Nr. înreg.: 127/15.06.2020
Către: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
În atenția: domnului ministru Nechita-Adrian Oros
Referitor la: Finanțare proiecte submăsura 4.1.a - Investiții în exploatații pomicole

Stimate domnule ministru,
Ca urmare a demersurilor făcute de dvs. ca începând de anul viitor să se finanțeze proiectele
"eligibile și fără finanțare" din cadrul submăsurii 4.1a - Investiții în exploatații
pomicole (sesiune 2019), fără a mai fi nevoie de o redepunere, respectiv organizarea unei
sesiuni, în cadrul Conferinței - "RESTART în AGRICULTURĂ" - Măsuri economice pentru
redresarea și sprijinirea sectorului agricol" organizată de către Clubul Oamenilor de Afaceri
Liberali, vă trimitem această adresă privind necesitatea și avantajele suplimentării fondurilor
în vederea finanțării proiectelor eligibile și fără finanțare.
În prezent există cca. 212 cereri de finanțare de proiecte care îndeplinesc criteriile de selecție,
dar pentru care nu există finanțare în acest moment.
Considerăm că aceste proiecte pot aduce o valoare adăugată economiei românești și vă rugăm
să analizați posibilitatea finanțării proiectelor eligibile dar fără finanțare prin găsirea unor
soluții de sprijinire a firmelor care au întocmit aceste proiecte, care au început lucrările de
pregătire a terenului și de plantare, și care se pot executa imediat după depunerea cererii de
finanțare. Prin finanțarea acestor proiecte, statul român poate economisi resurse financiare și
de timp pe care le-ar presupune organizarea unei noi sesiuni de depunere (ex. plata
evaluatorilor pentru verificarea proiectelor, combustibil etc.).
De asemenea, în contextul pandemiei COVID-19, considerăm oportună finanțarea tuturor
proiectelor eligibile din ultima sesiune a submăsurii 4.1.a - Investiții în exploatații pomicole,
deoarece prin implementarea acestora vom contribui la redresarea economiei țării într-un timp
foarte scurt. Finanțarea acestor proiecte ar însemna crearea de noi locuri de muncă (aspect
foarte important având în vedere numărul de firme închise în această perioadă și numărul de
angajați disponibilizați sau trimiși în șomaj tehnic suportat integral de către statul român),
reducerea importurilor, plata către bugetul de stat a valorii TVA, a impozitului pe profit și a
contribuțiilor salariale, asigurarea de hrană pentru următorii ani, evoluția pandemiei COVID19 fiind una incertă.
Totodată considerăm că ar fi indicat să se permită începerea lucrărilor în costuri standard de
anul acesta, în ideea în care proiectele ar intra la finanțare începând cu anul 2021.
Vă rugăm să faceți apel către factorii decidenți pentru a se finanța aceste proiecte, sau să se
inițieze un ”PNDR Românesc” pentru finanțarea lor așa cum a fost în cazul SAPARD, sau să
se aloce fonduri de la alte submăsuri la care s-au realizat economii.
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Vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru eventuale clarificări sau consultări cu privire la
subiectele abordate mai sus.
Cu stimă,
Petre Luigi LUICAN
Președinte AMCOR

Verificat de către Comisia Profesională de Fonduri Europene (CPFE) a AMCOR.
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