
Producţie-record de mere. Pomicultorii 
se aşteaptă la un profit mare comparativ cu ultimii 
zece ani. Specialiştii estimează că profiturile s-ar putea 
tripla faţă de anul trecut, dacă asociaţiile de fermieri îşi 
vor aduna forţele, pentru a vinde pe piaţa românească 
producţia, astfel încât să reducă substanţial importurile. 
Anul trecut, România a importat mere în valoare de peste 
40 de milioane de euro. 

Trei hectare de Indagra
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Se aşteaptă o producție 
foarte bună  de vin 

n Cu peste 150.000 de hectare 
de teren agricol tranzacţionate 
anul trecut, România a depășit o 
nouă bornă n Creşterea explozivă 
a vânzărilor a venit la pachet cu 
majorarea puternică a preţurilor, 
astfel că un hectar de teren de cea 
mai bună calitate a ajuns să se vândă 
şi cu 10.000 de euro n Acum, 
după ani de zile în care România 
şi-a înstrăinat o mare suprafaţă din 
terenul agricol, autorităţile vor să 
impună reguli stricte pentru cei care 
vor să cumpere. Pag. S2 Pag. S6-S7
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Reguli noi pe piaţa funciară

Ghidul Agricultorului Român
Suprafața irigată s-a triplat

Cercetarea agricolă, în 
căutarea salariilor mai bune

SUPLIMENT AGRICULTURĂ

Cel mai mare şi important eveniment agricol 
din România, târgul internaţional INDAGRA 
îşi va deschide porţile pe data de 31 octombrie. 
Organizat de către ROMEXPO, în partene-
riat cu Camerele de Comerţ şi Industrie din 
România, la standurile sale, care se vor întinde 
pe o suprafaţă de peste 33.000 de metri pătraţi,  
îşi vor expune produsele peste 540 companii 
din 25 de ţări. Ajuns la cea de a XXIII-a ediţie,  
tematica din acest an a târgului cuprinde: 
agricultura (utilaje agricole, irigaţii şi echipa-
mente, sere şi solarii, material săditor, seminţe),  
zootehnia (creşterea animalelor, creşterea 
păsărilor, abatorizare, utilaje şi echipamente 
zootehnice, nutreţuri combinate, produse de uz 
veterinar, dezinsecţie, deratizare), viticultura, 
echipamente de protecţie şi lucru, laboratoare 
şi aparatură, finanţări, consultanţă şi proiecte, 
organisme de certificare şi bursa de joburi în 
domeniu. În paralel cu târgul Romexpo, se vor 
desfăşura INDAGRA FOOD – Târg interna-
ţional pentru industria alimentară. 
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Tranzacţiile cu terenuri agricole au atins anul trecut un 
nivel-record. Peste 150.000 de hectare au făcut obiectul 
vânzărilor, ceea ce a însemnat aproape 2% din suprafaţa 
agricolă a României. Creşterea explozivă a tranzacţiilor a 
venit la pachet cu majorarea puternică a preţurilor, astfel 
că un hectar de teren de cea mai bună calitate a ajuns să se 
vândă şi cu 10.000 de euro. Acum, după ce ani de zile 
România şi-a înstrăinat o mare suprafaţă din terenul agri-
col,  autorităţile vor să blocheze acest lucru.

Primul pas a fost făcut în 
luna mai a acestui an de către 
senatori, ei adoptând un proiect 
de lege care vizează modificarea 
şi completarea Legii nr. 17/2014 
privind unele măsuri de regle-
mentare a vânzării terenurilor 
agricole situate în extravilan şi 
de modificare a Legii nr. 
268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin 
în administrare terenuri propri-
etate publică şi privată a 
statului cu destinaţie agricolă 

şi înfiinţarea Agenţiei Domeni-
ilor Statului. Iniţiat de mai 
mulţi parlamentari ai coaliţiei 
de guvernământ,  proiectul 
prevede în esenţă că  „terenurile 
agricole situate în extravilan se 
pot înstrăina prin vânzare după 
o perioadă de 15 ani de la data 
cumpărării”, o măsură impusă 
pentru a opri specula cu aceste 
terenuri. Acum proiectul este 
pe masa Camerei Deputaţilor, 
care este şi for decizional, iar 
ministrul Agriculturii Petre 
Daea promitea recent că, odată 
adoptată această lege, fermierii 
români vor avea acces mai uşor 
la terenurile agricole. 

Fără terenuri pârloagă
Potrivit proiectului adoptat 

de Senat, proprietarii terenu-
rilor agricole situate în extra-
vilan vor avea  obligația să le 
utilizeze direct sau indirect 
pentru activități agricole „de 
la data cumpărării”, astfel 
încât să se evite situaţiile în 
care terenurile sunt lăsate 
pârloagă. De asemenea, 
proiectul impune şi o serie de 
de condiționalități, legate de 
drepturi de preempțiune. Una 
dintre acestea prevede că „în 
cazul în care titularii dreptul 
de preempțiune nu îşi mani-
festă intenția de a cumpăra 
terenul, înstrăinarea, prin 
vânzare a terenurilor agricole 

n Este bine şi în ceasul al 12-lea n Reguli stricte pentru vânzare
n Tinerii, încurajaţi să vină la ţară n Apare dreptul de preempţiune

