CAPITOLUL

AGRICULTURĂ
Ă

SINTEZĂ


Sprijinirea antreprenoriatului agricol.



Deblocarea comasării terenurilor în agricultură.



Încurajarea fermierilor mici și mijlocii.



Dezvoltarea economiei rurale prin investiții și
impozitare scăzută.



Debirocratizarea și ușurarea accesării de fonduri
europene pentru agricultură.



Încurajarea fiscală a agriculturii ecologice, a
produselor tradiționale și a agroturismului.

VIZIUNE
În România, agricultura a avut și continuă să aibă un rol
important economic și social având o pondere de 4.3% în
Valoarea Adăugată Brută, 24.2% din populația ocupată,
un grad de ruralitate ridicat, 87% din suprafață și 46.3%
din populație în zona rurală (în anul 2016).

Agricultura angajează un sfert din lucrătorilor nesalariați din sectorul
populația ocupată și peste 27% din agricol din UE este de 72%.
populația activă a României. Adică de
peste 6 ori mai mare decât media UE 28. În acest context, obiectivele urmărite
sunt
sprijinirea
antreprenoriatului
Cu toate că salariile medii lunare în agricol, dezvoltarea economiei rurale și
agricultură au crescut cu 25% în ultimii deblocarea
comasării
terenurilor
10 ani, acestea reprezintă doar 74% din agricole. Toate acestea vor reduce
media pe economie. 85% din totalul decalajul între nivelul de trai dintre
forței de muncă din agricultură este mediul urban și rural, și vor face din
nesalariată,
lucrând
în
propriile agricultură un motor al creșterii
exploatații agricole de subzistentă. economice.
Comparativ,
ponderea
medie
a

Sprijinirea
antreprenoriatului agricol
Sectorul agricol este încă dominat de agricultura de
subzistență.
România este și țara cu cel mai mare
număr de ferme, 3.4 milioane (2016),
o treime din numărul de ferme ale UE
iar majoritatea sunt ferme de
subzistentă și semi-subzistentă.
Astfel, ne propunem să îmbunătățim
soarta milioanelor de români din

1.

mediul rural prin a sprijini investițiile
mai ales pentru fermierii mici și
mijlocii. Toate soluțiile pe care le
propunem merg în direcția facilitării
investițiilor private în agricultură și
ușurării interacțiunii cu instituțiile
statului.

RETURNAREA TVA-ULUI COLECTAT ÎN SECTORUL
AGROALIMENTAR SUB FORMĂ DE SUBVENȚII PENTRU
INVESTIȚII.
Investițiile pentru modernizare și/sau prelucrare vor duce la randamente mai bune
ale investițiilor, fiind mai atractive. Astfel dorim să lăsăm fermierilor și
întreprinzătorilor din industria agroalimentară TVA-ul colectat în măsura în care el
se va folosi pentru investiții noi.

2.

VOUCHERE DE SUCCES PENTRU CONSULTANȚĂ LA
ACCESAREA DE FONDURI EUROPENE.
În cazul proiectelor finalizate, consultantul care a dus până la bun sfârșit un proiect
în agricultură pe fonduri europene să primească o sumă de bani. Astfel, vor fi stimulați
consultanții de fonduri europene să găsească fermieri care să aplice pentru proiecte
și să construiască povești de succes în agricultură. Totodată astfel vom stimula și
absorbția de fonduri europene în agricultură.

3.

REGISTRU NAȚIONAL AL CONSULTANȚILOR PENTRU
FONDURI EUROPENE ÎN AGRICULTURĂ.
Pentru a ușura viața agricultorilor români care caută consultanță pe fonduri
europene, propunem înființarea unui registru accesabil online, al consultanților
pentru fonduri europene specializați pe agricultură. În acest registru se vor regăsi
datele de identificare ale proiectelor realizate și modul de finalizare, astfel încât
agricultorii români să poată alege în cunoștință de cauză consultantul la care vor să
apeleze.

4.
5.

PROGRAMUL “RABLA” PENTRU UTILAJE AGRICOLE.
Reîntinerirea parcului de utilaje va duce la randamente mai bune în agricultură. De
asemenea, creșterea cererii pentru astfel de utilaje înseamnă și investiții în fabrici și
unități de service pentru acestea în România.

