
CCAA Sibiu are nevoie de sprijinul Prefecturii si Consiliului Judetean
Marti, la sediul Directiei pentru Agricultura Sibiu a avut loc sedinta lunara a Comitetului de Coordonare a
Administratiei Agricole Sibiu (CCAA). Pe ordinea de zi s-au aflat trei informari facute de ing. Valentin
Tudorache, coordonator Autoritatea de Management a PNDR - "Probleme intampinate la evaluarea
Grupurilor de Actiune Locala si unele greutati aparute la accesarea Masurilor 112 si 141", de dr. Mircea
Teuceanu, director adjunct al OJPDRP Sibiu - "Aspecte privind absorbtia fondurilor europene
nerambursabile destinate spatiului rural sibian" si de dr. ing. Felicia Toth - "indrumare si control in
sectorul agricol si piata agroalimentara". 
  
  Din interventia facuta de Valentin Tudorache am retinut cateva lucruri care necesita o rezolvare urgenta:
Competenta din cadrul Masurii 322 a ramas neactivata, deoarece ea se putea face doar in parteneriat
public-privat. in octombrie 2010, a fost aprobat acest parteneriat pentru ca, dupa trei luni, sa fie abrogat.
Nivelul accesarii fondurilor nerambursabile 100% pe Masura 141 este de doar 6% din potentialul existent
la nivelul judetului. Cauze obiective - schimbarea Ghidului solicitantului de la o sesiune la alta si
discriminarea intre fermierii care arendeaza si cei care inchiriaza terenuri agricole. Practic, fermierii care
au contracte de inchiriere nu pot accesa fonduri europene pe Masurile 141 si 112. 
  
  Dr. Mircea Teuceanu a scos in evidenta ca la OJPDRP Sibiu au fost depuse 463 de proiecte, in valoare
de 211 milioane euro. Pentru dezvoltarea infrastructurii, comunele sibiene au depus 44 de proiecte, din
care au fost selectate doar 10. Cu toate ca premierul Boc a declarat in 2010, ca toate proiectele eligibile si
viabile din punct de vedere economic vor fi contractate, acum se vorbeste cu totul altceva. Adica,
proiectele neselectate se pare ca nu vor mai fi finantele conform OUG 105/2010. 
  
  La intalnirile desfasurate in judet, in perioada 2-7 ianuarie, producatorii agricoli s-au plans ca nu au
acces in piete din cauza comerciantilor (cu certificate de producator s!) care monopolizeaza toate mesele
pe durata intregului an si impun preturile pe piata sibiana la un nivel dublu fata de cel al producatorilor. O
alta particularitate o reprezinta retinerea fermierilor sibieni de a se autoriza, de frica fiscalizarii. in
localitatile montane, care apartin administrativ de orase, masurile pentru dezvoltarea turismului rural si
agroturismului nu pot fi accesate, desi s-au facut interventii la MADR. in Sibiu nu exista niciun absolvent
de liceu agricol sau al Facultatii de Ştiinte Agricole si Industrie Alimentara, care sa fi accesat vreo masura
cu specific agricol. Ei sunt declarati de catre Banci neeligibili pe motiv ca nu au "istoric". Şi lista
greutatilor si ofurilor fermierilor sibieni, cat si a administratiei agricole judetene ar putea continua. 
  
  Credem ca interventia prefectului direct la Guvern si a presedintelui Consiliului Judetean prin Uniunea
Nationala a Consiliilor Judetene, poate duce la eliminarea tuturor acestor piedici in calea accesarii
fondurilor europene nerambursabile de catre fermierii sibieni. 
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