Suprafaţa irigată din România a 
crescut de la 346.000 de hectare în 
2016, la peste un milion de hectare 
în 2018. Un salt enorm, iar rezultatele 
s-au văzut în producţiile agricole. 
Chiar şi aşa însă, noi  irigăm de două 
ori mai puţin decât Ungaria, ca 
pondere a suprafeţelor arabile irigate. 
Potrivit datelor Institutului Naţional 
de Statistică, bulgarii irigă 2,6% din suprafaţa 
agricolă, iar Ungaria 3,1%. Suntem încă departe 
de vecinii noştri, dar şi de adevăratul nostru  
potenţial agricol. Investiţiile în refacerea siste-
melor de irigaţii au făcut ca 1.350 km de canale 
de irigaţii să dispună de apă anul acesta, iar 
costul a fost suportat de stat. După ce mai bine 
de 20 de ani am preferat să invocăm ploaia în 
vremurile de arşiţă în 
loc să refacem sistemul 
de irigaţii pe care tot 
noi l-am distrus, acum 
lucrurile încep să se 
schimbe. Suprafaţa 
agricolă irigată a 
României poate fi 
mărită la peste 1,8 
milioane de hectare, de 
la 610.000 de hectare, 

fără să existe un impact 
negativ asupra resur-
selor de apă. Totul este 
să se vrea, pentru că ani 
de zile acest lucru a fost 
doar clamat, dar nu s-a 
făcut nimic. Că se 
poate, ne-o demon-
strează rezultatele din 

ultimii doi ani. Anul trecut a fost repus în func-
ţiune sistemul de irigații Sadova Corabia, unul 
dintre cele mai mari din ţară, acoperind bazinul 
hidrografic al Dunării pe raza județelor Olt şi 
Dolj, în suprafață totală de 71.775 ha, din care 
52.725 ha în județul Dolj, restul de 19.050, în 
Olt. Anul acesta, până în primăvară, fuseseră 
repuse în funcţiune 26 de sisteme de irigaţii care 

nu mai funcţionaseră din 
1989. Dacă programul 
naţional de refacere a 
sistemului de irigaţii va fi 
dus până la capăt, atunci 
putem spera că vom avea 
o agricultură care să se 
bată în producţii cu ţările 
unde tehnologiile de vârf  
şi-au făcut de mult loc în 
acest domeniu.

Investiţiile readuc la viaţă sistemul de irigaţii

Ţara pământului agricol dat 
degeaba se trezeşte la realitate
situate în extravilan, se poate 
face către persoanele fizice 
care au domiciliu/reşedința în 
raza unității administrativ-te-
ritoriale unde este amplasat 
terenul ce face obiectul ofertei 
de vânzare, stabilit pe o peri-
oadă de cel puțin trei ani, 
anterior înregistrării 
ofertei de vânzare”. 
Potrivit proiectului 
adoptat de senatori, 
î n  s u c c e s i u n e a 
preemptorilor, primii 
beneficiari vor fi 
coproprietari i  ş i 
rudele de gradul I, cei 
care au folosit în 
arendă terenurile 
respective, urmaţi de tineri, 
proprietarii de terenuri agri-
cole din zonă şi, la final, de 
Agenţia Domeniilor Statului. 
În cazul exercitării dreptului 
de preempțiune de către tinerii 
fermieri, prioritate la cumpă-

rarea terenului are tânărul 
fermier care desfăşoară acti-
vități în zootehnie. În sensul 
legii, tânăr fermier reprezintă 
tânărul cu vârsta de până la 
40 de ani care intenționează să 
desfăşoare sau desfăşoară 
activități agricole.

Reguli clare 
pentru arendaşi

Arendaşul care 
doreşte să cumpere 
terenul agricol 
arendat, situat în 
extravilan, trebuie 
să dețină această 
calitate în temeiul 
unui contract de 

arendare valabil încheiat şi 
înregistrat potrivit dispozițiilor 
legale, cu cel puțin un an 
înainte de data afişării ofertei 
de vânzare la sediul primăriei 
şi să îndeplinească următoarele 
condiții. În cazul arendaşilor 

persoane fizice, aceştia vor 
trebui să facă dovada domici-
liului situat pe raza unității 
administrativ-teritoriale (UAT) 
unde este amplasat terenul ce 
face obiectul ofertei de vânzare, 
stabilit pe o perioadă de trei 
ani, anterior înregistrării 
ofertei de vânzare a terenurilor 
agricole situate în extravilan.

Pentru arendaşii persoane 
juridice, asociații, vor trebui să 
facă dovada domiciliului situat 
pe teritoriul național stabilit pe 
o perioadă de trei ani, anterior 
înregistrării ofertei de vânzare 
a terenurilor agricole. Nici 
varianta în care arendaşii sunt 
persoane juridice, cu acționa-
riat alte persoane  juridice, nu 
a fost omisă de senatori, astfel 
că şi aceşti asociaţi trebuie să 
facă dovada domiciliului situat 
pe teritoriul național pe o peri-
oadă de 3 ani, anterior înregis-
trării ofertei de vânzare.  

Daea vine cu cifrele
Ministrul Agriculturii Petre Daea 
a infirmat datele unui studiu 
realizat recent pentru parla-
mentarii europeni, care arată 
că cetăţenii străini controlează 
circa 40% din terenul arabil al 
României și a spus că în curând 
va prezenta cifrele reale. Studiul, 
apărut anul trecut, definește 
fenomenul vânzării terenurilor 
drept alarmant, pentru că are 
efecte negative și asupra agri-
culturii, cât și asupra satelor 
și forţei de muncă. Conform 
studiului, care nu a folosit date 
oficiale, circa 30% din terenuri 
sunt deţinute de cetăţeni din 
UE, iar 10% de persoane din 
alte state.

