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A fost adoptată Legea zootehniei:

Amenzi drastice pentru
crescătorii de animale
Noua Lege a zootehniei
adoptată de Camera Deputaţilor reglementează creşterea
şi exploatarea, ameliorarea,
reproducţia şi alimentaţia,
conservarea resurselor genetice la speciile de animale
de interes zootehnic, precum
şi conservarea patrimoniului
zoopastoral.

Noile prevederi legale au ca
scop realizarea următoarelor
obiective: creşterea şi ameliorarea genetică a populaţiilor
de animale şi a altor specii de
interes zootehnic; conservarea
fondului genetic al speciilor
autohtone şi menţinerea diversităţii genetice a populaţiilor
de animale şi a altor specii de
interes zootehnic; respectarea
normelor de protecţie a mediului, de sănătate publică si a
normelor sanitare veterinare în
vigoare; îmbunătăţirea calităţii
produselor de origine animală,
rentabilității și competitivității
pe piață a producției realizate;
garantarea unui nivel superior de calitate al hranei pentru
animale prin care să se asigure
conversia optimă a resurselor
nutritive în produse de origine
animală; asigurarea alinierii
la standardele internaţionale. Dispoziţiile legii se aplică
crescătorilor de animale din
următoarele specii: taurine,
bubaline, ovine, caprine, ecvidee, suine, iepuri, animale de
blană, canide, feline, precum şi
crescătorilor de păsări, peşti şi
viermi de mătase. În înţelesul
legii, crescătorii speciilor de
interes zootehnic sunt persoanele ﬁzice şi juridice care deţin
speciile de animale menționate
mai sus, înscrise în Registrul
agricol, în Registrul Naţional
al Exploataţiilor, în Sistemul
de Identiﬁcare şi Înregistrare
a Ecvideelor şi/sau în altă bază
de date de interes naţional recunoscută de către autoritatea
competentă a statului în zoo-

tehnie. Legea prevede și pedepse aspre cu închisoarea și
amenzi uriașe pentru crescătorii de animale. Astfel, potrivit
Legii zootehniei, sunt considerate infracțiuni: falsiﬁcarea
înscrisurilor în certiﬁcatele
zootehnice sau în alte evidenţe
oﬁciale; executarea de lucrări
de manipulare genetică la animale, fără aprobarea autorităţii
competente a statului în zootehnie; utilizarea sumelor alocate pentru ameliorarea şi conservarea resurselor genetice
animale în alte scopuri; introducerea pe teritoriul Românei
de reproducători şi/sau material biologic fără autorizaţie
conform legislaţiei în vigoare.
Se pedepsesc cu închisoarea:
falsiﬁcarea înscrisurilor în
certiﬁcatele zootehnice sau în
alte evidenţe oﬁciale (de la 1 la
6 ani); utilizarea sumelor alocate pentru ameliorarea şi conservarea resurselor genetice
animale în alte scopuri (închisoare de la 1 la 7 ani); executarea de lucrări de manipulare
genetică la animale, fără apro-

barea autorităţii competente a
statului în zootehnie, respectiv introducerea pe teritoriul
Românei de reproducători şi/
sau material biologic fără autorizaţie conform legislaţiei în
vigoare (închisoare de la 2 luni
la 2 ani sau amendă penală).
Legea zootehniei stabilește
atribuirea directă a terenurilor
crescătorilor de animale de către primării, Consilii județene
și Agenția Domeniilor Statului
(ADS). Agenţia Domeniilor
Statului încheie contracte de
concesiune a terenurilor cu
destinaţie agricolă, libere de
contract, prin atribuire directă,
în condiţiile legii, cu crescătorii de animale, persoane ﬁzice
sau persoane juridice, care nu
dispun de terenuri cu destinație
agricolă concesionate/arendate/închiriate, din următoarele
specii: taurine, bubaline, ovine, caprine, suine, precum şi
cu crescătorii de păsări. Consiliile judeţene şi unităţile administrativ-teritoriale, care deţin
în proprietate publică/privată
sau în administrare terenuri

cu destinaţie agricolă, libere
de contract, încheie contracte
de concesiune/închiriere, după
caz, prin atribuire directă, în
condiţiile legislaţiei în vigoare,
cu crescătorii de animale. Procedurile de concesionare pentru crescătorii de animale se
aplică cu prioritate în prima sesiune, iar suprafeţele destinate
crescătorilor de animale sunt
stabilite de concedent înainte
de concesionare. În situaţia în
care suprafeţele sunt mai mici
decât cele solicitate se aplică
procedura concurenţială. În
vederea concesionării sau închirierii, după caz, crescătorii
de animale, persoane ﬁzice
sau persoane juridice, trebuie
să asigure încărcătura minimă
de 0,3 UVM/ha pe specie şi să
aibă sediul/punctul de lucru
sau domiciliul dovedit cu acte
de proprietate/înscrisuri de la
Registrul Comerţului sau documente de identitate pe raza
unităţii administrativ-teritoriale unde se aﬂă terenurile cu
destinaţie agricolă.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Dezvoltarea proiectelor pilot și a noilor produse

De asemenea, până la 15
martie 2019, ora 16.00, se vor
primi solicitări de ﬁnanțare

