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Măsuri mai dure

CJAPIA Bihor

Legea deşeurilor

Peste 80% din cererile
unice de plată aprobate
În Campania 2019, la nivelul CJAPIA
Bihor au fost preluate 35.754 cereri unice
de plată, până la ﬁnele lunii octombrie ﬁind
autorizate la plată peste 83,23% din acestea.

Firmele si persoanele ﬁzice
care aruncă deşeurile rezultate din construcţii şi demolări, reparaţii şi amenăjari
ale clădirilor vor ﬁ obligate
prin lege să le elimine legal,
conform unui act normativ
care a fost publicat in Monitorul Oﬁcial nr. 865/28 octombrie 2019.
Potrivit iniţiatorilor noilor
reglementări, sunt extrem de
frecvente cazurile în care populaţia abandonează astfel de
deşeuri sau alte deşeuri voluminoase în zone care, în timp,
devin depozite necontrolate de
deşeuri. Astfel, prin normele
legale referitoare la deşeuri,
au fost modiﬁcate sancţiunile
în cazul săvârşirii unor contravenţii, după cum urmează:
amendă de la 3.000 lei la 6.000
lei - pentru persoanele ﬁzice,
și de la 20.000 lei la 40.000 lei
- pentru persoanele juridice.
Noile prevederi stabilesc că titularii pe numele cărora au fost
emise autorizații de construire și/sau desﬁințări conform
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor
de construcții, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, au obligația să gestioneze deșeurile din construcții
și desﬁințări, astfel încât să
atingă progresiv, până la data
de 31 decembrie 2020, un nivel
de pregătire pentru reutilizare,
reciclare și alte operațiuni de
valoriﬁcare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere
care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale,
de minimum 70% din masa
cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități
de construcție și desﬁințări,

cu excepția materialelor geologice naturale deﬁnite la categoria 17 05 04 din anexa la
Decizia Comisiei 2014/955/
UE. Sancţiunile menţionate
se aplică şi în cazul încălcării
următoarelor dispoziţii: producătorii și deținătorii de deșeuri
persoane juridice sunt obligați
să încadreze ﬁecare tip de
deșeu generat din propria activitate în lista deșeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1); producătorii și deținătorii de deșeuri
persoane juridice sunt obligați
să efectueze și să dețină o caracterizare a deșeurilor periculoase generate din propria
activitate și a deșeurilor care
pot ﬁ considerate periculoase din cauza originii sau
compoziției, în scopul determinării posibilităților de amestecare, a metodelor de tratare

și eliminare a acestora; producătorii de deșeuri și deținătorii
de deșeuri au obligația valoriﬁcării acestora, cu respectarea prevederilor legale; pentru asigurarea unui grad înalt
de valoriﬁcare, producătorii
de deșeuri și deținătorii de
deșeuri sunt obligați să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri:
hârtie, metal, plastic și sticlă.
Prevederile legale stabilesc, de
asemenea, că operatorii economici autorizați din punctul de
vedere al protecției mediului
pentru activitatea de eliminare a deșeurilor au următoarele
obligații: să asigure eliminarea
în totalitate a deșeurilor care le
sunt încredințate; să amplaseze și să amenajeze instalația de
eliminare a deșeurilor într-un
spațiu și în condiții stabilite de

autoritățile teritoriale pentru
protecția mediului competente; să introducă în instalația
de eliminare numai deșeurile
menționate în autorizația emisă de autoritățile competente
și să respecte tehnologia de
eliminare aprobată de acestea.
Abandonarea deșeurilor, respectiv eliminarea deșeurilor
în afara spațiilor autorizate
în acest scop este interzisă.
În cazul nerespectării interdicţiei privind abandonarea
deșeurilor, potrivit legii, se
aplică și următoarea sancțiune
contravențională complementară: ridicarea deșeurilor depozitate în alte zone decât cele
autorizate, curățarea terenului,
precum și eliminarea acestora
conform legislației în vigoare.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

ANSVSA. Răspândirea PPA

Interzicerea creșterii porcilor în zone izolate
Autoritatea
Națională
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
(ANSVSA) anunță măsuri
drastice, impuse de o decizie
a Comisiei Europene și incluse într-un plan de stopare a
răspândirii pestei porcine
africane (PPA). Printre măsuri este prevăzută și interzicerea creșterii porcilor în
zone izolate (cantoane silvice,
stâne de oi).
ANSVSA informează că,
în perioada 24 - 25 octombrie
2019, a avut loc la Bruxelles
reuniunea comitetului permanent pentru animale, alimente,
plante si furaje (SCoPAFF),
unde a fost luată în discuție
și evoluția pestei porcine africane (PPA) în țara noastră.
Reprezentantul României a
prezentat situația actualizată
a pestei porcine africane, inclusiv informații privind fo-

