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MADR: O bază de date necesară

Registrul agricol în format electronic
Document oficial de evidenţă primară unitară, registrul
agricol conţine date cu privire
la gospodăriile populaţiei şi la
societăţile/asociaţiile agricole,
precum şi la orice alte persoane fizice şi/sau entităţi juridice
care au teren în proprietate/
folosinţă şi/sau animale.

Ministerul Agriculturii a publicat, la data de 29 iulie 2019,
un proiect de hotărâre de Guvern prin care a fost aprobat registrul agricol în format electronic pentru perioada 2020-2027.
Reamintim că, potrivit legii,
Registrul agricol conţine date
privind: componenţa gospodăriei/exploataţiei agricole fără
personalitate juridică; terenurile
aflate în proprietate identificate
pe parcele şi categorii de folosinţă; terenurile agricole aflate
în folosinţă şi modul de deţinere
a respectivelor suprafeţe agricole; modul de utilizare a suprafeţelor agricole; animalele domestice şi/sau animalele sălbatice
crescute în captivitate; utilajele,
instalaţiile pentru agricultură şi
silvicultură, mijloacele de transport cu tracţiune animală şi
mecanică existente la începutul
anului; aplicarea îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor, utilizarea îngrăşămintelor
chimice la principalele culturi;
clădirile existente la începutul
anului pe raza localităţii; atestatele de producător şi carnetele de
comercializare eliberate/vizate;
menţiuni cu privire la sesizările/
cererile pentru deschiderea procedurilor succesorale înaintate
notarilor publici; înregistrări
privind exercitarea dreptului
de preempţiune; înregistrări
privind contractele de arendare. Registrul agricol constituie
sursă de date pentru elaborarea
pe plan local a unor politici în
domeniile: fiscal, agrar, protecţie socială, cadastru, edilitar-ur-

banistic, sanitar, şcolar, servicii
publice de interes local şi altele asemenea. Registrul agricol
asigură baza de date pentru satisfacerea unor solicitări ale cetăţenilor, cum ar fi printre altele:
eliberarea documentelor doveditoare referitoare la deţinerea
parcelelor agricole, a animalelor
şi a păsărilor; eliberarea/vizarea
atestatelor de producător şi eliberarea carnetelor de comercializare, în vederea valorificării
de către producătorii agricoli,
persoane fizice, a produselor
agricole proprii şi de exercitare
a comerţului cu aceste produse;
eliberarea adeverinţelor privind
calitatea de producător agricol,
în cazul celor care nu desfăşoară activitate economică pentru
care se eliberează documentele
prevăzute mai sus; alte situaţii
decât cele de mai sus şi care au
la bază informaţii cuprinse în
registrul agricol.

Toate datele din registrul
agricol, atât pe suport hârtie,
cât și în format electronic, au
caracter de interes public și trebuie să fie corecte din punctul de
vedere al proprietății termenilor
utilizați. Înscrierea în registrul
agricol a datelor privind clădirile
și terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum și a schimbării categoriei de folosință se poate face
numai pe bază de documente
anexate la declarația făcută sub
semnătura capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui
membru major al gospodăriei,
sub sancțiunea nulității. În cazul în care nu există documente,
înregistrarea în registrul agricol
a datelor privind clădirile și terenurile, a titularului dreptului
de proprietate asupra acestora,
precum și a schimbării categoriei
de folosință se poate face pe baza
declarației date sub semnătura

capului gospodăriei sau, în lipsa
acestuia, de un alt membru major
al gospodăriei, sub sancțiunea
nulității.
Potrivit noului Proiect de act
normativ, cheltuielile privind
gestionarea registrului agricol în
format electronic vor fi suportate
din bugetul Agenţiei Naţionale
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, precum și din bugetele
locale ale comunelor, orașelor,
municipiilor și sectoarelor municipiului București, după caz. În
termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii, prin
ordin al Directorului general al
Agenţiei Naţionale de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară se aprobă Ghidul utilizatorului pentru
aplicația informatică Registrul
Agricol Național. De precizat că
Proiectul de hotărâre include și
anexa cu formularele registrului
agricol electronic.
n D. A. NEAGOE

