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Îndrăznește să crezi în România

AGRICULTURĂ

Reclădire națională

Crearea Fondului Suveran de
Dezvoltare si Investiții pentru
investiții de €100 mil.

Crearea unui Fond Sectorial de
Investiții în Agricultură (FIA) pentru o
perioadă de aproximativ 10 ani.

Eliminarea impozitului pe terenuri
agricole lucrate și pe tractoare și
utilaje agricole, începând cu 2018.
Cadastrarea tuturor terenurilor
agricole până in 2020, de către
stat.

Suportarea costurilor primei
intabulări de către statul român.

Eliminarea reglementărilor
paralele. Realizarea codului Apei și
Solului. Simplificarea legislației și a
procedurilor privind formele de sprijin
din agricultură pe principiul "o
singură cerere, un singur ghișeu".
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Susţinerea înființării de complexe
cooperatiste sau structuri publicprivate de industrie alimentară de
mari dimensiuni.
Stimulare fiscală a fermelor mici și
mijlocii și a asociațiilor agricole, a
dezvoltării cadastrului, depozitării și a
sistemelor locale de irigații.
Eliminarea intermediarilor dintre
producătorii de materii prime agricole
şi procesatori.

În sfârşit ai cu cine
Asigurarea accesului la piață,
la credite și la negocieri
colective cu producătorii de
semințe, combustibil și alte
materii necesare.
Coborârea pragului de
eligibilitate de €8.000 producție
standard pentru PNDR la
€4.000. Asistența PNDR sub
formă de mașini agricole,
educație agricolă și servicii de
consiliere și consultanță.
Stimularea înființării de asociații
între fermieri și de parteneriate
ale asociațiilor cu autoritățile
publice locale și ONG-uri.

Redăm România Românilor
Generalizarea înregistrărilor
cadastrale.
Cointeresarea specialiștilor din
agricultură să locuiască și să
activeze în mediul rural.
Asocierea fermierilor în
Cooperative agricole mari, cu
operațiuni integrate. Scutirea de
impozit pe profit timp de cinci ani și
de impozit pe terenul agricol pentru
Cooperativele agricole
nou înființate.
Alocarea sumelor necesare pentru
extinderea și modernizarea
sistemelor de irigații, cu o țintă de
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Unități de colectare și procesare lână
și piei de ovine și caprine.

Susținerea procesului de înființare și
de dezvoltare a brandurilor naţionale.
Reducerea importurilor și
Susţinerea pe piața internă și externă a
asigurarea consumului din
producătorilor asociaţi care utilizează şi
producția internă - alocare bugetară exportă produse cu indicaţii geografice şi
de €240 mil.
denumiri de origine.
Înființarea Academiei de Științe
Agricole și Silvice.
Îmbunătățirea legislației cu privire la
trasabilitatea produselor
agroalimentare.
Realizarea unui sistem unitar de
monitorizare a produselor intrate
pe piața de consum care să facă
posibilă eliminarea "din fașă" a
produselor contrafacute sau
neconforme, care pot afecta
sănătatea consumatorului.
Creearea de fonduri mutuale
agricole pentru stabilitatea
veniturilor în cazul volatilității
prețurilor la produsele agricole
sau a produselor înregistrate.
Creșterea rolului Autorității Naționale
pentru Protecția Consumatorului,
inclusiv prin suplimentarea
personalului cu 1000 de angajați.
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Promovarea şi aplicarea legislaţiei care
să sancţioneze şi să elimine competiţia
neloială.
Fiscalizarea tuturor procesatorilor şi
comercianţilor de produse
agroalimentare, fiscalizarea tuturor
importurilor de produse agroalimentare
(proaspete şi procesate), pentru
diminuarea concurenţei neloiale faţă de
producătorii interni.
Crearea posibilității de accesare a
fondurilor europene pentru înființarea de
amenajări de irigații locale, acolo unde
există surse de apă sigure și
permanente.
Reabilitarea și modernizarea liniei de
apărare contra inundațiilor de la Dunăre.
Instruirea de specialitate a producătorilor
asupra cerinţelor specifice de pe pieţele
de export cu privire la calitatea
produselor agricole, inclusiv în ceea ce
privește serviciile conexe comercializării
(etichetarea, ambalarea, prezentarea
produselor).
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Sprijinirea financiară a
fermierilor pentru stocarea și
procesarea produselor
agricole la standardele UE și
serviciile de formare
profesională, consiliere și
informare adaptate nevoilor
fermierilor mici și medii.
Stabilirea unui fond de microcreditare din fonduri naționale,
dedicat fermierilor care nu sunt
eligibili la PNDR.

1 milion de hectare irigate până în
2020.
Schimbarea legislației astfel încât
terenurile cu destinație agricolă să
poată fi cumpărate numai de
fermieri, persoane fizice și
juridice, cu
experiență în domeniu de minim 5
ani (carnet de producător/carnet de
comerciant).
Construirea lanțurilor de depozite
pentru producția de cereale, cu
acordarea unor certificate de depozit
tranzacționabile.
Susținem includerea în domeniile
susținute prin Programul celor
€100mlrd., a industriilor
prelucrătoare de produse agricole
(panificație, legume-fructe, lactate,
produse animale etc.).
Acordarea unor ajutoare din partea
statului pentru producția de sere.

