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Direcţia Agricolă Bihor:

„Agricultura înseamnă
cantitate și calitate alimentară”
Anul 2017 a însemnat pentru Ministerul Agriculturii
și Dezvoltării Rurale, un an
încărcat de realizări atât din
punct de vedere al măsurilor
administrative, cât și al rezultatelor din domeniu.
Agricultura, ca principal
motor de dezvoltare economică prezintă o importantă
deosebită, orice reușită ﬁind
simțită în bunăstarea întregii
populații. Trebuie spus că, în
acest an: au fost elaborate și
aprobate un număr de 466 acte
normative din care 5 legi, 7
ordonanțe și ordonanțe de urgență; 63 hotărâri de guvern;
391 ordine de ministru și 9 memoranduri. Măsurile luate în
cadrul acestor acte normative
au dus la acordarea in timp util
al subvențiilor pentru agricultură, APIA autorizând la plată
suma de 2.766 miliarde Euro
pentru campania 2016, ﬁind
plătiți în avans, începând cu
16 octombrie 2017, 885.864
fermieri care reprezintă 70%
din subvenția pe suprafață aferentă anului 2017. Din data de
16 noiembrie 2017 a început
acordarea plăților pentru crescătorii de animale - un avans în
valoare de 99 milioane Euro.
Totodată a crescut gradul de
absorbție al fondurilor europene ﬁind utilizată suma de 3,33
miliarde Euro din fonduri europene destinate agriculturii.
De asemenea, au fost investite 1,15 miliarde Euro pentru
reabilitarea unui număr de 86
amenajări de irigații pentru o
suprafață de 2 milioane hectare, lungimea canalelor care
vor duce apa gratis la parcelele

fermierilor ﬁind în prezent de
1.700 km. O importanță deosebită s-a acordat sistemului
național antigrindină și de stimulare a precipitațiilor, ﬁind
înﬁințate 34 puncte de lansare
și alte 26 astfel de puncte de
lansare care urmează a ﬁ puse
în funcțiune până la data de 15
aprilie 2018.
“Dacă spunem agricultură,
cu siguranță spunem cantitate
și calitate alimentară. Pentru
prima dată în istoria agriculturii românești putem enumera nouă culturi agricole cu
recorduri istorice obținute în
anul 2017, ﬁind contabilizate
peste 26,87 milioane tone cereale, deci aproape 1,4 tone pe
locuitor. S-au realizat la grâu,
plus secară, plus triticale 10,16
milioane tone cu o producție
medie de 4836 kg/ha, la rapița 1,68 milioane tone cu o

producție medie de 2844 kg/
ha, la mazăre 298,6 mii tone
cu o producție medie de 2766
kg/ha, la orz plus orzoaică 2,04
milioane tone cu o producție
medie de 4942 kg/ha, la ﬂoarea soarelui 3,16 milioane tone
cu o producție medie de 2725
kg/ha, la soia 405,3 mii tone cu
o producție medie de 2381 kg/
ha și la porumb 14,56 milioane
tone cu o producție medie de
5854 kg/ha. Aceste date relevă
și profesionalismul fermierilor
din județul Bihor, care în anul
2017 au contribuit evident la
aceste producții medii istorice,
obținând la grâu o producție
medie de 5100 kg/ha, 5500 kg/
ha la triticale, 5100 kg/ha la
orzoaică, 3500 kg/ha la rapiță
și 6400 kg/ha la porumb, ﬁind
ușor de observat depășirea producțiilor medii pe țară” – precizează dr. ing. Nicolae Hodişan,

director executiv al DA Bihor.
Potrivit informării Direcţiei
Agricole Bihor, dintre programele promovate prin Hotarâri
de Guvern, programul tomate
s-a dovedit a ﬁ foarte apreciat
de legumicultorii din județul
Bihor, dovadă că un număr de
166 producători agricoli au beneﬁciat în urma producerii și
valoriﬁcării tomatelor de câte
3.000 Euro, valoarea totală
intrată în economia județului
ﬁind de 498 mii Euro. De precizat, în încheiere, că Programele de sprijin a crescătorilor
de ovine, precum și programul
de promovare și susținere a raselor de porci Bazna si Mangalița, alături de alte măsuri, sunt
aşteptate cu interes de producătorii bihoreni pentru anul
2018.
 Doina
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MFP: Programul Tezaur

Un nou instrument de economisire
dedicat populației
Noul program oferă posibilitatea și persoanelor ﬁzice,
care dețin certiﬁcate de trezorerie transformate în depozite la Trezoreria Statului,
să utilizeze sumele aferente
răscumpărării acestora în
vederea subscrierii în Programul Tezaur.
Ministerul Finanțelor Publice anunță că a fost aprobată
emiterea titlurilor de stat destinate populației prin intermediul unităților operative ale
Trezoreriei Statului, în cadrul
Programului Tezaur. Veniturile obținute din deținerea ti-

tlurilor emise de statul român,
prin Ministerul Finanțelor
Publice, vor ﬁ neimpozabile,
conform actualelor prevederi
din Codul Fiscal. Iată şi alte
câteva caracteristici ale titlurilor de stat lansate în cadrul
programului Tezaur: vor putea
ﬁ cumpărate de către persoanele ﬁzice rezidente care au
împlinit 18 ani; valoarea unui
titlu de stat este de 1 leu; titlurile au formă dematerializată
și remunerează investitorii cu
o dobândă anuală; titlurile pot
ﬁ cumpărate doar de la sediile
unităților operative ale Trezoreriei Statului, din raza domi-

