ALIANȚA PENTRU AGRICULTURĂ ȘI COOPERARE

PROTESTĂM
În numele tuturor membrilor și organizațiilor membre ale Alianței

Stimați membri ai Guvernului,
Agricultura României în anul 2021 traversează o perioadă dificilă, generată de pandemia COVID – 19 și
seceta pedologică extremă din anul 2020.
Urmare a publicării în dezbatere publică a proiectului de buget aferent anului 2021 pentru
Agricultură, urmarea a numeroaselor întâlniri ale Alianței cu reprezentanții ministerului și ai guvernului, unde
ne-ați asigurat de luarea unor măsuri de sprijinire în continuare a fermierilor, după un an agricol foarte greu,
ne manifestăm profunda dezamăgire și protestăm pe această cale pentru:
- nealocarea bugetară de sume pentru plata despăgubirilor acordate producătorilor agricoli în caz de
calamități naturale în agricultură - pentru culturile de primăvară 2020 afectate de secetă;
- desconsiderarea sectorului economic numit AGRICULTURĂ;
- încurajarea falimentului sectorului zootehnic prin lipsa producției vegetale;
- posibila închidere a activității exploatațiilor agricole care va duce la:
 preluarea exploatațiilor de fonduri de investiții;
 grad mai mare de sărăcie în rândul populației;
 nivel ridicat al SOMAJ-ului;
 creșterea sarcinii fiscale a statului pentru plata ajutoarelor sociale!
Sumele propuse a fi acordate sub forma despăgubirilor, deși sunt maximum 35% din cheltuielile efectuate,
intră în circuitul economic, având efect benefic asupra întregii economii. Ne aflăm în mijlocul unei crize globale,
iar pe lângă sănătate, hrana trebuie să reprezinte o prioritate, la fel de importantă.
În timp ce alte state membre subvenționează suplimentar și cer simplificare pentru acordarea banilor
europeni, România își penalizeză fermierii pentru că nu au acces la APA și la INFRASTRUCTURĂ
PUBLICĂ nici după 30 de ani de la Revoluție. Considerați decizia de nealocare bugetară și pe cale de
consecință, de neacoradare a acestor sume ca fiind în interesul economic al României?
Veniturile și salariile din agricultură au crescut în ultimii ani, și ca urmare a accesării de către fermieri a
fondurilor europene pentru agricultură. Tinerii și profesioniștii își fac curaj să investească în Agricultura
României încercând să asigure co-finațarea proiectelor ori fac credite furnizor pentru derularea activității, însă un
an agricol ca 2020 poate falimenta orice profesionist! Pe cale de consecință, unde este stimularea investițiilor și
susținerea tinerilor fermieri?
CEREM RESPECTAREA și ÎNCURAJAREA ANTREPRENORILOR inclusiv în sectorul agricol!
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AGRICULTURA ESTE UN SECTOR STRATEGIC, Fără Hrană, omul moare!
Din situațiile financiare aferente lunii decembrie 2020 și transmise către ANAF de către contribuabilii
având cod CAEN 0111, rezultă o scădere a cifrei de afaceri cu peste 70% comparativ cu perioada
similară anului 2019, pentru exploatațiile aflate în zonele afectate de seceta pedologică.
Deși au fost precipații în ultimele luni, în zonele calamitate abia s-a refăcut 20-30% din deficitul hidric
creat în ultimul an. Este foarte puțin probabil ca acesta să se refacă și să se ajungă către un an aproape de
normal. Cunoaștem cu toții că, pentru ca fermierii afectați de seceta 2020 să intre pe profit, este nevoie de
circa. 3 ani agricoli normali din punct de vedere agroclimatic și ca recolte/venituri obținute.
Din motive neimputabile fermierilor, au ajuns să plătească penalități exagerate cuprinse între 200-700
lei/tonă, suplimentar cheltuielilor efectuate pe unitatea de suprafață realizate deja, care se puteau preveni dacă
era aprobată OUG privind declararea stării de calamitate.
Alianța pentru Agricultură și Cooperare a purtat în permanență un dialog cu autoritățile și v-a solicitat
prin nenumărate adrese oficiale și publice începând cu luna iulie 2020 următoarele:
 aprobarea OUG privind declararea stării de calamitate pentru fermierii cu procese verbale de
constatare și evaluare a daunelor provocate de seceta pedologică severă în conformitate cu gradul de
dăunare;
 aprobarea OUG privind amânarea ratelor de credit/leasing pentru fermierii afectați de seceta
pedologică 2020.
Constatăm azi că Guvernul României nu a îndeplinit nimic din cele de mai sus.
S-a promis că fermierii vor depăși dificultățile generate de seceta pedologică prin promovarea unei OUG
sau prin includerea în bugetul MADR pentru 2021 a sumelor necesare pentru plata despăgubirilor acordate
producătorilor agricoli care au avut culturile de primăvară 2020 calamitate. Din parcurgerea proiectului de
Buget al MADR aferent anului 2021, constatăm cu consternare că nici ultima promisiune nu s-a îndeplinit,
respectiv NU este cuprinsă suma de 1.000.000 mii lei, necesară plății despăgubirilor acordate producătorilor
agricoli pentru culturile de primăvară calamitate.
Sumele prevăzute pentru despăgubiri reprezintă cca 30-35% din cheltuielile efectuate pentru a preveni
situațiile drastice menționate mai sus, ar asigura continuarea activității pe întreg lanțul agricola cu efecte
pozitive pentru întreaga economie națională.
Suntem adepții dialogului și v-am demonstrat acest lucru, însă răbdarea membrilor noștri producători
agricoli afectați de secetă, a ajuns într-un punct nevralgic iar situațiile catastrofale în care au ajuns din motive
independente de ei, îi vor impinge către măsuri extreme, ducând inclusiv la proteste și blocarea drumurilor din
zonele calamitate, ori alte situații care pot deveni incontrolabile.
Stimate Domnule Premier, Stimate Domnule Ministru al Agriculturii, vă rugăm, în ultimul ceas, să
vă respectați promisiunile făcute Alianței, exprimate în întânirile cu fermierii și în mass-media.
Nu vă jucați cu destinele sectorului agroalimentar și prevedeți în Bugetul MADR 2021 suma de
1.000.000 mii lei pentru acordarea despăgubirilor cuvenite producătorilor agricoli aferente culturilor
de primăvară 2020 calamitate de secetă!
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SEMNĂTURĂ ȘI ȘTAMPILĂ

