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lor continuă să crească. Acest aspect nu î i  afectează însă pe

latifundiari i  care scot ”grosul” profitului din terenuri luate în arendă

sau concesiune de la Agenția Domenii lor Statului. Din cele 328.000 de

hectare pe care le administrează această autoritate, doar 15.700 mai

sunt ”l ibere”, în timp ce pentru restul suprafețele s-au încheiat deja

contracte.

În fiecare județ, bătaia pentru terenurile de la ADS a fost acerbă, dar

cei care au ieșit câștigători au toate motivele să stea acum liniștiți .

Arenda pe care o dau statului e sub nivelul pieței, iar contractele î i

asigură că exploatarea va dura la nesfârșit (în cazul arendei, aceasta se

încheie doar dacă ADS decide să concesioneze sau să vândă acel teren)

sau măcar pe parcursul a câtorva zeci de ani – la concesiune.

Potrivit datelor ADS obținute de Economica.net, cei care sunt fruntași

la ei în județ la terenurile luate de la stat sunt în același timp și nume

mari în agricultură.

Brăila. SC Agricost SRL – 57.720 de hectare. Constantin Duluţe,

acţionarul Agricost SRL, rămâne numele de care se leagă cea mai mare

exploataţie de teren arabil din România. Un apropiat al lui Culiţă

Tărâţă, acesta a concesionat, în august 2012, terenul de 57.720 de

hectare din Insula Mare a Brăilei pe care l-a administrat iniţial TCE 3

Brazi, firma lui Tărâţă.

Ialomița. Intercereal SA – 10.457 de hectare. Societatea î i  aparține lui

Ioan Niculae.

Giurgiu. SC Maria Trading – 8.535 de hectare. Afacerea aflată pe numele

Sarkis Sarkis şi Laoun Youssef, face parte din Holdingul Maria Grup, al

cărui preşedinte este Jihad El-Khalil.

Călărași. SC Agro Chirnogi SA – 9.414 de hectare. Compania face parte

din același Holding Maria Grup și este administrată de Raji și Jihad

Ibrahim El-Khalil.

Olt. SC Agronova SRL – 7.313 de hectare. Administratorul societăți i

este Alin Dida.

Galați. SC Agrogal SA -5.725 de hectare. Potrivit unor informații  mai

vechi, când compania a solicitat un credit de 3,7 mil ioane de euro

pentru a-și desfășura activitatea, soictatea este controlată de o

persoană fizică, Giovanni Glandi – cetățean român născut în Ital ia -, cu

o participatie de 93,31%, alt acționar fiind SIF Moldova, cu o deținere

de 6,67%.

Sibiu. SC Carmolimp – 2675 de hectare. Terenurile luate de la ADS în

județul Sibiu completează afacerea familiei Șoneriu din județul Brașov,

acolo unde aceasta deține cea mai mare fermă de vaci din România.

http://agrointel.ro/23427/latifundiarii-care-fac-profit-pe-terenurile-statului-cine-este-fruntasul-contractelor-la-ads-in-fiecare-judet/www.economica.net
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Pentru a vedea cine controlează cel mai mult pământ de la stat în

fiecare județ, cl ick AICI.

Nemţii cultivă pământul lăsat pârloagă de români. Doi
tineri din Hanovra se îmbogăţesc la Fălticeni

24 octombrie

Cea mai ieftină sursă de încălzire pe timp de iarnă:
Centrala verde pe care și-o poate construi singur orice
gospodar

15 septembrie

Cum se cultivă ceapa în sticle de plastic…pe pervaz

12 aprilie

Cânepa, singura plantă care omoară toate buruienile,
înlocuind ierbicidele. BMW și Mercedes au cultivat-o în
România, testând-o în caroseria unor mașini
biodegradabile

7 ianuarie

Cine este fermierul din Botoșani care și-a cumpărat cel mai scump uti laj
din județ. A cheltuit 500.000 de euro!

28 aprilie
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Impozitul pe venit agricol în 2015: Vezi normele pentru fiecare județ și
care sunt zonele ”protejate”

23 iunie

Camere agricole în fiecare judeţ – visul pe care fermieri i  vor să şi-l
împlinească până în vara lui 2015. Noile structuri ar putea realiza „un
recensământ real al animalelor şi al terenurilor agricole”

24 noiembrie

Lista AFIR cu firme de consultanță în fonduri europene pentru fiecare
județ

24 martie

De ce își merită alunul locul în grădină: Fixează terenurile expuse
eroziunii și aduce un profit considerabil

9 august

Cine este fermierul care deține cea mai mare fermă de creştere de vaci
din rasa Limousine

6 noiembrie

Calendarul Fermierului: Principalele lucrări agricole din luna
decembrie pe câmp, în livadă, în solar sau în stupină
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Cum s-ar putea plăti restul banilor din subvenția pe suprafață: pe
regiuni! Vezi declarațiile ministrului Achim Irimescu despre
plățile către fermieri!
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Tăierea porcului de Crăciun: Reguli ce trebuie respectate la
sacrificarea în gospodărie

AZI 12:42

Bilanț final! APIA a efectuat plăți în avans pentru 602.149 de
cereri. Banii vor ajunge la fermieri în două zile

AZI 11:10

Ministrul Achim Irimescu: ”Facem eforturi să începem plățile
normale, cele de la 1 decembrie”

AZI 10:55

Pășunatul oilor pe terenuri agricole, interzis între 6 decembrie și
24 aprilie. Oierii adunați la Sibiu au luat o decizie fermă: ”Ieșim
în stradă!”

IERI 19:59

Emil Dumitru, Pro Agro: Și dosarul meu este în eșantionul cu
neconformități. Este o problemă de sistem

IERI 19:24

Laurențiu Baciu (LAPAR): Fermierul brașovean este victima unui
zvon, a unei dezinformări

IERI 19:04
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Prima reacție a autorităților în cazul fermierului Eusebiu Sultan

IERI 18:55

Cazul disperat al unui fermier brașovean: ”Mi-au spus la APIA că
voi lua banii abia în februarie. Ce mă fac? Vin cu copiii la
București și mă leg de poarta ministerului!”

IERI 18:28

Un eventual protest al fermierilor nu-l sperie pe ministrul
Irimescu: ”Prioritatea mea este să plătesc avansul către toți
beneficiarii”

IERI 15:54

Subvenții APIA: 500.000 de cereri cu ordine de plată. Legislația
națională, portița prin care toți fermierii ar putea primi avansul
în conturi

IERI 14:42
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