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Moşierii Iaşului
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* aproape 20.000 de hectare deţin în total
primele cinci cele mai mari exploataţii agricole
din judeţ * în fruntea listei sunt societăţi cu
acţionari străini * munca pământului a adus
profituri de peste 3 milioane de lei, în anii trecuţi
10% din terenurile arabile ale judeţului sunt exploatate de cinci
societăţ i comerciale din Iaşi. Potrivit  datelor Agenţiei de Plăţ i şi
Intervenţie în Agricultură (APIA), în judeţ sunt înregistrate trei
firme cu exploataţii mai mari de 4.000 de hectare fiecare şi alte
două cu suprafeţe de peste 3.500 de hectare. Astfel, pe primul
loc se află SC Orgapic SRL care deţine 4.158 de hectare. Firma
este controlată de oameni de afaceri nemţi, iar în 2011 a raportat
o cifră de afaceri de peste 5,7 milioane de lei.
Pe locul secund se află SC Agrocapital SRL, care are o exploataţie
de 4.058 de hectare pe care sunt cult ivate „cereale (exclusiv
orez), plante leguminoase şi plante producătoare de seminţe
oleaginoase“. Firma deţinută de oameni de afaceri italieni a avut în
2011, potrivit  datelor oferite de Ministerul Finanţelor, o cifră de
afaceri de peste 8,4 milioane de lei, iar profitul a ajuns la peste 3
milioane de lei.
„Anul ăsta consolidăm ce avem“
Pe locul al treilea se află Societatea Agricolă „Moldova“,
înregistrată încă din 1992. Firma exploatează peste 4.016 hectare
de teren în judeţul Iaşi, pe care cult ivă cereale. „Terenurile sunt
la Ţigănaşi şi Probota. Nu ne gândim să ne extindem
anul acesta. Consolidăm ce avem. Anul trecut a fost
cel mai greu de până acum. E posibil ca anul ăsta să fie
mai bun, dar nu ştii niciodată ce se poate întâmpla“, a
spus omul de afaceri Aurel Placinschi, cel care deţine societatea
de la Ţigănaşi. Firma are, potrivit  datelor de la Finanţe, în jur de
230 de angajaţ i. În 2011 a înregistrat o cifră de afaceri de aproape
27 de milioane de lei şi un profit net de peste 3 milioane de lei.

Agricola Prut SRL are în exploatare, potrivit  APIA, 3.801 hectare de
teren. Societatea îmbină cultura plantelor cu creşterea animalelor.
În 2011 a avut o cifră de afaceri de 4,6 milioane de lei, iar profitul
net a fost de peste 860.000 de lei. 

O altă societate cu state vechi în acest domeniu este
Agrocomeplex Lunca Paşcani, controlată de familia primarului
Dumitru Pantazi. Firma are în exploatare puţin peste 3.500 de
hectare de teren. Potrivit  datelor financiare pe 2011, firma cu
peste 100 de angajaţ i, a avut o cifră de afaceri de 16,7 milioane
de lei, dar profitul net a fost de puţin peste 100.000 de lei. (Alina
Stan)
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SC Orgapic SRL – 4.158 hectare
SC Agrocapital SRL – 4.058 hectare
SC Moldova Ţigănaşi – 4.016 hectare
SC Agricola Prut SRL – 3.801 hectare
SC Agrocomplex Lunca SA Paşcani -3.500 hectare 
La nivelul judeţului Iaşi sunt înregistrate 202.000
hectare de terenuri arabile