Benzină și motorină
mai scumpe

Potrivit listei cu accizele din 2019, publicate de Ministerul de Finanţe, accizele
se majorează după cum urmează: acciza
pentru benzina fără plumb creşte de la 1.976
lei la 2.038 de lei pentru 1.000 de litri, iar
acciza pentru motorină creşte de la 1.838 lei
la 1.896 de lei pentru 1.000 de litri.
Majorarea vine ca urmare a faptului că
Guvernul actualizează nivelul accizelor cu
creşterea preţurilor de consum din ultimele
12 luni, în consecinţă un litru de benzină şi de
motorină va ﬁ mai scump cu circa 7 bani pe litru. Tot de la 1 ianuarie 2019, Guvernul a decis
să majoreze conţinutul de biocombustibil care
se va regăsi în carburanţi, astfel că benzina va
trebui să conţină bioetanol în proporţie de 8%
- faţă de 4,5% cât este acum, iar motorina 6,5%
biodiesel - faţă de 5% cât este acum. Potrivit datelor statistice, preţul carburanţilor din
România a consemnat, în primele zece luni ale
anului 2018, printre cele mai mari creşteri din
Uniunea Europeană (UE). Astfel, benzina s-a
scumpit cu 11,5% în primele nouă luni ale anului, de la 1,12 euro pe litru, la 1,25 de euro pe
litru. La nivel european, rata de creştere a fost
de 8,5%. În Bulgaria, creşterea a fost de 10,3%,
în Polonia, de 7,2%, iar în Ungaria, de 8,6%, în
România şoferii plătind mai mult cu 11,1%, de
la 1,14 euro pe litru, la 1,27 euro pe litru.
 Doina A. NEAGOE

AFIR ﬁnanțează

Agenţia pentru Finanţarea
Investiţiilor Rurale primește
până la data de 1 martie
2019, ora 16.00, solicitări de
ﬁnanțare a proiectelor de
înﬁințare și funcționare a
grupurilor operaționale pentru dezvoltarea de proiecte
pilot, noi produse în sectorul
agricol prin submăsura 16.1
din cadrul PNDR 2020.

Din această lună,

pentru proiectele de înﬁințare
și funcționare a grupurilor
operaționale pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse, prin submăsura 16.1a
(pomicol). Alocarea ﬁnanciară
stabilită pentru prima sesiune de primire a solicitărilor
de ﬁnanțare pentru înﬁințarea
și funcționarea grupurilor
operaționale în sectorul agricol este 6.723.721 euro și de
5.819.040 euro pentru sectorul
pomicol. Dezvoltarea proiectelor pilot atât în sectorul agricol,

dar mai ales în cel pomicol, reprezintă o oportunitate excelentă pentru fermierii români de a ﬁ
inovativi și de a deveni competitivi la nivel european. Practic,
se oferă posibilitatea realizării
cercetării pentru obținerea unor
soluții în vederea eﬁcientizării
tehnologice, dar și pentru crearea de noi produse. Valoarea
maximă a sprijinului acordat
prin sM 16.1 și sM 16.1a pentru
dezvoltarea proiectelor pilot,
noi produse, procese și tehnologii este de 500.000 de euro/

proiect. Pentru aceste submăsuri, pragul minim pentru depunerea proiectului este de 10
puncte. Cererile se depun online pe pagina oﬁcială a Agenției,
www.aﬁr.info, iar pentru întocmirea documentației necesare
obținerii ﬁnanțării, solicitanții
interesați au la dispoziție Ghidul solicitantului și anexele
aferente sM 16.1 și 16.1a, documente pe care le pot consulta
pe site-ul Agenției, la secțiunea
„Investiții PNDR”.
 Doina A. NEAGOE

ONRC:

A crescut numărul
de ﬁrme dizolvate
Numărul ﬁrmelor dizolvate a crescut în
primele zece luni ale acestui an cu 20,71%,
la 29.278 ﬁrme, faţă de 24.254 în perioada
similară din 2017, conform datelor centralizate de Oﬁciul Naţional al Registrului
Comerţului.
Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate
în municipiul Bucureşti - 5.779 ﬁrme (plus
23,27% faţă de primele 10 luni din 2017) şi
în judeţele Timiş - 1.561 (plus 29,11%), Cluj 1.532 (plus 42,78%) şi Constanţa - 1.316 (plus
8,31%). Numărul cel mai mic de dizolvări a
fost înregistrat în judeţele Covasna - 177 (plus
35,11%), Harghita - 161 (minus 51,21%) şi Mehedinţi - 194 (minus 22,09%). Raportat la anul
anterior, cele mai mari creşteri ale numărului
de ﬁrme dizolvate s-au înregistrat în judeţele
Giurgiu (plus 104,61%), Olt (plus 97,82%) şi
Botoşani (plus 87,31%), în timp ce scăderi
au fost consemnate doar în judeţele Harghita
(minus 51,21%), Dolj (minus 30,08%), Braşov
(minus 22,33%), Mehedinţi (minus 22,09%) şi
Călăraşi (minus 8,88%).
 Doina A. NEAGOE

Vă aşteptăm şi în centru!

Anunţurile de publicitate pot ﬁ
depuse şi achitate şi la Punctul de
preluare deschis lângă Teatrul de
Stat din Oradea, pe strada Patrioţilor nr. 2, de luni până joi, între
orele 9.00-18.00, vineri între orele
9.00-16.00 şi duminica, între orele
16.00-18.00.

