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Domnului Nechita-Adrian OROS
Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Stimate domnule Ministru,
Clubul Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă dorește să vă mulțumească pentru
participarea la conferința ”Strategia de dezvoltare a sectorului de cartof în perioada 2021-2027”,
desfășurată în data de 21 iulie 2021, în Țara Făgărașului.
Conferința a fost dedicată Fermierilor producători de cartofi și a fost organizată de Clubul
Fermierilor Români în colaborare cu Federația Națională ”Cartoful” din România și Grupul
Producătorilor de Cartofi Țara Făgărașului la ferma Gusutri Com SRL din comuna Drăguș, județul
Brașov.
Au fost onorați să primească mesajul dvs. cei aproximativ 70 de fermieri performanți, producători
de cartofi participanți la conferință, alături de oficiali români cu responsabilități în dezvoltarea
politicilor și strategiilor în domeniul agriculturii.
Conferința și-a atins obiectivele de informare, analiză și dezbatere a celor mai importante teme pe
agenda negocierilor la nivel regional privind agricultura, transmițând mesaje clare privind poziția
Clubului în legătură cu dezvoltarea sectorului de cartof pentru perioada următoare.
Totodată, am primit reacții pozitive la finalul conferinței din partea fermierilor care își desfășoară
activitatea în județele Brașov, Covasna și Harghita, care au apreciat participarea autorităților locale
și a reprezentaților Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, Agenției pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale, dar cel mai important prezența dumneavoastră, a Ministrului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale.
Subiectele dezbătute au fost următoarele:
1. Prezentarea submăsurilor care vizează perioada de tranziție 2021-2022, specifică
Programului Național de Dezvoltare Rurală și stadiul fundamentării Programului Național
Strategic, aspecte vitale care vizează creșterea competitivității afacerilor agricole specifice
fermierilor din România.
2. Stimularea producătorilor de cartofi pentru sămânță la nivel național (la momentul actual,
România înregistrează o suprafață de doar 600 de ha cultivate cu cartof de sămânță).

3. Subvenționarea unor investiții care să vizeze construcția de depozite individuale de cartofi
(capacitatea de 500/1000/1500 tone). Propunerea Clubului Fermierilor Români în
parteneriat cu Federația Națională „Cartoful” din România vizează îndreptarea balanței
comerciale a acestui produs, deoarece există un deficit anual de aprox. 65 mil. euro.
Propunerea vizează ca această investiție să fie realizată cu 20% aport propriu al fermierului,
iar diferența să fie finanțată de către Administrația Fondului pentru Mediu în zona de
anvelopare a depozitelor și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, exemplu de practică
realizată deja în țările occidentale. Considerăm că în 7 ani, o astfel investiție anuală de aprox
62 mil. euro va conduce la acoperirea producției proprii privind necesarul de consum intern;
4. Dezvoltarea de amenajări hidroameliorative prin intermediul unor tehnologii care să
permită acumularea unor cantități însemnate de apă prin topirea zăpezilor de pe versanți sau
alte surse de apă, acumularea acestora în spații special amenajate și distribuirea ei în mod
controlabil și eficient, atât către cultura de cartof, cât și către restul culturilor agricole
specifice zonei.
5. Strategia națională de gestiune integrată a apei și solului în agricultură, proiect propus de
către Clubul Fermierilor Români, ca alternativă a demersului nereușit de obținere de fonduri
pentru zona de irigații în cadrul PNRR. În aceeași măsură, proiectul vizează refacerea tuturor
amenajărilor hidroameliorative de desecare-drenaj și adaptarea la schimbările climatice din
ultima perioadă.
6. Importanța susținerii producătorilor de cartofi pentru industrializare, ca reacție a creșterii
cererii pe piață a acestui produs prin dezvoltarea unor centre importante de procesare în
centrul țării.
7. Necesitatea certificării cartofului de Covasna, ca prim demers de promovare a cartofului
românesc, aspect care să le permită producătorilor de cartofi obținerea de fonduri
importante pentru promovarea acestei scheme de calitate la nivel mondial.
8. Importanța formării profesionale a copiilor de fermieri pe teme care vizează viitorul
agriculturii românești prin intermediul programului Tineri Lideri pentru Agricultură.
Vă asigurăm de angajarea deplină a Clubului Fermierilor Români alături de Federația Națională
”Cartoful” din România pentru continuarea dialogului cu reprezentanții fermierilor aflați în zona
de centru a țării, pe temele de interes major și pentru lansarea unor proiecte care să sprijine
dezvoltarea și extinderea politicilor și programelor din agricultură aferente sectorului de cartof.
Cu considerație,
Florian Ciolacu
Director Executiv
Clubul Fermierilor Români

