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Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, dl. Adrian Nechita Oros, a vizitat combinatul 
Azomureș, cel mai important producător de îngrășăminte pentru agricultură din România. La această 
vizită a participat și Prefectul județului Mureș, doamna Mara Togănel. 

Discutiile dintre domnul Ministru Adrian Oros si Directorul General Azomures, domnul Harri 
Kiiski au evidentiat încă o dată capacitatea de a produce și livra îngrășăminte pentru fermierii români, 
cât și pe implicarea Azomureș în întreaga comunitate.  

Un alt subiect discutat a fost și investiția de peste 250 milioane euro în modernizarea 
instalațiilor de pe platforma Azomureș, investiție care a permis reducerea considerabilă a impactului 
asupra mediului înconjurător. 

Ministrul Adrian Oros a declarat că înțelege importanța unui producător autohton de 
îngrășăminte pentru sectorul agricol românesc.  

„Sper că Ordonanța 1/2020, care elimină efectele negative ale OUG 114/2018, care a afectat 
mai multe domenii ale economiei, să reziste presiunii politice și în consecință, să producă efectele 
atât de mult așteptate de întreaga economie a țării. În caz contrar trebuie să fim conștienți cu toții 
că, în mod special în domeniul agriculturii, vom asista în următoarele luni la fenomenul de creștere 
a importurilor de îngrășăminte. Consecința pe termen mediu și lung este creșterea costurilor pentru 
fermieri și implicit pentru produsele alimentare pentru populație” a declarat Adrian Oros.  

Deasemenea și prefectul Mara Togănel a subliniat faptul că Azomureș este unul dintre 
simbolurile județului Mureș, un important angajator și are deplină încredere că Azomureș își va 
respecta angajamentele asumate în ceea ce privește protecția mediului înconjurător și siguranța 
cetățenilor.  

În încheiere, Directorul General Harri Kiiski a evidențiat încă o dată importanța majoră a unui 
producător autohton de îngrășăminte, în condițiile unei agriculturi aflate într-o continuă dezvoltare. 

„Prin ceea ce facem noi la Târgu Mureș se creează un circuit economic stabil. Furnizăm un 
produs competitiv fermierilor, iar rezultatele acestora se traduc în hrană pentru populație. Ceea ce 
este important de înțeles este că noi adăugăm plus valoare gazului metan și îl folosim ca materie 
primă de bază. Liberalizarea pieței de gaze naturale, de la 1 iulie, ar trebui să readucă normalitatea 
în zona industriei care folosește gazul ca materie primă, după ce în ultimele luni am fost afectați 
negativ de efectele Ordonanței 114/2018. Chiar am luat în calcul oprirea combinatului, dar ar fi fost 
afectaţi în primul rând angajaţii și familiile lor”, a declarat Directorul General Harri Kiiski.  

Azomureș este cel mai important producător de îngrășăminte pentru agricultură din 
România, cu o capacitate totală de producție de 1,8 milioane de tone/an. Este principalul furnizor 
de fertilizanți pentru fermierii români, dar și un actor important în piața regională din sud-estul 
Europei. 
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