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Culiţă Tărâţă, latifundiarul din Insula Marea a Brăilei a încasat de la

stat şi din fonduri comunitare pentru campania agricolă de anul trecut
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peste 42 de mil ioane de lei. Este cea mai mare sumă acordă anul trecut

ca spri j in financiar pe suprafaţă.

Culiţă Tărâţă, proprietarul din Insula Marea Brăilei, a încasat prin

firma sa SC TCE 3 BRAZI SRL, în campania de spri j in pe suprafaţă 2012,

peste 42 de mil ioane de lei, cel mai mult dintre toţi proprietari i  de

teren din România, potrivit unui clasament realizat pentru economica.

net de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA). TCE 3

Brazi exploatează în Brăila în jur de 55.600 de hectare şi a avut anul

trecut, potrivit datelor Ministerului de Finanţe, anul trecut afaceri de

peste 461 milioane de lei, cu 14,6% mai mult faţă de anul anterior.

Profitul net al companiei a fost de 80,7 mil ioane de lei.

Omul de afaceri Adrian Porumboiu a încasat anul trecut pentru

suprafeţele exploatate prin Comcereal Vaslui aproximativ 17,6 mil ioane

de lei. Societatea care deţine în jur de 28.000 de hectare de teren face

parte din grupul Racova şi a raportat anul trecut afaceri în valoare de

273,7 mil ioane de lei, cu 46,4 mai mult decât în 2011. Porumboiu a avut

cu această firmă o rată a profitului de 1,29%.

Interagro SA, firma lui Ioan Niculae, a primit în campania 2012 din

fonduri bugetare şi comunitare peste 10,5 mil ioane de lei pentru cele

aproximativ 20.200 de hectare pe care le exploatează. Omul de afaceri

a mai beneficiat însă de alte 7,2 mil ioane de lei subvenţii  prin SC

Intercereal Moviola. Interagro a raportat anul trecut afaceri de 280,8

milioane de lei şi un profit net de peste 280 milioane de lei. Faţă de

2011, compania lui Niculae a avut o creştere a cifrei de afaceri cu

2,47%.

Compania Maria Trading, parte a grupului Maria deţinut de mai mulţi

oameni de origine l ibaneză, a încasat pentru campania agricolă trecută

suma de peste 7,2 mil ioane de lei. Societatea operează peste 11.600 de

hectare de teren şi deţine cel mai mare abator din ţară în judeţul

Călăraşi. De asemenea, compania are în plan investiţi i  pentru

construcţia în Drăgălina, judetul Călăraşi, a unei ferme de 27.000 de

capete de ovine pentru carne. De altfel, Maria Trading este printre

primii cinci beneficiari de subvenţii  pentru creşterea bovinelor. Mai

precis, potrivit datelor furnizate de APIA pentru ECONOMICA.NET, S.C.

MARIA TRADING S.R.L. a beneficiat de subvenţii  în valoare de 891.500

lei (subvenţii  primite în campania de depunere a cereri i  de plată

naţională complementară directă acordată ca primă pe cap de animal

2012), fiind al patrulea cel mai mare crescător de bovine din ţară.

Anul trecut, Maria Trading a raportat afaceri în valoare de 223 milioane

de lei şi un profit net deaproximativ 13,9 mil ioane de lei.
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Menţionăm că spri j inul financiar pe suprafaţă este finanţat din Fondul

European de Garantare Agricolă (FEGA), din Fondul European Agricol

pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de la bugetul de stat, prin bugetul

Ministerului Agriculturi i  şi Dezvoltări i  Rurale (MADR).

Top crescători Bovine în funcţie de valoarea subvenţii lor primite în

Campania de depunere a cereri i  de plată naţională complementară

directă acordată ca primă pe cap de animal 2012.

1.S.C. ROM BALKANELLAS IMPEX S.R.L. – 1.462.000 lei

2.PRIMO CEZAR S.R.L. – 1.202.500 lei

3.S.C. AGRA TRANSILVANIA S.R.L. – 1.181.000 lei

4.S.C. MARIA TRADING S.R.L. – 891.500 lei

5.S.C. CARMOLIMP S.R.L. – 891.000 lei

Top crescători Ovine în funcţie de valoarea subvenţii lor primite în

Campania de depunere a cereri i  de plată naţională complementară

directă acordată ca primă pe cap de animal 2012.

1.S.C. PROD IMPEX OLIMPIA S.R.L. – 240.475,20 lei

2.S.C. AGROINDUSTRIALA SINAGRO SANNICOLAU MARE S.A. –

113.528,04 lei

3.ICDCOC PALAS CONSTANTA – 65.728,80 lei

4.PFA MOT VALENTIN PETRICĂ – 62.995,20 lei

5.DEDEAN I. IOAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATĂ – 59.486,40 lei

Top crescători Caprine în funcţie de valoarea subvenţii lor primite în

Campania de depunere a cereri i  de plată naţională complementară

directă acordată ca primă pe cap de animal 2012.

1.S.C. PREMETALICA S.R.L. – 55.483,92 lei

2.S.C. GEEA ECOLACT S.R.L. – 45.736,80 lei

3.PFA ANDRONE N. DĂNUŢ – 28.478,40 lei

4.S.C. VLAHUN S.R.L. – 24.643,20 lei

5.S.C. PRISLACT S.R.L. – 22.015,68 lei

Sursa: economica.net
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Ministrul Irimescu: ”Să fie tratați cu prioritate ca să putem da
efectiv o parte din bani”
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Fermele de prepeliţe sau de iepuri pot reprezenta o oportunitate
pentru fermierii români? Vezi ce spune ministrul Achim Irimescu

AZI 13:15

Ministrul Agriculturii: „Avem prea multe organizații de
producători”. De ce nu avem cooperative?
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