PROGRAMA DE REDUCERE A BIROCRAȚIEI PENTRU
ACCESAREA DE FONDURI EUROPENE ÎN AGRICULTURĂ.
Pe lângă cerințele birocratice europene, statul român adaugă și el altele. Lucrul acesta
face sarcina celor care aplică pentru fonduri europene mult mai grea și îi pune să
parcurgă o birocrație suplimentară inutilă. Fermierii onești își pierd încrederea în
posibilitatea reală de a accesa fonduri europene. Propunem deci simplificarea acestei
birocrații și reducerea la doar ceea ce ne solicită Uniunea Europeană.

6.

TVA SCĂZUT PENTRU INVESTIȚII HIGH-TECH ÎN
AGRICULTURĂ.
Ne dorim să încurajăm folosirea tehnologiei în agricultura română. Astfel propunem
un TVA scăzut pentru sere, instalații de irigare inteligente, sisteme GPS (cartografiere,
sisteme autonome, drone, etc.), sisteme anti-grindină; toate acestea sunt măsuri
pentru creșterea randamentului, totodată dezvoltând și piața tehnologiilor.

7.

DIGITALIZAREA INTERACȚIUNII FERMIERILOR CU
TOATE INSTITUȚIILE STATULUI.

8.

Pentru toate instituțiile statului care nu au o platformă IT dedicată interacțiunii cu
antreprenorii, se va putea folosi implicit comunicarea prin poștă electronică, ne fiind
necesară prezența fizică.

PLAFONAREA SUBVENȚIILOR PENTRU MARII
LATIFUNDIARI ȘI FOLOSIREA FONDURILOR PENTRU
MĂRIREA SUBVENȚIILOR CELOR MICI.
La nivel european se pune în discuție plafonarea subvențiilor pentru marii agricultori
concomitent cu mărirea subvențiilor pentru fermele mici și medii. Susținem această
abordare deoarece ne dorim o dezvoltare cât mai mare a fermelor mici și mijlocii de
la sate. Astfel propunem ca subvențiile mai mari de 500.000 euro să fie plafonate, iar
banii obținuți din această plafonare să fie redirecționați către fermele de mici
dimensiuni.

Dezvoltarea economiei
rurale
România este încă caracterizată de decalaje puternice
între mediu urban și mediu rural.
Dorim să încurajăm economia rurală,
agricolă și non agricolă, prin a
încuraja activitățile economice din
mediu rural. Prin urmare propunem
un set de măsuri care să lase mai
mulți bani în buzunarele românilor
care aleg să activeze în mediu rural.

1.

Ne vom concentra pe stimularea
fiscală a muncii în mediu rural dar și pe
dezvoltarea profesională a celor care
activează acolo prin încurajarea
școlilor profesionale cu specific agricol
și prin stimularea angajatorilor din
mediu rural să investească în forța de
muncă calificată.

INVESTIȚII ÎNTR-UN SISTEM NAȚIONAL DE IRIGAȚII.
Pentru a trecere de la o agricultură de subzistență la una performantă, producătoare
de valoare adăugată mare, avem nevoie de infrastructură agricolă. De aceea,
propunem demararea unui proiect național de irigații cu canale magistrale (SiretBărăgan), lacuri de acumulare și canale de irigații. Toate acestea se pot finanța prin
fonduri europene care, în prezent, stau nefolosite.

2.

PROGRAM NAȚIONAL PENTRU ÎNFIINȚAREA DE
PERDELE FORESTIERE ȘI PENTRU REÎMPĂDURIRI DE
TERENURI DEFRIȘATE ȘI CU RISC DE ALUNECĂRI.
Acestea ajută la menținerea biodiversității, umidității solului și la împiedicarea
apariției alunecărilor de teren în zonele de deal sau muntoase. Chiar dacă astfel de
programe au existat deja sub diverse forme, nu au fost operaționale și fondurile nu au
fost accesate. Propunem înființarea unui program dedicat pentru dezvoltarea
perdelelor forestiere finanțat din fonduri europene cu un buget mai mare decât cel
existent.

3.

IMPOZIT PE VENIT 5% PENTRU SALARIAȚII CARE
DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI ÎN MEDIU RURAL.
Economia rurală este mai puțin atractivă decât cea urbană. De asemenea, ea este
caracterizată și de către munca nedeclarată fiscal. Pentru a încuraja economia rurală
și intrarea în legalitate a relațiilor de muncă din ea, propunem o cotă de 5% de impozit
pe venit pentru salariații care desfășoară activități în mediu rural. Astfel, s-ar mări
veniturile persoanelor care aleg să lucreze în mediu rural.

4.