ciliului ﬁscal al investitorilor,
prin deschiderea unui cont de
subscriere si alimentarea acestuia ﬁe prin virament bancar,
ﬁe prin depunerea de numerar
și semnarea unui formular de
subscriere. Acesta va conține
datele de identiﬁcare ale investitorului, precum și numărul și
valoarea titlurilor de stat care
se intenționează a ﬁ subscrise;
titlurile de stat nu pot ﬁ răscumpărate înainte de scadență,
sunt netransferabile și nu se
tranzacționează; pentru ﬁecare
emisiune Tezaur va ﬁ anunțată o perioada în limita căreia
investitorii vor putea efectua

subscrieri. În cadrul planului
de ﬁnanțare a deﬁcitului bugetar și de reﬁnanțare a datoriei
publice pentru anul 2018, va ﬁ
anunțat volumul indicativ aferent emisiunilor de titluri de
stat pentru populație. Acestea
vor avea o frecvență lunară,
termenii și condițiile ﬁnanciare aferente ﬁecărei emisiuni
urmând a ﬁ speciﬁcate în cadrul prospectelor de emisiune
care vor ﬁ aprobate prin Ordin
al MFP si care vor ﬁ disponibile la sediile unităților Trezoreriei Statului.
 Doina A. NEAGOE

APIA: Creşterea animalelor

Ultima zi la depunerea cererilor
pentru ajutorul de stat
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură (APIA) reaminteşte că, potrivit
prevederilor legale, data de 15 decembrie
2017, inclusiv, este ultima zi pentru Cererile
iniţiale anuale de solicitare a ajutorului de
stat în sectorul creşterii animalelor pentru
anul 2018.
Cererile se depun la Centrele Judeţene ale
Agenției de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pe raza cărora/căruia se aﬂă sediul
social al solicitantului. APIA precizează în
Comunicatul oﬁcial postat pe site-ul instituţiei
că cererile completate de către solicitanţii prestatori ai serviciilor de determinare a calităţii
genetice a raselor de animale trebuiesc avizate
de către Agenția Națională pentru Zootehnie (ANZ) și vor ﬁ însoţite de următoarele
documente: dovada că solicitantul este persoană juridică, conform legislaţiei în vigoare;
acreditarea solicitantului pentru prestarea
serviciilor de determinare a calităţii genetice a
raselor de animale, eliberată de ANARZ; lista
microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici şi
mijlocii beneﬁciare ale serviciilor de determinare a calităţii genetice a raselor de animale,
avizată de ANZ, care va cuprinde: denumirea
întreprinderii, adresa, CUI/CIF/CNP, după caz,
codul CAEN, numărul unic de identiﬁcare a
întreprinderii la APIA, numărul contractului
de prestări servicii încheiat între prestator şi
beneﬁciar, rasa şi numărul de animale care
fac obiectul serviciilor, numărul de angajaţi şi
cifra de afaceri, iar în cazul întreprinderilor
noi, se va menţiona „întreprindere nou-înﬁinţată”; copia contractului între deţinătorul
registrului genealogic şi prestatorul serviciului
de determinare a calităţii genetice a raselor de
animale sau adeverinţă eliberată de ANZ, în
cazul în care acesta este altul decât deţinătorul registrului genealogic, din care să rezulte
contribuţia părţilor la realizarea obiectivelor
programului de ameliorare; lista activităţilor,
inclusiv lucrările şi tarifele acestora pentru
serviciile de determinare a calităţii genetice
a raselor de animale, pentru anul de aplicare,
avizată de ANZ.
 Doina A. NEAGOE

Întreruperi energie electrică
Săptămâna 18.12.2017-22.12.2017
1.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de lucru Aleșd
18.12.2017, 08:00-15:00, Loc. Aleșd cu str. Ricter
Karoly.
18.12.2017, 09:00-17:00, Loc. Ortiteag (p).
2.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Salonta
18.12.2017-22.12.2017, 08:00-16:00, Loc. Cefa (p), Salonta cu str.: Puskin, Tompa Mihály, Mihai Viteazul, Kulin György, Horea, Cloșca, Crișan, Tincii, Rozelor, Nouă,
P-ța Victoriei, Aradului, Republicii, P-ța Democrației,
Pelok Benedek, Avram Iancu, Șarcadului, Emile Zola,
Decebal, Războieni, Regele Ferdinand, Dornei, Ianus
Pannonius, Mihai Viteazul, Sinka István, Arany János
(p), Batthyanyi Lajos (p), Madach Imre, Csokonai Vitéz
Mihály, Independentei, George Cosbuc, Ioan Ciordaș,
Nicolaus Olahus, George Coșbuc, Mikes Kelemen (p)
,Cantemir, Liszt Ferencz, Vasile Alecsandri, Balogh Péter, Tompa Mihály (p), Batthyany Lajos (p), Constituției,
Olimpiadei, Darwin, George Enescu, Roman Ciorogariu,
Alexandru cel Bun, loc. Ciumeghiu.
3.Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Oradea
18.12.2017-22.12.2017, 09:00-17:00, Loc.: Băile 1 Mai
(p), Haieu (p), Rontău, Oradea cu str.: Roman Ciorogariu, Hașdeu, Ciheiului, Constantin Nottara, Leonardo da
Vinci, Liszt Ferenc, Bumbacului, Morii, Năfurului (p),
Calea Borșului (p) - Cămin Alfa.
4.Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Rural
18.12.2017, 09:00-17:00, Loc.: Cetariu (p), Cheriu (p),
Sfârnaș, Burzuc, Chioag.

