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Ministerul Agriculturii a identiﬁcat nouă produse alimentare cu probleme

Standarde duble
în România și UE

Prin OUG 48, publicată în Monitorul Oﬁcial nr. 506 din 30 iunie 2017, au fost aduse
modiﬁcări OUG nr. 196/2005 privind Fondul
pentru mediu. Ordonanţa a intrat în vigoare
începând cu luna iulie.

În urma analizelor comparative realizate de autoritățile de la București au fost
identiﬁcate 9 din 29 de produse alimentare care aveau
standarde duble din punct de
vedere calitativ în România
și în câteva țări din UE, au
anunțat ieri reprezentanții
Ministerului Agriculturii.

Au fost prelevate 29 de probe
din țări europene și, simultan,
29 de probe identice din magazinele românești, sortimente
din categoriile lactate, carne,
pește și ciocolată. Dintre acestea, nouă produse au prezentat
unele diferențe din punctul de
vedere al conținutului de grăsimi și proteine, au precizat
oﬁcialii Ministerului Agriculturii (MADR).
La acțiunile de prelevare au
participat, în luna iunie, câte
doi delegați din partea ANSVSA, ANPC și MADR.
„Nu vom da numele vreunui producător sau al vreunui
comerciant implicat în această
analiză”, a precizat ministrul
Agriculturii, Petre Daea, într-o conferință de presă. El a

mai spus că rezultatele analizelor vor ﬁ trimise „în această
seară” Comisiei Europene, cu
solicitarea de a se accelera procedurile juridice pentru comparațiile ulterioare.
„Transmitem chiar în această seară Comisiei Europene
rezultatele noastre și vom solicita să se accelereze procesele

MADR:

de reglementare, astfel încât să
putem avea instrumente să putem analiza oricând și în orice
țară produsele care au standarde duble”, a precizat Petre
Daea.
Reprezentanții MADR au
exempliﬁcat diferențe de conținut din punct de vedere caloric identiﬁcate la produse ca

parizer de porc, cârnați pentru grătar, conserve de pește,
pateu de ﬁcat, bacon cuburi,
șuncă de porc. Ei au precizat
că aceste produse nu prezintă
risc din punctul de vedere al
consumului uman și diferențele respective indică doar o necorelare între etichetările din
vestul și estul Europei. 

APIA:

Precizări privind
Fonduri pentru softul
Atestatul de producător subvenţiilor
Documentul se eliberează,
la cerere, persoanelor ﬁzice,
după ce autoritățile veriﬁcă, atât pe baza datelor din
registrul agricol, cât şi pe
baza celor din teren, dacă
există suprafețele de teren,
respectiv efectivele de animale pentru care se solicită eliberarea atestatului de
producător.
În conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr.
145/2014 pentru stabilirea
unor măsuri de reglementare
a pieţei produselor din sectorul agricol, Atestatul de producător se eliberează de către
primar în termen de 5 zile
lucrătoare de la data solicitării, cu avizul consultativ al
structurilor asociative profesionale, respectiv patronale/sindicate din agricultură, constituite potrivit legii, organizate
la nivel local şi judeţean şi
înregistrate la primăriile comunelor, oraşelor, municipiilor. Reamintim că atestatul de
producător reprezintă documentul eliberat persoanei ﬁzice care desfășoară activitate
economică în sectorul agricol,
valabil pentru titularul acestuia, și care atestă calitatea de
producător agricol persoană
ﬁzică. Acest document cuprinde numele și prenumele
producătorului agricol, precum și denumirea produselor
și suprafaţa de teren exploata-