ANSVSA

Studiu privind
consumul de alimente

Informațiile colectate vor fi utilizate pentru dezvoltarea unei baze de date privind
consumul de alimente la nivel național, în
conformitate cu cerințele.
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și
pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), în
parteneriat cu Institutul Național de Sănătate
Publică (INSP), efectuează un studiu național
privind consumul de alimente al populației cu
vârsta cuprinsă între 10 și 74 de ani, în conformitate cu metodologia Autorității Europene pentru Siguranța Alimentelor (EFSA).
Potrivit Comunicatului ANSVSA, studiul se
desfășoară pe un eșantion de 1.500 de consumatori, distribuiți în mod reprezentativ pe
zone geografice, zone de reședință și grupe de
vârstă la nivelul întregii țări, prin efectuarea
de interviuri privind consumul de alimente.
Astfel, în perioada august - decembrie 2019,
vor fi intervievați cu privire la consumul de
alimente 300 de consumatori în grupul de
adolescenți (10-17 ani), 540 de consumatori în
grupul de adulți (18-64 de ani), 260 de consumatori în grupul de vârstnici (65-74 de ani),
140 de femei în perioada de maternitate și
260 de vegetarieni/vegani, care vor răspunde
la întrebările puse de investigatorii de teren.
Evaluarea va fi realizată în două sezoane, rece
și cald, deoarece studiile anterioare au arătat că
există diferențe sezoniere importante de aport
alimentar. Fiecare respondent va fi intervievat
de 2 ori, primul interviu derulându-se față în
față la locuința respondentului, cel de al doilea
- desfășurat telefonic în același sezon, cu o
pauză de minimum 7 zile între ele. Informațiile
colectate vor fi utilizate pentru dezvoltarea
unei baze de date privind consumul de alimente la nivel național, în conformitate cu cerințele
EFSA. De asemenea, informațiile colectate vor
fi transmise către EFSA ca parte a cerințelor
studiului, România contribuind, astfel, la dezvoltarea bazei de date europene pentru consumul de alimente. De precizat că EFSA (European Food Safety Authority), înfiinţată în anul
2002, este o agenție a Uniunii Europene (UE)
care oferă oferă consiliere științifică independentă cu privire la riscurile alimentare.
n Doina A. NEAGOE
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PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE
– Varianta simplificată

PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE
– varianta simplificată -

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ARIESUL MARE anunță public prelungirea celei
de a doua sesiuni de depunere a Cererilor de finanțare pentru proiecte LEADER - MĂSURA
M4/6B – ,,Promovarea incluziunii sociale în Microregiunea ARIEȘUL MARE” lansat
pentru perioada 31.05.2019 – 31.07.2019, prelungit pentru perioada 01.08.2019 – 02.09.2019.
Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2-M4/6B - 02/31.05.2019
Data lansării apelului: 31 mai 2019
Data limită de depunere a proiectelor : 02.09.2019, ora 13.00.
Beneficiari Eligibili: Instituții publice; Organizații neguvernamentale; Grupul de Acțiune
Locală Arieșul Mare care poate aplica în calitate de solicitant/ partener în cadrul proiectului, Societăți comerciale. In cadrul SDL măsura M4/6B se adresează celor care au beneficiat
de finanțare in calitate de beneficiar direct ai măsurii M1/6B, respectiv autorităților publice
locale(ex. UAT), astfel măsura M1/6B asigură complementaritatea cu M4/6B. De asemenea, în
cadrul măsurii M1/6B beneficiarii indirecti (Organizații neguvernamentale-ONG) sunt beneficiari direcți ai măsurii M4/6B, astfel măsura M1/6B este complementara cu măsura M4/6B.
Fondul disponibil alocat pe sesiune: 75.000 euro.
Intensitatea sprijinului se asigură diferențiat, respectiv:
• pentru investiții negeneratoare de venit – până la 100%,
• pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică – până la 100%,
• pentru investiții generatoare de venit – până la 90 %,
Valoarea finanțării nermabursabile pe un proiect nu poate depăși 75.000 Euro.
Depunerea proiectelor se poate face in perioada: 31.05.2019 – 02.09.2019, în fiecare zi
lucrătoare, între orele 9.00 – 13.00, la sediul GAL ARIESUL MARE din localitatea Cionești
nr 11, comuna Albac, județul Alba.
Date de contact: Morar Mihai Lucian – manager GAL, tel. 0766 500 179, Ros Radu Ioan –
evaluator proiecte, tel. 0751 213 018, email: galariesulmare@yahoo.com
Pentru mai multe informații, vă invităm să consultați varianta detaliată a apelului, Ghidul
Solicitantului pentru M4/6B si anexele disponibile în format electronic pe CD sau tiparit la
sediul GAL din din localitatea Cionești nr 11, comuna Albac, județul Alba, între orele 9.00 –
13.00 sau pe site-ul GAL ARIESUL MARE www.galariesulmare.ro.
REPREZENTANT LEGAL GAL ARIEȘUL MARE
MORAR LUCIAN MIHAI