FACILITATE PE TAXELE PE MUNCĂ PENTRU RETAILERI
PROPORȚIONAL CU ACHIZIȚIILE DE PE LANȚUL SCURT.
Dorim să încurajăm achizițiile de pe lanțul scurt, adică produsele locale. Prin urmare,
propunem să ajutăm retailerii care cumpără de la producătorii locali prin a le reduce
fiscalitatea pe muncă proporțional cu volumul achizițiilor de pe lanțul scurt.

5.

VOUCHERE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL
AGRICOL.
Din cauza migrației forței de muncă spre țări din Vest, România a ajuns să nu mai aibă
oameni calificați în agricultură. Propunem acordarea de vouchere pentru persoanele
în șomaj cronic din mediu rural cu care să poată achiziționa cursuri de specializare
pentru meseriile agricole și meserii conexe (mecanici agricoli sau servicii specifice
agriculturii). Astfel, forța de muncă din mediu rural care nu este integrată pe piața
muncii va avea o șansă să devină activă pe un salariu mai bun.

6.

FACILITATE FISCALĂ PENTRU FORMAREA
PROFESIONALĂ CONTINUĂ.
Propunem o facilitate de plata impozitului pe venit, dacă salariu forței de muncă din
agricultură crește. Astfel, propunem să nu se mai datoreze impozit pe venit dacă
angajatorul dezvoltă profesional forța de muncă și îi crește salariile în fiecare an.

7.

PROMOVAREA PRODUSELOR AGRICOLE ȘI
AGROALIMENTARE ROMÂNEȘTI LA NIVEL
INTERNAȚIONAL.
Dorim folosirea rețelei de misiuni diplomatice românești pentru a promova exportul
produselor agricole românești și folosirea integrală a fondurilor europene destinate
promovării.

8.

ARMONIZAREA LEGISLAȚIEI PRIVIND TAXELE PENTRU
PRODUSELE ACCIZABILE.
În prezent, din cauza hățișului legislativ România încurajează exportul de materie
primă și importă de produse finite. Este cazul cidrului, care produs în România este
accizat. Dar, dacă este produs în altă țară și importat, nu mai include nicio acciză. Prin
urmare producătorul român este încurajat să-și mute producția în afara României.

9.

REFORMA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ.
Pentru ca GAL-urile să devină funcționale, trebuie o implicare reală a mediului privat
(asociativ și companii), nu o implicare politică mascată. Prin urmare, propunem
condiționarea formării GAL-urilor să aibă minim 51% membri entități cu capital
privat, iar acționariatul lor să nu fie rudă până în gradul 3 cu persoane din conducerea
instituțiilor publice membre.

10. INVESTIȚII ÎN SPAȚII MODERNE DE DEPOZITARE ȘI
PRELUCRARE A PRODUCȚIEI AGRICOLE.

Vom asigura finanțare din fonduri europene și vom acorda facilități fiscale pentru
fermierii care investesc în spații moderne de depozitare și prelucrare a producției
agricole. Fermierii fără spații de depozitare și procesare pierd enorm la preț în anii cu
supraproducție în favoarea intermediarilor, lucru ce duce la menținerea fermierilor
într-o stare de decapitalizare cronică.

Deblocarea comasării
terenurilor agricole
Agricultorii români de toate mărimile se lovesc de o
problemă comună: fragmentarea terenurilor agricole.
Terenurile agricole mari conduc la
economii de scară puternice, economii
care nu apar în România deoarece
terenurile lucrate sunt mici și
dispersate. De multă vreme se vorbește
despre comasarea terenurilor agricole,
dar nimeni nu și-a propus să înlăture
obstacolele care țin terenurile din
România fragmentate.
De aceea o prioritate a agriculturii
naționale este comasarea terenurilor
pentru a permite investiții la scară largă

1.

și pentru a îmbunătății randamentele
agricole.
În prezent piața terenurilor agricole
este mult îngreunată de mai mulți
factori: succesiuni nerezolvate pe mai
multe generații, terenuri necadastrate
care nu pot fi vândute nici comasate și
localități care au întârziat nepermis de
mult procesul de cadastrare. Ne
propunem să rezolvăm fiecare dintre
aceste puncte prin soluții care vor
permite, în sfârșit, în România
comasarea terenurilor agricole

FINALIZAREA URGENTĂ A CADASTRULUI TERENURILOR
DIN ROMÂNIA.
În prezent, creditele bancare nu pot fi garantate folosind terenuri fără carte funciară.
Este posibil ca, în viitor nici măcar subvenția automată de la Uniunea Europeană să

nu mai vină pentru terenuri fără cadastru. Prin urmare, cadastrarea terenurilor
trebuie să fie o prioritate pentru agricultura română. Blocajele vin din faptul că există
localități în care nu se poate face cadastru deoarece întreaga unitate administrativ
teritorială nu are cadastrul făcut la nivelul ei. Prin urmare propunem obligarea
acestor localități să o facă condiționând toate fondurile de dezvoltare care mai vin de
la guvern de efectuarea lucrărilor de cadastru.