ADRIAN STOICA

Merită să facem efor-
tul, indiferent cât este 
de mare, pentru a 

repune în funcţiune sistemul de 
irigaţii din ţară. 

Petre Daea, ministrul Agriculturii

Deși preţurile terenurilor agricole au crescut 
puternic, ele sunt încă cele mai mici din UE, 
iar acest lucru atrage ca un magnet străinii  

În momentul de față, în 
România, există 13,3 
milioane de hectare 
suprafață agricolă utiliza-
tă, din care 8,3 milioane 
hectare teren arabil, ceea 
ce o califică pe locul 5 ca 
suprafață agricolă din UE. 



În baza Convențiilor încheiate cu MADR și cu instituțiile finanțatoare, FGCR-IFN S.A facilitează accesul la credite al fermierilor, al procesatorilor de produse agricole și al 
beneficiarilor PNDR și POPAM prin acordarea de garanții financiare pentru: 
■ finanțările aprobate pentru finanţarea capitalului de lucru necesar fermierilor şi procesatorilor de produse agricole - persoane fizice şi juridice 
    pentru realizarea producţiei agricole sau piscicole. 
■ creditele acordate persoanelor fizice şi juridice pentru achiziționarea de terenuri agricole până la atingerea limitei maxime de 750 ha în proprietate.
■ finanțările acordate fermierilor pentru finanțarea investițiilor în domeniul agricol şi cel al acvaculturii, altele decât cele realizate cu co-finanțare  
    europeană.
■ finanțările acordate beneficiarilor PNDR 2014-2020 şi beneficiarilor privați ai POPAM 2014-2020.
■ finanțările acordate beneficiarilor FEGA.
■ creditele aprobate în cadrul Convenţiilor cadru-plafon de garantare, pe baza adeverinţelor emise de APIA beneficiarilor sprijinului alocat din  
    bugetul european şi bugetul national (SAPS, subvenţii pentru bunăstarea păsărilor şi porcilor, etc).

FGCR-IFN-SA emite scrisori de garanţie beneficiarilor publici ai FEADR prevăzuţi în OUG 79/2009 pentru încasarea avansului din contractele de finanţare nerambursabilă 
încheiate cu AFIR. Beneficiarii FEADR care pot solicita Fondului emiterea scrisorilor de garanţie pot fi:
■ comunele, oraşele, unități de învățământ preuniversitar de stat, ADI şi ODP;
■ grupurile de acţiune locală (GAL);
■ organizaţiile şi federaţiile de organizații din domeniul îmbunătățirilor funciare;
■ unități de cult.
  
Beneficiarii garanțiilor FGCR IFN SA pot fi:
■ societățile comerciale constituite conform Legii nr. 31/1990 cu modificările şi completările ulterioare, 
■ persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale şi familiale, care desfăşoară activități economice, constituite conform OUG nr. 44/2008;
■ asociațiile şi societățile agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole şi alte forme de asociere în agricultură şi 
Legii cooperației agricole nr. 566/2004;
■ beneficiari publici ai PNDR (comune, oraşe) sau asimilați acestora (GAL, OUAI, unități de cult, unități de învățământ etc.)
■ beneficiari privați ai PNDR şi POPAM.
■ persoanele fizice care desfăşoară activități economice.

Garanția FGCR – IFN SA poate acoperi:
➤ până la 80% din valoarea creditelor acordate de instituţiile finanţatoare fermierilor, procesatorilor de produse agricole şi beneficiarilor 
PNDR şi POPAM pentru achizitia de teren agricol, respectiv pentru realizarea investiţiilor declarate eligibile prin PNDR şi POPAM precum 
şi a altor investiții realizate în ferme sau a finanţării necesare pentru asigurarea capitalului de lucru aferent realizării producţiei agricole, 
piscicole şi alimentare;
➤ până la 100% din valoarea scrisorilor de garanţie necesare beneficiarilor publici ai FEADR pentru obţinerea avansului prevăzut în 
Contractele de finanțare nerambursabilă încheiate cu AFIR.

Valoarea maximă a unei garanţii acordate fiecărui beneficiar de către FGCR-IFN SA pentru fiecare solicitare a instituţiei finanţatoare nu 
va depăşi echivalentul a 2,5 milioane euro, denominaţi în lei la cursul leu/euro de la data solicitării de garantare transmisă acestuia de către 
instituţia finanţatoare în cazul contractelor de garantare încheiate între părți sau după caz 2,4 milioane euro/împrumutat în cazul garanțiilor 
emise de Fond pe seama art. 3.3.a din OUG  nr. 43/2013, cu modificările şi completarile ulterioare.

Comisionul datorat Fondului pentru obținerea garanției va fi:
➤ 0,05 % pe lună sau, după caz, 1% pe an, în cazul beneficiarilor publici ai PNDR, inclusiv GAL şi OUAI;
➤ între 1,25 % - 3,8% în cazul beneficiarilor privaţi, în funcţie de ratingul atribuit beneficiarilor de instituţia finanţatoare; 
➤ nivelul comisionului perceput de Fond în cazul persoanelor fizice care beneficiază de garanții în baza  OUG 43/2013 este de 3,8 % pe an.

