 2016 la
Conferința Națională a Agricultorilor – 2016, cu tema: ”S.O.S. – Sprijiniți Agricultura
României!”. Evenimentul a fost organizat de Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din
România – LAPAR şi a reunit fermieri din toate județele țării, oficiali din Parlamentul
României din Comisiile pentru Agricultură din Camera Deputaților și Senat, precum și
membri ai Guvernului și ai Corpului Diplomatic.
În cadrul conferinţei au fost dezbătute foarte multe subiecte de interes pentru fermieri, în
special cele legate de subvenţiile acordate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură (APIA) – plăţile directe, plata pe înverzire, Ajutoarele Naţionale Tranzitorii, legea
privind vânzarea terenurilor agricole, cercetarea, simplificarea birocraţiei pentru creşterea
absorbției fondurilor europene etc. Un aspect deosebit ridicat de preşedintele Comisiei de
Agricultură şi Camera Deputaţilor, Nini Săpunaru, a vizat importanţa dialogului continuu pe
care autorităţile statului trebuie să îl aibă cu reprezentanţii fermierilor.
În discursul său, ministrul Achim Irimescu a explicat greşelile din sistem, din cauza cărora
fermierii nu au putut accesa toate fondurile europene ce le-au fost alocate şi care nu au
permis realizarea plăţilor pentru fermieri la timp. Ministrul a subliniat că vina este împărţită
între APIA şi MADR pentru că elaborarea actelor legislative a fost făcută cu întârziere dar şi
demersurile pentru contractarea modului de plăţi au fost făcute foarte târziu: „Deşi situaţia sa îmbunătăţit mult în ultima perioadă, nu pot să mă declar mulţumit. În 2015 am pierdut un
miliard de euro şi avem penalizări de 800 de milioane, din fonduri europene, este vina
noastră. Dacă am fi avut banii ăştia să îi investim în agricultură, rezultatele s-ar vedea”.
Ministrul a afirmat că simplificarea procedurilor pentru creşterea absorbţiei fondurilor
europene constituie un proces continuu: „Sunt foarte receptiv la toate propunerile pertinente
care vin din partea beneficierilor şi a potenţialilor beneficiari pentru reducerea birocrației în
special la gestionarea fondurilor europene, care să permită accelerarea implementării noilor
programe de finanțare din domeniile dezvoltare rurală și pescuit”, a adăugat ministrul
Irimescu.

O altă temă abordată de ministrul Agriculturii a vizat situaţia staţiunilor de cercetare şi
planurile de a le reuni sub un management comun în cadrul unui Institut Naţional de
Cercetare care va urmări dinamizarea activităţii de cercetare şi transferul mai rapid al
rezultatelor cercetare către fermieri, ca beneficiari direcţi.
Ministrul a vorbit şi despre promovarea produselor agroalimentare româneşti, având ca
obiectiv protecţia producătorilor şi a consumatorilor români, menţionând rolul deosebit de
important pe care îl are Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor (ANSVSA) în ceea ce priveşte verificările în posturile de inspecţie la frontieră şi
în punctele finale de import.