Data publicarii: 31/03/2013

Comentarii
init iat ive t imisest i Mar 31, 2013

initiativa online_publica_democratica din data de 31 martie 2013 de 1) protest
fatz�� de proiectul actualului consiliu local din primaria targu neamt doar in
cazul de hotie, de furt, de pierdere a sfantului schit ortodox sfantul mina de
pe teritoriul satului dumbrava din comuna timisesti s i de 2) protest fatz��
de proiectul actualului consiliu local din primaria targu neamt doar in cazul de
hotie, de furt, de pierdere din teritoriul comunei timisesti onorabili locuitori ai
comunei timisesti, onorabile persoane originare din comuna timisesti s i care
locuiti_munciti in occident, parohia ortodox�� din satul dumbrava, scoala
clasele i-viii din satul dumbrava, actualul consiliu local al comunei timisesti,
actualul primar vasile marculet, mass-media din romania, responsabili
judeteni s i nationali de deciz ie administrativ��_politic��, onorabili romani
din toat�� romania, in primul rand prezent��m 4 dovezi re levante. in data
de 31 martie 2013 am citit un articol de pe internet c�� s-a dezb��tut s i
c�� (d1) a fost aprobat proiectul de extindere a orasului targu neamt
pan�� in apropiere de pasarela din comuna timisesti. ne-am impacientat
din patriotism local din cauza acestei extinderi. apreciem orasul targu neamt.
am urmat in targu neamt clasele viii-xi. am avut s i avem rude, colegi,
cunostinte in orasul targu neamt. am consultat s i farmaciile  din orasul targu
neamt in timpul prigoaneide4anif��r��1s��pt��man��. .......... .......... s i
alte foarte multe aprecieri la adresa orasului targu neamt pe care nu le mai
scriem. din anul construirii pasarelei peste calea ferat�� si pan��
miercuri 27 martie a.c. cand am fost la targu neamt, de foartefoarte multe ori
am c��l��torit_trecut peste pasarela din comuna timisesti, pasarel��
spre orasul targu neamt. deci gandim s i scriem corect c�� (d2) exist�� o
singura pasarel�� din comuna timisesti, o s ingur�� pasarel�� spre
orasul targu neamt s i anume este pasarela peste calea ferat��, pasarela
din satul dumbrava, comuna timisesti. pancarta_borna de intrare in orasul
targu neamt dinspre timisesti este construit��_amplasat�� lang�� fostul
s .m.t. targu neamt. pe pancarta de intrare in orasul targu neamt dinspre
timisesti sunt scrise localitatile  infratite cu targu neamt. apreciem orasul
targu neamt s i pentru infratirea cu multe localitati. la noi salariati din bugetul
statului roman, salariati de la prim��ria timisesti, salariati de la scolile  din
comuna timisesti, alti salariati din bani publici sunt ...., hai s�� scriem
slabpregatite in domeniul importantei infr��tirii comunei timisesti. deci
gandim s i scriem corect c�� (d3) exist�� o s ingura pancarta_born�� de
intrare in orasul targu neamt dinspre timisesti s i anume pancarta_borna
construit��_amplasat�� lang�� fostul s .m.t. targu neamt. suntem
mirati_surprins i c�� ne amintim de faptul c�� am fost in copil��rie cu
p��rintii s�� ne inchin��m la vechiul s fant schit ortodox din satul
dumbrava de lang�� soseaua spre targu neamt. ne-a durut cand vechiul
sfant schit ortodox din satul dumbrava a fost demolat in 1959 (conform
internet) de celelalte autoritati locale, judetene, nationale, autorit��ti din
cealalt�� perioad��grea. ne intreb��m: ��oare au r��mas nedistruse
in arhiva prim��riei timisesti, nedistruse de vreun actual salariat pcr_kgb-
ist&fsn_cia-ist&psd_cia-ist in prim��ria timisesti, nedistruse s i
actele_m��rturiile_dovezile de la demolarea vechiului s fant schit ortodox
din satul dumbrava ? ne-am bucurat s i am apreciat cand (d4) in 1995
(conform internet) a ap��rut din nou sfantul schit ortodox din satul
dumbrava. ne bucur��m si apreciem nu numai faptele ortodoxe c�� este
din nou un sfantul schit ortodox in satul dumbrava dar ne bucur��m si
apreciem si faptele ortodoxe a unei constructii foartefoarte mare.
::::::::::exist�� o initiativ�� a noastr�� in contextul lunii decembrie 2012 cu
un teren propriu de 2,5 ha s�� apar�� vechiul s fantul schit ortodox in
satul zvor��ne��ti, comuna timisesti. avem dorinta la o anumit��
binecuvantare. avem dorinta nu numai a unui sfant schit ortodox in satul
zvor��ne��ti dar avem si dorinta unei constructii foartefoarte mare
asem��n��toare cu de exemplu sfantul schit ortodox din satul dumbrava.
la 16:44 du31.03.2013 in sfantul post mare ortodox ca o fapt�� ortodox��
scriem pentru prima dat�� pe internet pentru a nu sup��ra doar (numai) 4
(patru) propozitii/fraze despre noul s fant schit ortodox in satul
zvor��ne��ti, comuna timisesti.:::::::::: din aceste 4 dovezi (d1), (d2), (d3),
(d4) dovezi re levante reiese c��: •�� extinderea orasului targu neamt se
vrea pe teritoriul comunei timisesti, •�� se vrea pierderea sfantului schit
ortodox sfantul mina de pe teritoriul satului dumbrava din comuna timisesti,
•�� se vrea pierdere de teritoriu, se vrea pierdere de terenuri de la
pasarela de peste calea ferat�� si pan�� la pancarta_borna de lang��
fostul s .m.t. targu neamt. este ingrisor��tor. cine are o opinie
democratic�� sa o spun��, s�� o scrie.
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