Cum se poate accesa garanția FGCR - IFN SA? 
Informaţi-vă pe adresa Fondului: www.fgcr.ro; contactaţi una din următoarele bănci comerciale pentru obţinerea finanţării necesare realizării 
afacerii dumneavoastră şi puteţi opta pentru garantarea lui de către FGCR - IFN SA. FGCR IFN SA are încheiate Convenții de lucru cu 
următoarele instituții finanțatoare: Banca Comercială Română SA, B.R.D.–Groupe Société Générale SA, Banca Transilvania SA, Raiffeisen 
Bank SA, CEC Bank SA, Credit Agricole Bank Romania SA, Banca Românească SA, PatriaBank  SA, Idea Bank SA, EximBank SA, Intesa 
Sanpaolo Bank SA, ProCredit Bank SA, OTP Bank Romania SA, Piraeus Bank SA, Alpha Bank România SA, Bancpost SA, Bank Leumi 
Romania SA, Unicredit Bank, Libra Internet Bank, Banca Comerciala Feroviara SA, Credit Europe Bank SA, Agricover IFN, Banca Centrală 
Cooperatistă CreditCoop. Pentru obţinerea scrisorii de garanţie în cazul beneficiarilor publici, aceştia se vor adresa direct Fondului.

FONDUL DE GARANTARE 
A CREDITULUI RURAL - IFN S.A.

Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A.
Str. Occidentului nr. 5, sector 1, Bucureşti ;Tel.: 021/312.54.03; 021/312.54.05; 021/312.54.63; 021/312.54.64; 021/312.54.65,

Fax 021/312.54.14; 021/312.54.19; e-mail: office@fgcr.ro; www fgcr.ro

Publicitate
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Livezile din aproape toată ţara 

au dat roade, anul acesta, aşa cum 
de foarte mult timp nu s-a mai 
întâmplat. Producătorii spun că 
estimează o dublare a cantităţii de 
mere, faţă de anul trecut. Pomi-
cultorii au fost nevoiţi să se adap-
teze imediat situaţiei, pentru a 
nu-şi compromite producţia. 
Astfel s-a ajuns la metode atipice 
de recoltare, chiar cu cei care vor 
să cumpere merele direct din live-
zi, la preţuri mai mici, dar parti-
cipând la cules. Alţi producători 
au investit în utilaje pentru sucuri 
naturale şi au deschis noi afaceri 
deja profitabile.

DIANA SCARLAT 

Vremea ieşită din tipare a adus deja 
rezultate bune pentru pomicultori, iar 
importurile de mere ar putea înre-
gistra scăderi-record, după ce crengile 
pomilor s-au încărcat cu fructe, cele 
mai multe de bună calitate. Şi în acest 
domeniu este o problemă cu spaţiile 
de depozitare, însă fermierii au găsit 
soluţii pentru a-şi valorifica eficient 
producţia. Preţul unui kilogram de 
mere porneşte de la un leu, direct de la 
producător, iar un litru de suc de mere, 
de la trei lei. 

Importurile s-ar putea reduce
Pomicultori i  se 

aşteaptă şi la un 
profit-record, 
r a p o r t a t  l a 
ultimii zece 
ani. Specia-
liştii pieţei 
estimează că 
prof i tur i le 
s - a r  p u t e a 
tripla faţă de 
anul trecut, 
dacă asociaţiile 
de fermieri îşi 
vor aduna forţele, 
pentru a vinde pe 
piaţa românească 

producţia, astfel încât să reducă 
substanţial importurile, în condi-
ţiile în care, anul trecut, România a 
importat mere în valoare de peste 

40 de milioane de euro, cele mai 
multe venind din Polonia. Numai la 
Institutul Pomicol din Mărăcineni 
se estimează că producţia de mere 
va depăşi 1.500 de tone anul acesta. 
Deja s-au luat în calcul contracte cu 

şcolile din România, pentru a se intro-
duce merele româneşti în programul 
dedicat elevilor din clasele primare. 

Tendinţele pieţei ajută producătorii
Producătorii de suc natural nu 

mai fac faţă cererilor şi foarte mulţi 
au demarat deja noi investiţii. „Am 
vrut să încep afacerea cu sucuri 
naturale de mere încă de acum trei 
ani şi am inițiat investiţia, dar până 
anul acesta nu a mers. Acum am 
cumpărat utilaje şi deja mă pregătesc 
de producţie. Cererile au venit încă 
înainte de a termina de amenajat 
spaţiul, iar clienţii aşteaptă. În prima 
fază, voi procesa merele celor care vor 
să vină să le transforme în suc, apoi 
intenţionez să merg mai departe, cu 
producţia proprie de sucuri naturale”, 
spune Dorin Magda, de la Cârţişoara, 
judeţul Sibiu. Pentru a rezolva repede 
problema culesului, un fermier din 
comuna Doştat, judeţul Alba, s-a 
gândit să-i invite pe doritori să îl 
ajute la cules, iar la final, ajutoarele 
pot pleca acasă cu mere de cea mai 

bună calitate, din nouă soiuri diferite, 
cu un discount substanţial. Cornel 
Baba, proprietarul livezii, a calculat 
că l-ar costa mai mult să angajeze 
oameni şi să transporte producţia de 
la livadă până la spaţiul de depozitare, 
cheltuieli la care ar adăuga pierderi şi 
costuri suplimentare, iar modalitatea 
de a aduce cumpărătorii direct  la cules 
a văzut-o la fermierii din vestul Euro-
opei şi s-a gândit că ar putea să func-
ţioneze şi la noi. Alţi pomicultori s-au 
adaptat situaţiei, deschizând chioşcuri 
pentru comercializarea merelor direct 
de la poarta fermei. „Am deschis un 
chioşc la poarta staţiunii de cerce-
tări pomicole şi acolo valorificăm 
producţia. Astfel am evitat cheltuilele 
mai mari cu transportul, cu depozi-
tarea şi altele”, spune Florin Motea, 
şef de fermă. Producătorii spun că în 
această perioadă a crescut şi cererea de 
suc natural, ceea ce înseamnă că piaţa 
îi va ajuta pe producători să obţină 
profit în cel mai scurt timp.