2.
3.

CADASTRU PE FONDURI EUROPENE.
Vom încuraja toate județele și localitățile să folosească fonduri europene pentru a
finanța cadastrarea individuală a terenurilor din raza unității administrativ
teritoriale. Astfel am grăbi procesul de cadastrare a tuturor terenurilor din România.

SIMPLIFICAREA PROCEDURII DE SUCCESIUNE,
UZUCAPIUNE ȘI MODIFICAREA REGULILOR DIN CODUL
CIVIL CU PRIVIRE LA ÎMPĂRȚIREA EXPLOATAȚIILOR
AGRICOLE.
În ziua de azi, rezolvarea succesiunilor poate dura mai mulți ani deoarece unii
moștenitori nu pot fi găsiți și fără acordul lor succesiunea nu se poate finaliza. Prin
urmare propunem fluidizarea procedurilor prin care Inspectoratul Național pentru
Evidența Persoanelor poate furniza date personale, citarea de maxim două ori a
succesibililor, urmând ca dacă nu au fost găsiți, interesele lor să fie reprezentate de
un curator numit rapid și transparent de către justiție. Vom modifica Codul civil astfel
încât acela dintre succesibili care își asumă să conducă o exploatație agricolă viabilă
să nu fie obligat să o împartă cu ceilalți succesori care nu au fost găsiți, ci să poată să
plătească o sultă într-un termen de 5 până la 15 de ani, după modelul legislațiilor din
țările care au rezolvat problema fărâmițării exploatațiilor agricole. Astfel s-ar putea
rezolva mai multe succesiuni aflate pe rol și s-ar debloca posibilele tranzacții cu
terenuri agricole.

4.

FĂRĂ TAXE PENTRU COMASARE, SCHIMBURI ȘI ALIPIRI.

5.

DEBLOCAREA TRANZACȚIILOR CU TERENURI AGRICOLE.

Anulăm tarifele practicate de ANCPI pentru actele eliberate în procesul de comasare.
De asemenea, vom subvenționa activitatea notarilor astfel încât proprietarii să nu mai
aibă niciun cost în momentul în care solicită comasarea (schimb de proprietăți sau
alipiri) pentru terenuri de până la 500 ha suprafață totală în proprietate.

În prezent, tranzacțiile cu terenuri agricole sunt puternic îngreunate de faptul că
numai terenurile cadastrate pot fi tranzacționate. Gradul de cadastrare fiind scăzut,

6.

tranzacțiile sunt în impas. Astfel, propunem reintroducerea temporară a posibilității
de a vinde terenuri agricole fără carte funciară. Astfel, vom debloca folosirea mai
multor terenuri în prezent nefolosite din această cauză.

INTERZICEREA ACCESULUI PE DRUMURILE DE
EXPLOATAȚIE DUPĂ O ANUMITĂ ORĂ PERSOANELOR
CARE NU SUNT UTILIZATORI.
Furtul în mediu rural este o reală problemă pentru fermierii români. De aceea
propunem să permitem autorităților publice locale să interzică accesul pe drumuri de
exploatație seara după o anumită oră pentru persoanele care nu locuiesc sau nu
desfășoară activități agricole în zonă pentru a preveni cazurile endemice de furt.
Rămâne la latitudinea autorităților locale să stabilească dacă este cazul să aplice
derogări și intervalul orar.

7.

ÎNCURAJARE FISCALĂ A AGRICULTURII ECOLOGICE, A
PRODUSELOR TRADIȚIONALE ȘI A AGROTURISMULUI.
Piața de produse bio din România a avut o valoare estimată la circa 40 milioane euro
în 2016, în creștere cu 30% față de 2014. Cu toate acestea datele Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale confirmă că suprafața totală cultivată în agricultura
ecologică a scăzut de la peste 300.000 de hectare în 2013 la 226.000 de hectare în
2016. Numărul operatorilor certificați a coborât de la peste 15.500 în 2012 la circa
10.500 în 2016. Vom încuraja fermierii români care doresc să practice agricultura
ecologică să aibă o cotă cât mai mare din această piață aflată în expansiune, prin
facilități fiscale pentru agricultura bio.