tă, respectiv efectivele de animale, care sunt înregistrate în
registrul agricol organizat de
autoritățile administrației publice locale pe a căror rază se
aﬂă terenul, respectiv ferma/
gospodăria. Agricultorii persoane ﬁzice care au atestat de
producător pot vinde produsele obținute în ferma/gospodăria proprie ﬁe în piață, ﬁe altor
comercianți, însă sunt obligaţi
să deţină și Carnetul de comercializare a produselor din
sectorul agricol - document
utilizat pentru exercitarea actului de comerț cu ridicata sau
comerț cu amănuntul a produselor agricole obținute în
ferma/gospodăria proprie. Potrivit noilor reglementări, atât
atestatul de producător, cât și
carnetul de comercializare,
vor conține câte cinci ﬁle (câte
una pentru ﬁecare an), ambele
ﬁind completate cu datele de
identiﬁcare ale producătorului agricol și informațiile din
ﬁecare an de valabilitate legate de suprafețele cultivate
și structurile corespunzătoare pe specii de legume, pomi
fructiferi etc, respectiv pe
specii de animale. De precizat
că noile măsuri se vor aplica
începând cu 1 ianuarie 2018.
În ceea ce privește atestatele
de producător eliberate până
la ﬁnalul lui 2017, acestea își
vor păstra valabilitatea până
la expirare.
 Doina A. NEAGOE

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
(APIA) va cheltui 80 milioane de lei de la bugetul de stat
pentru extinderea și dezvoltarea, în următorii trei ani,
a sistemului informatic prin
care plătește subvențiile către fermieri.
Suma este prevăzută într-un
proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Notei
de fundamentare referitoare
la necesitatea și oportunitatea
efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții
„Servicii de extindere și dezvoltare ale sistemului informatic al Agenției de Plăți și
Intervenție pentru Agricultură”, publicat de MADR pe 17
iulie 2017. Sistemul Informatic
al APIA, dezvoltat în perioada 2013-2016 trebuie adaptat
modiﬁcării
regulamentelor
europene, legislației naționale
și respectiv schimbărilor organizaționale, ceea ce presupune dezvoltarea componentelor existente, dezvoltarea de
componente noi și menținerea
functionalităților sistemului
informatic al APIA. Realizarea proiectului de investiții
„Servicii de extindere și dezvoltare ale Sistemului Informatic al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură”
este absolut necesară pentru ca

Taxa de depozitare
- suspendată până
în 2019

România să poată gestiona în
contiuare cererile de plată depuse de fermieri pentru plata
ajutorului acordat de Uniunea
Europeană în domeniul agriculturii, motivează Ministerul
Agriculturii în nota de fundamentare a HG. Potrivit documentului, titularul proiectului
de investiţii „Servicii de extindere şi dezvoltare a sistemului
informatic al Agenţiei de Plăţi
şi Intervenţie pentru Agricultură” este Ministerul Agriculturii, iar beneﬁciarul este
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură. Durata de
realizare a proiectului este de
36 de luni. Valoarea totală a
proiectului, inclusiv TVA, este
de 79.882.320 lei, eșalonați
astfel: Anul I - 20 milioane
lei; Anul II – 20 milioane lei;
Anul III – 39,882 milioane lei.
Banii necesari vor ﬁ alocați de
la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Agriculturii, în
limita sumelor aprobate anual
cu această destinaţie. Sistemul
informatic va ﬁ implementat
în 309 Centre judeţene, locale
şi aparatul central ale APIA,
pentru un număr de 5.000 de
utilizatori. Suprafaţa agricolă
eligibilă gestionată în cadrul
blocurilor ﬁzice digitizate
pentru identiﬁcarea parcelelor
agricole este de 13.200.000 ha.
 Doina A. NEAGOE