n Soiurile din livezile româneşti taie exporturile n Producţia s-a dublat

Am semnat un contract 
pentru programul «Mărul în 
şcoală», deci o parte 

importantă din producţie va merge la 
copii. O parte din mere va fi depusă în 
depozite, pentru valorif icare pe 
parcursul iernii.

Mihail Coman, directorul Institutului  
Pomicol din Mărăcineni

Anul  
acesta se 
poartă... MERELE 

Conform 
statisticilor europene, 

România ocupă locul al doilea la 
suprafaţa cultivată cu meri în Uniunea 

Europeană, dar la producţie suntem abia 
pe locul şapte. Specialiştii spun că situaţia  

este cauzată de faptul că multe plantaţii 
sunt vechi şi au producţii slabe. Însă, 

vremea a ajutat pomicultorii, 
anul acesta.

Evoluţia suprafeţelor cultivate cu pomi fructiferi
În 1990, România avea 300.000 de hectare cultivate cu pomi fructiferi. În anul 
2000, peste 60% dintre fostele suprafeţe pomicole erau părăsite. După un ciclu de 
20-25 de ani, livezile sunt considerate îmbătrânite şi mai puţin productive, iar ingi-
nerii agronomi estimează că se vor cultiva suprafeţe mai mici, însă cu densitate mai 
mare, cu 3.000-4.000 de pomi/ha, aşa cum se procedează în pomicultura moder-
nă. Suprafaţa cultivată cu fructe, în ultimii zece ani, conform statisticilor Ministerului 
Agriculturii, a scăzut anual, ajungând de la 207.000 de hectare, la 138.000, cea mai 
mare scădere înregistrându-se în perioada 2009-2010, de la 205.000 de hectare, 
la 198.600, urmând o creștere, la 140.000 în 2011, 142.000 în 2012, 144.000 în 
2013, apoi din nou o scădere, în următorii trei ani, la 140.000, 138.500, până la 
138.000 în 2016. Producţia totală de fructe a înregistrat mici scăderi şi creşteri 
succesive, în aceeaşi perioadă, între 1.100 mii de tone şi 1.500 mii de tone, cei mai 
slabi ani fiind 2012 şi 2014, iar cei mai productivi, 2010 şi 2011. 
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Cercetarea agricolă românească a 
fost demolată după 1989 din cauza 
dezinteresului manifestat de guver-
nele post-decembriste față de 
acest domeniu de activitate

de cercetători mai lucrează în 
sistem, după ce în anul 2009 erau 
1.048. În total, sistemul de cercetare-
dezvoltare agricolă numără acum 
doar 2.000 de angajaţi.

450

O componentă de bază a 
oricărei agriculturi moderne este 
cercetarea. În lume se investesc 
bani mulţi pentru a fi descope
rite soiuri tot mai performante şi 
mai bine adaptate la condiţiile 
climaterice extrem de schim
bătoare în ultimii ani. La noi 
însă, cercetarea agricolă este 
neglijată nu de ieri, de azi, ci de 
aproape 30 de ani. Piaţa este 
inundată de tot felul de seminţe, 
aduse de pe te miri unde. Impor
turile sar anual de două miliarde 
de euro, în timp ce la noi, cerce
tarea agricolă continuă să fie 
subfinanţată.

ADRIAN STOICA

Rezultatul acestui dezinteres a fost 
diminuarea capacităţii de cercetare, 
ieşirea din sistem a cercetătorilor cu 
experienţă şi acumularea unor datorii 
imense. Mai mult, după 1990, supra-
faţa de teren aflată în proprietatea 
staţiunior de cercetare-dezvoltare 
agricolă a scăzut de la 160.000 ha 
(din care circa 84.000 ha strict 
necesare cercetării agricole) 
la aproximativ 32.000 ha, 
iar numărul staţiunilor 
aproape s-a înjumătăţit, 
el scăzând de la 112 la 
53. Nici staţiunile care 
au scăpat de tăvălugul 
demolării nu o duc prea 
bine financiar, foarte 
puţine dintre ele reuşind 
doar să se menţină pe linia 
de plutire. 

Subvenţia, tot mai mică
Potrivit unui audit realizat de 

inspectorii Curţii de Conturi la 
ASAS care a vizat perioada 

2009-2016, principala 
cauză care a generat 
acest dezastru a fost 
subfinanţarea secto-
rului. S-a ajuns astfel 
în situaţia suspendării 
sau abandonării multor 

programe de cercetare 
în domeniile unor specii 

vegeta le ,  l eguminoase , 
animale şi rase locale de păsări 

aflate în derivă genetică. Imposibili-
tatea motivării suficiente a cercetăto-
rilor pentru menținerea lor în sistem, 
precum şi imposibilitatea înlocuirii 
acestora cu specialişti tineri i-au 
făcut pe mulţi să se reorienteze către 
entități concurente din mediul privat. 
Dacă în anul 2009 ASAS şi unităţile 
subordonate au primit subvenţii în 
valoare de 5.313 mii lei faţă de un 
necesar de 6.350 mii lei, în 2016 s-a 
ajuns în situaţia să se aloce subvenţii 
în sumă de 23.179 mii lei faţă de un 
necesar de 154.054 mii lei.

