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Domnului Barna TÁNCZOS
Ministrul mediului, apelor și pădurilor
Stimate domnule ministru,
Clubul Fermierilor Români vă mulțumește pentru oportunitatea de a continua discuțiile inițiate
la începutul anului privind anumite subiecte tematice de interes pentru fermierii români, care
vizează zona mediului. Ne exprimăm interesul de a fructifica cele discutate în cadrul unei
colaborări sub forma unui parteneriat între organizația noastră și Minister, prin care să
contribuim la elaborarea și punerea cu succes în aplicare a politicilor publice și planurilor de
acțiune care urmăresc angajamentele de mediu în agricultură.
În urma întâlnirii avute în data de 17.03.2021, revenim cu o sintetizare a subiectelor de interes
pentru perioada imediat următoare:
-

-

-

-

-

promovarea unor proiecte pilot la nivel național privind stațiile de biogaz, prin crearea
unui sistem integrat de transformare a dejecțiilor animalelor rumegătoare și nu numai, dar
și a altor materiale organice, transformând materia primă în energie electrică și termică,
cu utilizare directă în spațiul rural;
promovarea de culturi energetice (cu precădere plopi și salcie) și în cadrul altor terenuri
agricole care dețin un nivel de fertilitate redus, ca alternativă pentru zonele degradate
(conform Legii 186);
posibilitatea implementării la nivel național a unei soluții de reutilizare a sticlei, ca
alternativă principală pentru reciclare, cu scopul diminuării consumului și energiei
specifice creării acestui tip de ambalaj;
elaborarea și punerea cu succes în aplicare a politicilor publice și planurilor de acțiune
care vizează angajamentele de mediu în agricultură, vizând ca sursă de finanțare Planul
Național de Redresare și Reziliență;
continuitatea stabilirii unor derogări de la perioadele de interdicție pentru aplicarea de
îngrășăminte pe terenurile agricole;
transmiterea a doi absolvenți ai programului Tineri Lideri, ediția a II-a, într-un stagiu de
practică, în cadrul Ministerului Mediului.

Domnule Ministru, vă asigurăm de angajarea deplină a Clubului Fermierilor Români pentru
inițierea unui dialog cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor asupra aspectelor legislative
legate de domeniul agricol și de mediu. Avem încredere că vom putea contribui, alături de
celelalte părți implicate, la stabilirea și prioritizarea acțiunilor care vor fi incluse în noile programe
de finanțare europeană.
Cu deosebit respect,

Florian CIOLACU
Director executiv
Clubul Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă

