4 Social

Luni, 19 noiembrie 2018

EFSA:

Reguli simpliﬁcate pentru
donarea de alimente
Legea privind diminuarea
risipei alimentare le propune
operatorilor agroalimentari
luarea unor măsuri bine stabilite pentru a se reduce pe
cât posibil acest fenomen îngrijorător.

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară
(EFSA) a elaborat o nouă abordare de gestionare a siguranței
alimentelor, care simpliﬁcă
distribuirea de produse alimentare pentru comercianții cu
amănuntul mici. Legislația revizuită a UE privind deșeurile,
adoptată în mai 2018, solicită
țărilor UE să ia măsuri pentru
reducerea deșeurilor alimentare în ﬁecare etapă a lanțului
de aprovizionare cu alimente,
să monitorizeze și să raporteze
nivelurile de deșeuri alimentare pe baza unei metodologii
comune de măsurare a UE
alimentele care urmează să
ﬁe adoptate de Comisie. Sistemul simpliﬁcat ar însemna
că comercianții cu amănuntul nu trebuie să cunoască
în detaliu riscurile speciﬁce.
Acestea includ pași pentru a
veriﬁca dacă alimentele donate sunt sigure, cum ar ﬁ controlul duratei de depozitare,
întreținerea lanțului rece și asigurarea comunicării între donator și beneﬁciari. În cadrul
noului sistem, comercianții
cu amănuntul trebuie doar să

APAPR:

Peste 7,17 milioane de
participanți la Pilonul II
ﬁe conștienți de prezența pericolelor biologice, chimice și
ﬁzice sau a alergenilor și că
nerealizarea activităților de
control cheie – cum ar ﬁ separarea materiilor prime de
produsele gătite – ar putea
constitui un risc pentru consumatori. Abordarea este destinată centrelor de distribuție
a alimentelor, supermarketurilor, puburilor, restaurantelor și
altor comercianți cu amănuntul mici. Asigurarea siguranței
alimentelor donate este deosebit de diﬁcilă, deoarece acestea

pot ﬁ aproape de sfârșitul perioadei de valabilitate și, de asemenea, deoarece mai mulți actori sunt implicați în lanțul de
donare a alimentelor. Avizul
științiﬁc va ajuta donatorii și
beneﬁciarii de alimente (băncile alimentare și alte organizații
de caritate) prin deﬁnirea unor
sisteme simpliﬁcate de gestionare a siguranței alimentelor
pentru a asigura redistribuirea
alimentelor sigure pentru cei
care au nevoie. Potrivit datelor
statistice, numai o mică parte
a excedentului alimentar din

UE este redistribuită. În 2017,
rețeaua Federației Europene
a Băncilor Alimentare a furnizat 44.700 de organizații de
caritate de primă clasă, cu 4,1
milioane de mese în ﬁecare zi,
în beneﬁciul a 8,1 milioane de
persoane. Reamintim că legea privind diminuarea risipei
alimentare a fost adoptată în
România în anul 2016, dar în
lipsa unor norme de aplicare
a fost suspendată, operarea ei
oﬁcială ﬁind amânată până în
februarie 2019.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

CE:

Legumele şi energia electrică Subvenţii pentru
fermele atacate de lupi
– în topul scumpirilor

Potrivit datelor Institutului
Naţional de Statistică (INS),
preţul cartoﬁlor a înregistrat
o creştere cu 5,48%% în octombrie faţă de septembrie şi
cu 29,11% faţă de decembrie
2017, în timp ce legumele şi
conservele de legume s-au
scumpit cu 6,87%, respectiv
cu 21,48%. Ouăle s-au scumpit cu 2,7% faţă de septembrie, dar au fost mai ieftine cu

Potrivit datelor Băncii Naţionale a României (BNR), investiţiile străine directe au
scăzut cu 5,74%, în primele nouă luni din
acest an, comparativ cu perioada similară
din 2017, la 3,517 miliarde euro.
Investiţiile directe ale nerezidenţilor în
România au însumat 3,517 miliarde euro
(comparativ cu 3,731 miliarde euro în perioada
ianuarie - septembrie 2017), dintre care participaţiile la capital (inclusiv proﬁtul reinvestit
net estimat) au însumat 3,152 miliarde euro, iar
creditele intragrup au avut valoare netă de 365
milioane euro“. Numărul ﬁrmelor cu capital
străin nou înﬁinţate a scăzut, în primele opt
luni, cu 4,5%, comparativ cu perioada similară a anului trecut, la 4.195 unităţi, conform
datelor centralizate de Oﬁciul Naţional al
Registrului Comerţului. Cele 4.195 de societăţi
noi aveau un capital social subscris în sumă
totală de peste 40,6 milioane dolari, în creştere
cu 15,6% comparativ cu perioada ianuarie septembrie 2017.
 Doina A. NEAGOE

INS:

Cartoﬁi, legumele, energia termică şi combustibilii
s-au scumpit cel mai mult în
octombrie, faţă de septembrie, înregistrând, totodată şi printre cele mai mari
creşteri de preţuri, raportat
la decembrie 2017.