ASAS se luptă pentru  
recuperarea a mii de hectare

Academia de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” 
încearcă de ani de zile 
să repună lucrurile în 
matca lor firească. În 
primul rând să-şi recu-
pereze zecile de mii de 
hectare care au făcut 
obiectul retrocedărilor 
ilegale. Academia are 
pe rol 300 de procese 
care vizează recuperarea acestor 
terenuri care fac parte din patrimo-
niul public al statului român. Trebuie  

obţinută anularea titlurilor de propri-
etate emise ilegal, iar aceste terenuri 
trebuie să se întoarcă la destinaţia lor, 
spune Valeriu Tabără, preşedintele 
ASAS. „Pe lângă cele 300 de procese, 
mai avem pe rol 196 de procese care 
vizează recuperarea patrimoniului 
fostului Institut de Cercetări Agri-
cole al României (ICAR), înfiinţat în 
1927 printr-o lege specială, şi care a 
construit reţeaua staţiunilor de cerce-
tare agricolă, inclusiv în Basarabia” 
ne-a declarat preşedintele Valeriu 
Tabără.  

Salarizarea nu atrage tineri
O altă problemă a cercetării 

agricole este şi sistemul de salarizare 
total neatractiv. Tinerii cercetători 
sunt încadraţi cu salariul minim pe 
economiei, iar acest lucru îi face să nu 
stea prea mult pe loc,  mai ales că sunt 
atraşi cu bani frumoşi de companiile 
multinaţionale din domeniu. „Este 
unul dintre cele mai mici sisteme de 

salarizare din ţară şi 
nu este atractiv pentru 
t ineri i  cercetători . 
Schimbarea acestui 
sistem de salarizare 
este, de altfel, şi una 
din ţintele noastre” 
spune Valeriu Tabără. 
În ultima perioadă s-a 

reuşit angajarea în sistem a 50 de 
tineri cercetători, dar nimeni nu poate 
garanta că ei vor şi rămâne mult timp. 

n Inundați de importuri n Subvențiile insuficiente şi munca fără răsplată, marile probleme

Cercetarea - fără datorii, dar și fără salarii

Siste-
mul de cerceta-

re-dezvoltare are nevoie de 
investiţii în dotări pentru zona de 

producţie în câmp, pentru 
laboratoare şi pentru sectorul de 

gestionare a produselor, dar 
aceşti bani lipsesc.

Pentru 39 de 
staț iuni de 
cercetare  au 

fost emise hotărârile de 
Guvern pentru reorga-
nizarea lor şi le-au fost 
şterse datoriile. Pentru 
celelalte 14 stațiuni exis-
tente nu au fost emise 
aceste hotărâri deocam-
dată, aşa că li s-a blocat 
finanțarea de bază. Ele 
au datorii şi subzistă 
doar prin autofinanțare, 
deşi vorbim despre stați-
uni de o importanță 
colosală pentru cerceta-
rea agricolă.         Valeriu Tabără, preşedintele ASAS
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Anul acesta a fost unul foarte bun pentru 
producția de struguri, iar viticultorii se așteaptă 
la o cantitate-record de vin

Anul 2018 a venit cu o producţie-record de 
struguri, iar specialiştii în vinuri fac deja 
predicţii, pentru piaţă. Mai mulţi struguri 
înseamnă, evident, mai mult vin, dar mai sunt 
şi alţi indicatori pentru producţia de vinuri, 
cum ar fi cel al calităţii. Pe ce soiuri mizează 
producătorii şi ce vinuri vor fi vedetele anului 
2019, ne spun reprezentanţii pieţei.

DIANA SCARLAT 

În mod surprinzător pentru cei care nu acti-
vează în piaţa viniviticolă, o depăşire cu 30% 
a cantităţii de struguri în 2018 faţă de 2017 nu 
garantează aceeaşi creştere procentuală a produc-
ţiei de vinuri. „Anul 2018 este foarte bun, ca 
recoltă din punct de vedere cantitativ, dar creşterea 
nu va depăşi semnificativ producţia anului 2017”, 
estimează Emil Dumitru, directorul executiv al 
Organizaţiei Naţionale Interprofesionale Vitivini-
cole (ONIV), organizaţie care grupează organiza-
ţiile din filiera vitivinicolă a producerii, prelucrării, 
distribuirii, depozitării, transportării şi comerciali-
zării strugurilor, vinului şi a produselor procesate 
din acestea din cele opt regiuni viticole le ţării. 