carele recent conﬁrmate. În
ceea ce privește comerțul cu
țările terțe, acesta continuă,
în funcție de condițiile de export negociate sau solicitate
de către ﬁecare stat importator în parte. Decizia Comisiei
Europene, de a nu include tot
teritoriul național în partea III
a anexei Deciziei 709/2014,
a venit ca urmare a Planului
de măsuri prezentat de partea
română care cuprinde o serie
de dispoziții cu aplicabilitatea
imediată dintre care amintim: proiectul de modiﬁcare
a Ordinului comun ANSVSA
- MADR privind aigurarea
măsurilor de biosecuritate în exploatațiile de suine;
creșterea cuantumului amenzilor pentru nerespectarea
legislației privind circulația
animalelor provenite din zone
cu restricție pentru PPA, identiﬁcarea și înregistrarea animalelor, anunțarea serviciilor

veterinare sau a altor autorități
despre cazurile de îmbolnăvire sau deces al animalelor din
gospodărie, reducerea efectivului de mistreți; interzicerea
creșterii suinelor în zone izolate (cantoane silvice, stâne de
oi); intensiﬁcarea controalelor
privind identiﬁcarea, înregistrarea și mișcarea suinelor, în
exploatațiile nonprofesionale
ce dețin 5 sau mai multe suine;

intensiﬁcarea controalelor privind circulația animalelor, realizată de serviciile veterinare
în colaborare cu alte instituții
ale statului. În paralel cu aceste
măsuri, se desfășoară la nivel
național acțiunea de inspecție
în exploatații, ocazie cu care
se fac și veriﬁcări în scopul depistării eventualelor suine cu
semne clinice de PPA.
 Doina A. NEAGOE

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că, până la data de
30 noiembrie se derulează Campania de plată
în avans a fermierilor care au depus Cereri
unice de plată în anul 2019. Până la data de 31
octombrie, Centrul Județean APIA Bihor a autorizat la plată pentru avans 29.758 de cereri, cu
o sumă aferentă de 161.320.477,92 lei. Reamintim că în conformitate cu Decizia de punere în
aplicare a Comisiei nr. 6536, statele membre
pot face plăți în avans de până la 70 % în cazul
plăților directe enumerate în Anexa I la Regulamentul (UE) 1307/2013, și de până la 85% în
cazul sprijinului acordat în cadrul măsurilor
de dezvoltare rurală menționat la articolul 67
alineatul (2) din Regulamentul nr. 1306/2013.
Plăţile pentru schemele ﬁnanțate din FEGA
(Fondul European de Garantare Agricolă) se
fac în lei, la cursul de schimb valutar de 4,7496
lei/euro, stabilit de Banca Centrală Europeană
în data de 30.09.2019 şi publicat în Jurnalul
Oﬁcial al Uniunii Europene, seria C nr. 329/3.
Plăţile pentru schemele ﬁnanțate din FEADR
(Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală) se fac în lei, la cursul de schimb valutar
de 4,6635 lei/euro, stabilit de Banca Centrală
Europeană în data de 31.12.2018 şi publicat în
Jurnalul Oﬁcial al Uniunii Europene, seria C
nr. 1/06.
 Doina A. NEAGOE

Ministerul Turismului

Activitatea
va ﬁ digitalizată

Ministerul Turismului anunță că a semnat
recent un contract de ﬁnanțare din fonduri
europene nerambursabile privind eﬁcientizarea activităților de autorizare și control,
dar și digitalizarea activității instituției.
În atenţia MT se aﬂă, totodată, crearea registrelor electronice privind unitățile de cazare
clasiﬁcate, agențiilor de turism, patrimoniului
turistic, dar și cel al numărului de turiști cazați
în unitățile de cazare din România. Potrivit
reprezentanţilor ministerului, este necesar
să existe o evidență electronică a turiștilor
care ajung în unitățile de cazare de pe întreg
teritoriul țării noastre. Practic, ﬁșa de cazare
completată de ﬁecare persoană care ajunge
într-un hotel sau o pensiune va ﬁ transformată
într-una electronică și va ﬁ raportată Ministerului Turismului. Astfel, vom avea date concrete privind circulația turistică din țara noastră.
În schimb, colectarea de date nu va aduce
atingere legislației privind protecția datelor
personale. Ministerul va primi doar date legate
de naționalitatea turistului, locațiile în care s-a
cazat, vârsta, respectiv durata sejurului din România, fără a ﬁ colectate și date privind nume,
prenume, cod numeric personal sau alte date
personale. Mai mult decât atât, acest proiect
acordă posibilitatea de a avea registre electronice complete și în ceea ce privește unitățile
de cazare clasiﬁcate, dar și obiectivele turistice
din întreaga țară. De asemenea, acest proiect
presupune consolidarea capacității Ministerului Turismului de a asigura calitatea și accesul
la serviciile publice prin implementarea unui
sistem informatic integrat pentru gestionarea
online și în timp real a tuturor categoriilor de
autorizații emise. Proiectul este în valoare de
11,8 milioane de lei și are o perioadă de derulare de 30 de luni.
 Doina A. NEAGOE