Modiﬁcările vizează contribuţia datorată
de unităţile administrativ-teritoriale sau, după
caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale
municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităţilor
de deşeuri municipale eliminate prin depozitare şi taxele încasate de la proprietarii sau,
după caz, administratorii de depozite pentru
deşeurile inerte şi nepericuloase încredinţate
de către terţi în vederea eliminării ﬁnale prin
depozitare. Astfel, contribuţia datorată de
unităţile administrativ-teritoriale sau, după
caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii
obiectivului anual de reducere a cantităţilor de
deşeuri municipale eliminate prin depozitare,
este redusă de la de 100 lei/tonă la 50 lei/tonă.
Contribuţia de 50 lei/tonă se datorează în cazul
neîndeplinirii obiectivului anual de reducere
cu procentul prevăzut în anexa 6 la Ordonanţa
196/2005 a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din deşeurile municipale
colectate prin operatorii serviciului public de
salubrizare. În ceea ce priveşte taxele încasate
de la proprietarii sau, după caz, administratorii
de depozite pentru deşeurile inerte şi nepericuloase încredinţate de către terţi în vederea
eliminării ﬁnale prin depozitare, începând cu
data de 1 ianuarie 2017, proprietarii sau, după
caz, administratorii de depozite au obligaţia de
a declara şi de a plăti la Fondul pentru mediu
taxa pentru deşeurile inerte şi deşeurile nepericuloase încredinţate de către terţi în vederea
eliminării ﬁnale prin depozitare în spaţii autorizate în acest scop, în valoare de 80 lei/tonă în
anul 2017, respectiv 120 lei/tonă începând cu
anul 2018. Însă, începând cu 1 iulie 2017, prin
OUG 48/2017 aceste taxe se suspendă până la 1
ianuarie 2019. Astfel, taxa de 80 lei/tonă se va
aplica pentru anul 2019, iar începând cu anul
2020 taxa va ﬁ de 120 lei/tonă.
 Doina A. NEAGOE

Întreruperi energie electrică
Săptămâna 31.07.2017 – 04.08.2017
1. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Aleșd
31.07.2017 08:00-15:00 Loc.: Uileacu de Criș (p),
Șuncuiuș (p).
31.07.2017 09:00-17:00 Loc.: Ortiteag (p).
2. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Marghita
31.07.2017 10:00-14:00 Loc. Ciutelec.
3. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Săcueni
31.07.2017 09:00-15:00 Loc. Adoni cu nr: 131-145;
146-154.
4. Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de
lucru Beiuș
31.07.2017 09:00-16:00 Loc.: Lelești - circuit Mortănești, Șoimi, Căbești, Beiuș cu str. Viilor, Nicolae
Grigorescu, Crișului, Pescarilor, 22 Decembrie, Cezar
Boliac, Ioan Ciordaș, Aleea Moților, Nicolae Bolcaș.
5. Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de
lucru Salonta
31.07.2017 08:00-16:00 Loc.: Salonta cu str. Oradiei
p, Iuliu Maniu, 1 Decembrie, Petőﬁ Sándor, Kisfaludi
Károly, Bem József, Zilahy Lajos, Bihorului, Lovassy
László, Bólyai János (p), piața Libertății (p), Iancu de
Hunedoara (p), Menumorut, Gyori Jakab, Ion Ilariu,
Radnoti Miklos, Aradului, Mihail Sadoveanu, 22 Decembrie, Bajza Jozsef, Împăratul Traian.
6. Centrul de Exploatare Municipal Oradea
(mt+jt) Punct de lucru Oradea
31.07.2017 09:00-17:00 Loc. Oradea: str. Gheorghe
Doja, Louis Pasteur, Vaporului, Făgărașului, Grigore
Ureche, Parc 22 Decembrie, Crișan, Golfului, Războieni, Seleușului, Piteștilor, Jimboliei, Oneștilor,
Meșteșugarilor, Calea Aradului, Măgurei, Alba Iulia,
Stâna de Vale, George Marinescu, Branului, Dimitrie
Bolintineanu, Salvării, Matei Corvin (p), Fabricilor,
Vasile Alecsandri.
7. Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Rural
31.07.2017 09:00-17:00 Loc.: Calea Mare, Cihei,
Fughiu, Cetariu, Cheriu, Păușa, Livada, Șauaieu.