Cantitatea de vin, plus 10% faţă de 2017
Anul trecut, România a fost una dintre cele 

patru ţări din Europa care au înregistrat o creş-
tere semnificativă a cantităţii de vin produse, 
de 5,3 milioane de hectolitri (mhl), faţă de 3,3 
mhl în 2016, 3,6 mhl în 2015, respectiv 3,7 mhl 
în 2014. Un alt an bun a fost declarat şi 2013, cu 
5,1 mhl. Specialiştii estimează pentru anul acesta 
o creştere a producţiei de vinuri de până la 10%, 
faţă de anul trecut. Debutul producţiei a stat sub 
semnul ploilor din mai şi iunie, în aproape toate 
regiunile ţării. Vremea a fost favorabilă creşterii 
producţiei de struguri şi calităţii acestora, deci 
şi a vinurilor. „Cantităţi mari de struguri, secetă 
în iulie şi august, au adus acumulări mari de 
zahăr, ceea ce înseamnă un potenţial alcoolic 

mare, drept care se vor obţine vinuri cu rest de 
zahăr, la Iaşi, Cotnari şi Avereşti. În podgoria 
Huşi, producţia este foarte bună şi zahărul este 
în limite pentru vinuri de calitate”, spune Traian 
Petrea, inspector  la Oficiul Naţional al Viei şi 
Produselor Vitivinicole (ONVPV) Moldova.  

Producţiiile mari nu garantează calitatea
Producţia mare de struguri din acest an i-a 

pus în dificultate pe viticultorii şi procesatorii 
de vin din judeţul Vrancea, care nu au avut 
suficiente depozite autorizate pentru stocarea 
mustului. Preşedintele CJ Vrancea, Marian 

Oprişan, a căutat 
soluţii pentru 
a se permite 
d e p o z i -
t a r e a  î n 
s p a ţ i i 
s u p l i -
mentare, 
care nu au 
avut toate 
autorizaţiile 
şi nici timpul 
necesar pentru a le 
obţine, însă întârzierea 
găsirii unor soluţii ar 
fi însemnat compromi-
terea unei mari părţi din 
producţia de struguri. 
Dar specialiştii în vinuri 
spun că, deşi producţiile 

sunt foarte mari, nu sunt neapărat calitative. „La 
Dealu Mare sunt producţii bune, acumulări mari 
de zahăr, potenţial alcoolic foarte mare la stru-
gurii roşii, ceea ce poate fi o problemă, fiindcă 
depăşeşte limita legală, în conţinutul de alcool, 
respectiv peste 15%. Un an bun aici este pentru 
Chardonnay şi Fetească Regală. Seceta a distrus 
din aromele Sauvignonului Blanc, iar toate 
soiurile de struguri negri au foarte mult zahăr, 
peste 300g/kg, ceea ce înseamnă că este nevoie 
de îndepărtarea alcoolului din vin, dar probabil 
nu va putea fermenta la sec, fiindcă drojdiile sunt 
inhibate de un alcool prea mare”, explică Petre 
Badea, inspector ONVPV. În rest, în Transilvania 
se anunţă o producţie excelentă, Crama Jidvei 
se pregăteşte de o perioadă foarte bună, iar 
specificul acestei recolte este surplusul de zahăr. 

Pentru Oltenia, Cătălin Genoiu, inspector 
ONVPV, preconizează un an excelent, 

cu materie primă sănătoasă, cu mici 
excepţii, la producătorii care nu au 
stropit la timp, unde se va întâlni 
o concentraţie mare de zaharuri.

Ce face vinul mai bun
Cantitatea de struguri nu are 

neapărat legătură cu viitoarea cali-
tate a vinurilor şi nu este un indicator 

nici pentru o calitate mai bună, nici 
pentru una mai slabă. „O producţie mare 

nu înseamnă cantitate care vine în detrimentul 
calităţii. Seva - nutrienţii pe care butucul de vie îl 
ia din pământ - se împarte la mai mulţi ciorchini, 
de aceea concentraţiile nu vor fi aceleaşi pentru 
zece ciorchini sau pentru patru. De exemplu, 
în Vrancea, unde producţia a ajuns şi la 20 de 
tone la hectar şi nu s-a făcut normare, zahărul, 

n Licoarea lui Bachus a fost pusă la fermentat n Recolta a venit cu struguri mulți şi foarte dulci

Predicţiile pentru producţia de vinuri din 2018

Anul 
acesta se mizează pe 

anumite soiuri, precum 
Chardonnay-ul. Deşi producţia de 

struguri e cu 30% mai mare decât anul 
trecut, se preconizează că cea de vinuri 

nu va depăşi o creştere cu 10%, anul 
trecut fiind unul bun din acest 

punct de vedere.

În unele zone, cramele au fost umplute la refuz, iar viticultorii au fost 
nevoiți să apeleze la spații improvizate pentru depozitarea mustului
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R o m â n i a  a r e  u n 
potenţial uriaş pentru 
dezvoltarea agriculturii 
bio, pentru că există 
suprafeţe foarte extinse 
neafectate de surse de 
poluare. Agricultura bio 
reprezintă aproximativ 
3% din totalul suprafeţe-
lor cultivate în România, 
înregistrând o creştere 
semnificativă, de la 1% în 
2013. Cu măsuri specifice 
şi ajutorul mai susţinut al 
statului, putem deveni cu 
adevărat grădina bio a 
Europei.

DIANA SCARLAT

Cele mai sigure zone pentru înfiinţarea 
culturilor bio sunt ariile protejate, unde 
legea interzice celelalte tipuri de agricultură, 
iar principala zonă cultivată ecologic este 
Rezervaţia Delta Dunării. „Mediul este mai 
curat în România, pentru că nu este atât de 
industrializată ţara, cu economie poluantă. 
Noi suntem un caz aparte în Delta Dunării, 
care, prin natura sa, de rezervaţie naturală, 
asigură mediul propice pentru orice cultură 
bio. Reprezentăm cea mai mare suprafaţă 
certificată ecologic, de circa 55.000 de hectare 
la nivel naţional. BIO Danubius a militat şi 
militează pentru transformarea judeţului 
Tulcea şi a zonelor limitrofe Dunării într-un 
loc în care filozofia bio să devină un mod de 
gândire şi de viaţă”, explică Petrişor Petrescu, 
preşedintele Asociaţiei Operatorilor din Agri-
cultura Ecologică Bio România, filiala Tulcea.