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ARIESUL MARE anunță public prelungirea celei
de a 3-a sesiuni de depunere a Cererilor de finantare pentru proiecte LEADER MĂSURA
M1/6B – ,,Dezvoltarea şi modernizarea satelor din microregiunea Ariesul Mare” lansat
pentru perioada 31.05.2019 - 31.07.2019, prelungit pentru perioada 01.08.2019 – 02.09.2019.
Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2-M1/6B - 03/31.05.2019
Data lansării apelului: 31 mai 2019
Data limită de depunere a proiectelor: 02.09.2019, ora 13.00.
Beneficiari Eligibili:
* autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (ADI-uri)
* unități de cult – pentru proiectele care presupun construirea de capele funerare
* în cadrul SDL, măsura M4/6B se adresează celor care au beneficiat de finanțare în calitate
de beneficiar direct al măsurii M1/6B, respectiv autorităților publice locale (ex. UAT), astfel
măsura M1/6B asigură complementaritatea cu M4/6B.
Fondul disponibil alocat pe sesiune: 88 246,36 euro.
Valoarea eligibilă a proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 50.000 Euro.
Intensitatea sprijinului:
100% pentru investiții negeneratoare de venit;
100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică;
90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect.
Data limită pentru depunerea proiectelor : 31 IULIE 2019
Pragul minim de eligibilitate este de 35 puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finanțare.
Depunerea proiectelor se poate face in perioada: 31.05.2019 - 02.09.2019, în fiecare zi lucrătoare, între orele 9.00 – 13.00, la sediul GAL ARIESUL MARE din localitatea Cionești, nr.
11, comuna Albac, județul Alba.
Date de contact: Mihai Lucian Morar – reprezentant legal 0766 500 179, Horvath Ana Cosmina Victoria – evaluator proiecte 0740 115 334, email: galariesulmare@yahoo.com.
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului pentru M1/6B, disponibil pe site-ul GAL ARIESUL MARE - www.galariesulmare.ro.
Pentru mai multe informații, vă invităm să consultați varianta detaliata ale apelului, disponibil în format electronic pe site-ul GAL ARIESUL MARE www.galariesulmare.ro sau
tipărit la sediul GAL.
REPREZENTANT LEGAL GAL ARIESUL MARE
MORAR LUCIAN MIHAI

FNGCIMM a redus
comisionul de garantare

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri
(FNGCIMM) a anunţat că, urmare
a dinamicii pozitive a rezultatelor
înregistrate în activitatea de garantare a creditelor acordate în cadrul
Programului Start-up Nation și eficientizării unor mecanisme interne
ale societății, a redus comisionul de
garantare până la 1,95% din valoarea creditului.

Comisionul se va aplica garanțiilor
noi emise în favoarea beneficiarilor
programului, inclusiv celor care au
situații financiare încheiate, cu condiția
ca la data solicitării creditului garantat
să aibă o vechime mai mică de 36 de
luni de la data înființării. Comisionul
de garantare este o cheltuială eligibilă,
care poate fi decontată din ajutorul
financiar nerambursabil acordat în
cadrul programului Start Up Nation.
În prima etapă a Programului Start-up
Nation, FNGCIMM a garantat credite
de aproape 1 miliard de lei pentru circa
5100 de antreprenori aflați la început
de drum.
n Doina A. NEAGOE