Au scăzut investiţiile
străine directe

24,19% raportat la decembrie
2017. La polul opus, citricele şi alte fructe meridionale
s-au ieftinit cel mai mult în
octombrie, respectiv cu 7,15%
faţă de septembrie, în timp
ce, raportat la ultima luna a
anului trecut, s-au scumpit cu
6,12%. Preţul fructelor proaspete a înregistrat un recul faţă
de septembrie, cu 1,98% şi cu
9,42% comparativ cu decembrie 2017. În cazul preţurilor
nealimentare, cele mai importante majorări de preţuri au
fost consemnate în octombrie,
faţă de decembrie 2017, la
gaze naturale (+16,61%), combustibili (+8,58%) şi energie
termică (+3,94%).
 Doina A. NEAGOE

Decontarea sumelor se face
din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
(FEADR) și de la bugetul de
stat. Decizia a fost luată pe 8
noiembrie 2018 și are ca scop
creșterea sprijinului acordat
fermierilor în zonele în care
sunt prezente carnivorele
mari.
Comisia Europeană a luat
o decizie pentru a permite în
întregime fermierilor să primească despăgubiri complete pentru daunele cauzate de
animalele protejate, cum ar ﬁ
lupii. Investițiile pe care le vor
face crescătorii de animale sau
fermierii din vegetal pentru a
preveni astfel de daune, cum
ar ﬁ construirea de garduri
electrice sau achiziționarea
câinilor de pază, vor ﬁ, de ase-

menea, rambursate integral.
Concret, fermierilor le vor ﬁ
decontate 100% toate cheltuielile făcute pentru a-și apăra
fermele de sălbăticiuni, inclusiv cumpărarea câinilor de
pază atât de necesari la stâne.
Sprijinul pentru soluționarea
conﬂictelor asociate cu conservarea animalelor protejate poate ﬁ acordat din fondurile UE,
în special din Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurală și din fonduri naționale
(ajutoare de stat). Normele privind ajutoarele de stat aplicabile compensării prejudiciilor
cauzate de animalele protejate
sunt prevăzute în orientările Uniunii Europene privind
ajutorul de stat în sectoarele
agricol și forestier și în zonele
rurale 2014-2020.
 Doina A. NEAGOE

Numărul de participanți la sistemul de
pensii private obligatorii (Pilonul II) ajunsese la 7.178.497 de persoane, la 30 septembrie
2018, iar contribuția brută virată se ridică la
635,931 de milioane de lei.
Potrivit datelor Asociației pentru Pensiile
Administrate Privat (APAPR), în septembrie
2018, prin Pilonul II, au fost realizate plăți în
cuantum de 5,166 milioane de lei pentru 556 de
cazuri. Activele nete administrate la Pilonul II
s-au ridicat, la ﬁnele lunii septembrie a acestui
an, la valoarea de 46,589 miliarde de lei, în
timp ce structura de portofoliu a fondurilor de
pensii private obligatorii arată un procentaj de
62,5% al investițiilor în titluri de stat, 18,9%
în acțiuni listate, 8,3% în conturi bancare,
3,4% în fonduri mutuale, 3% în obligațiuni
supranaționale, 0,6% în obligațiuni municipale
și 0,1% în instrumente alternative.
 Doina A. NEAGOE

Tot mai multe maşini
electrice înmatriculate
Potrivit datelor Asociaţiei Constructorilor de Automobile din România, în primele
nouă luni ale anului România a avut cea mai
mare creştere procentuală a înmatriculărilor de maşini electrice din UE, de la 97 de
unităţi anul trecut la 468 în acest an.

Numărul de autoturisme electrice noi înmatriculate în UE a crescut de la 70.362 unităţi
în primele 9 luni din 2017 la 98.035 unităţi
(+39.3%) în perioadă ian-sept 2018. La volume,
topul înmatriculărilor de vehicule electrice este
condus de Germania, cu 24.678 de unităţi, urmată de Franţa cu 20.256 unităţi şi Olanda, cu
15.330 unităţi. Înmatriculările de maşini diesel
au crescut în România cu 12,6%, (de la 40.151
unităţi la 45.212 unităţi) în condiţiile în care în
UE înscrierile au scăzut cu 16,9% (de la 5,194
milioane unităţi la 4,316 milioane unităţi). În
Marea Britanie înmatriculările de maşini diesel
au scăzut cu 31,3%, în Cehia cu 20,5%, în
Irlanda cu 20,3%, în Slovenia cu 26%.
 Doina A. NEAGOE