Noi pieţe externe
Creşterile înregistrate de producători au 

încurajat, în ultimii ani, din ce în ce mai mulţi 
fermieri să migreze către certificarea bio, iar 
următorul pas în dezvoltarea durabilă a cultu-
rilor ecologice este asocierea pentru câştigarea 
pieţelor externe. „Avem nevoie, pentru a 
dezvolta agricultura bio, de o lege unitară, 
care să acopere atât Directivele Europene, 
cât şi alinierea condiţiilor legislative naţionale 

de mediu, cu cele specific legislative ale agri-
culturii. Iar pentru a extinde exporturile, mai 
este nevoie de promovare pe pieţe externe, 
cu sprijin guvernamental. Şi, bineînţeles, de 
standuri mai elaborate ale României la expo-
ziţiile şi târgurile externe. Pentru exporturile 
de produse bio din România s-ar mai putea 
deschide pieţele estice, SUA şi Canada”, mai 
spune Petrişor Petrescu.

aromele acumulate, sunt mai puţine decât la Dealu Mare, 
unde producţia este controlată. Un vin bun înseamnă o 
materie primă de calitate, dar aceasta nu însemnă doar 
struguri sănătoşi, cu zahăr, înseamnă seminţe coapte, poli-
fenoli maturaţi pentru strugurii negri, aciditate şi pH. Toate 
elementele contribuie la atingerea maturităţii tehnologice 
necesare pentru un vin bun. Poate o recoltare mai rapidă 

ar fi avut mai puţin zahăr şi alcoolul nu 
ar fi depăşit limita, dar asta nu e totul, 
mai sunt şi ceilalţi factori amintiţi, 
de care trebuie ţinut cont”, explică 
Diana Pavelescu, specialist în vinuri 
şi degustător profesionist.

Nu sunt alte soluţii pentru crearea de spaţii de 
depozitare decât vânzarea vinului. Un producă-
tor ştie cât poate produce şi estimează un 

maxim, încă de la legarea bobului şi în funcţie de felul în 
care evoluează vremea. Este necesară o implicare a statu-
lui şi o susţinere în deschiderea de noi pieţe. Din păcate, 
străinii sunt interesaţi de noi, dar noi mai puţin de ei.

Diana Pavelescu, specialist în vinuri

Agricultura bio atrage fermierii

Oportunităţi ale concursurilor
Concursurile de vinuri sunt foarte importante pentru producă-
torii români, mai ales pentru extinderea pieţei, către export. 
„Concursurile constituie o oportunitate de promovare şi de a 
aduce în România persoane influente, jurnalişti, importatori, 
oameni din domeniu. Sperăm ca autorităţile să se gândească 
mai bine la oportunităţile pe care acest sector le oferă şi pentru 
pieţe noi de export. Producătorii chiar au nevoie de sprijinul 
autorităţilor”, spune Diana Pavelescu, degustător profesionist 
de vinuri. Unul dintre cele mai cunoscute astfel de concursuri 
este Good Wine, care se va organiza în perioada 23-25 noiem-
brie 2018, la Romexpo. La eveniment participă în fiecare an cei 
mai importanţi producători români. „Good Wine îmbracă din 
această toamnă o haină nouă. Va veni în sprijinul producătorilor 
prin prezentarea de noi pieţe externe care pot fi importante 
pentru producătorii români, cum ar fi cea din Asia. La această 
oră, în contextul anului 2017, când producţia din Europa a fost 
scăzută, asiaticii sunt interesaţi de ţări exotice, ca România. Este 
un moment foarte bun. O delegaţie de importatori din Coreea 
va fi prezentă aici”, mai spune specialista în vinuri. 

România se încadrează deja în trendul crescă-
tor al agriculturii bio, înregistrat la nivelul Uniunii 
Europene. Ţara noastră ar putea deveni un impor-
tant furnizor de produse bio, ţinând cont de faptul 
că industrializarea excesivă a apărut relativ târziu, 
iar metodele de lucru arhaice sunt încă prezente în 
mediul rural. Agricultura bio a înregistrat o creşte-
re semnificativă, în ciuda de reticenţei operatorilor 
agricoli faţă de volumul de acte cerut. Normele 
aplicabile producţiei ecologice nu sunt în prezent  
uniforme pentru toate ţările UE.

Avantajele industrializării reduse

Noi norme în ţările UE
Consiliul UE a adoptat recent noile norme 
europene privind producţia ecologică şi 
etichetarea produselor ecologice. Noul 
regulament încurajează dezvoltarea dura-
bilă a producţiei ecologice în UE şi vizează 
garantarea unei concurenţe echitabile pentru 
agricultori şi operatori, prevenind frauda şi 
practicile neloiale. De asemenea, regula-
mentul vine în sprijinul creşterii gradului de 
încredere al consumatorilor în produsele 
ecologice. Comisarul european pentru Agri-
cultură, Phil Hogan, a declarat că sectorul 
agriculturii organice a crescut permanent, 
cu 125% în ultimii 10 ani, dar creşterea a fost 
afectată de reguli care nu se mai potrivesc.




