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ANSVSA: Noi reguli pentru

Precizări privind

Producerea şi comercializarea
hranei pentru animale
Ordinul privind procedura de autorizare/înregistrare
sanitar-veterinară a unităților ce desfășoară activități
în domeniul hranei pentru
animale și a mijloacelor de
transport al hranei pentru
animale a fost publicat joi, 11
mai 2017, în Monitorul Oﬁcial.

Potrivit noilor prevederi legale, unitățile din domeniul
hranei pentru animalele din
ferme, indiferent că este vorba
de unități care produc hrana,
o depozitează, o transportă
sau doar intermediază, își pot
desfășura activitatea numai
după ce au fost autorizate de
Direcțiile Sanitar-Veterinare
județene. Pentru obținerea autorizației, reprezentantul legal
al unității trebuie să depună
la DSVSA următoarele documente: cerere de autorizare
sanitar-veterinară
(modelul
cererii este în anexa 3 a Ordinului ANSVSA); copie a certiﬁcatului unic de înregistrare a
certiﬁcatului constatator emis
de oﬁciul registrului comerțului pentru activitatea pentru
care cere autorizarea; schița
unității cu ﬂuxurile tehnologice, dacă este cazul; copie a
actului doveditor al dreptului
de proprietate/folosință asupra
spațiului în care-și desfășoară
activitatea - memoriu tehnic
justiﬁcativ cu descrierea activității, utilajelor, ustensilelor, a
procedurii de lucru, capacității
de producție, depozitare, ambalare, după caz; lista cu per-

sonalul de specialitate, având
caliﬁcările necesare pentru
fabricarea hranei pentru animale, în cazul unităților producătoare; dovada achitării în
contul DSVSA a tarifului de
autorizare. Prin excepție, în
termen de 3 luni de la intrarea
în vigoare a Ordinului ANSVSA, unitățile care desfășoară
activități în domeniul hranei
pentru animale, cele care comercializează hrană sau unitățile din domeniul farmaceutic
veterinar vor depune, odată cu
documentația, o notiﬁcare și o
declarație pe propria răspundere. În cazul depunerii unei
cereri și/sau a unei documentații incomplete, solicitantul este
informat în termen de 5 zile

lucrătoare de la data înregistrării cererii și documentației
să completeze cu actele necesare. În termen de 25 de zile
lucrătoare de la depunerea documentației complete, DSVSA
va veriﬁca documentația, elaborând referatul de evaluare.
Autorizația se emite în termen
de maxim 5 zile lucrătoare de
la data ﬁnalizării raportului.
Potrivit legii, unitățile care
doar intermediază procurarea
hranei pentru animale și care
nu dețin furaje sunt scutite
de efectuarea evaluării la fața
locului, dar vor semna declarația pe propria răspundere.
Dacă aceeași unitate desfășoară activități de producție
și de comercializare, are ne-

voie de o singură autorizație
sanitar-veterinară. care se va
emite pentru activitățile desfășurate în ﬁecare punct de lucru al unității pentru care s-a
depus dosarul. De precizat că
DSVSA județene pot acorda
o autorizație temporară atunci
când se constată că unitatea
respectă parțial normele de igienă. Autorizația deﬁnitivă va ﬁ
acordată după încă o evaluare
a unității, la o distanță de 3
luni. Dacă, după 3 luni, se constată doar progrese și unitatea
nu îndeplinește toate normele
de igienă, poate să beneﬁcieze
de o prelungire de încă 3 luni a
autorizației temporare.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Sancţiuni pentru Noi criterii pentru subvenţionarea
Asociaţiilor agricole care
neacordarea
utilizează pajişti şi păşuni
dividendelor
Potrivit Legii nr. 31/1990, dividendele se
plătesc asociaţilor proporţional cu cota de
participare la capitalul social vărsat, dacă
prin actul constitutiv nu se prevede altfel.

Dividendele se plătesc în termenul stabilit
de către adunarea generală a asociaţilor sau,
după caz, stabilit prin legile speciale, dar nu
mai târziu de 8 luni de la data aprobării situaţiei ﬁnanciare anuale aferente exerciţiului
ﬁnanciar încheiat. În caz contrar, societatea
comercială va plăti o penalitate aferentă perioadei de întârziere, la nivelul dobânzii legale.
“Administratorii sunt solidar răspunzători faţă
de societate pentru: existenţa reală a dividendelor plătite” – se arată în legea societăţilor
comerciale. Se pedepseşte cu închisoare de la
un an la cinci ani fondatorul, administratorul,
directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului
ori reprezentantul legal al societăţii care încasează sau plăteşte dividende, sub orice formă,
din proﬁturi ﬁctive ori care nu puteau ﬁ distribuite, în lipsa situaţiei ﬁnanciare anuale sau
contrar celor rezultate din aceasta.
 Doina A. NEAGOE

La data de 8 mai, în Monitorul
Oﬁcial s-a publicat Legea nr.97/2017,
prin care s-a aprobat OUG 16/2017
privind modiﬁcarea şi completarea
OUG 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi ce se aplică în agricultură în perioada 2015-2020. Legea a
intrat în vigoare la trei zile de la data
publicării în Monitorul Oﬁcial al României, respectiv pe 11 mai.
Ministerul Agriculturii a elaborat
Proiectul de Ordin de modiﬁcare a
Ordinului ministrului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale nr. 619/2015, care
a fost postat pe site-ul www.madr.ro,
pentru consultare publică. Principalele modiﬁcări ale Ordinului vizează: în
cazul pajiştilor concesionate/închiriate
în condiţiile legii de către asociaţiile
crescătorilor de animale, la articolul 61,
se evidenţiază trei posibile categorii de
beneﬁciari, respectiv membrii asociaţiei, asociaţia fără cod propriu de exploataţie şi care desfăşoară activitate cu
animalele membrilor pe raza localităţii,
precum şi asociaţia cu cod propriu de
exploataţie care desfăşoară activitate

cu animalele membrilor în taberele de
vară pe perioada de păşunat;
La articolul 7, alin.(1) şi (2), pentru
formele asociative de proprietate, categoria documentelor justiﬁcative a fost
completată cu adeverinţa emisă de primăria pe raza căreia se aﬂă terenurile
agricole, în vederea preîntâmpinării reducerii numărului de beneﬁciari eligibili şi asigurării menţinerii capacităţii
de absorbţie a fondurilor europene. De
asemenea, pentru o mai bună înţelegere a prevederilor cuprinse în Ordin,
s-au mai propus: modiﬁcarea literei b) a
alineatului (1) al art. 44, ﬁind necesară
pentru corelarea condiţiilor de eligibilitate ale măsurii de sprijin cuplat pentru leguminoase boabe pentru industrializare/procesare cu titlul şi scopul
măsurii „Leguminoase boabe pentru
industrializare”, notiﬁcată la Comisia
Europeană; abrogarea art.481, prin care
se precizează că fermierul care nu atinge nivelul de producţie minimă stabilită trebuie exclus de la plata sprijinului
cuplat, întrucât nivelul respectiv reprezintă o condiţie de eligibilitate.
 Doina A. NEAGOE

Obţinerea etichetei
ecologice pentru
produse și servicii
Eticheta ecologică europeană încurajează operatorii economici să comercializeze
bunuri și servicii cu un impact redus asupra
mediului, mai ales că multe dintre măsurile
ecologice aduc o valoare în plus operatorilor
prin reducerea costurilor.

Operatorul economic care dorește să obțină
eticheta ecologică europeană pentru unul sau
mai multe dintre produsele sale trebuie să
solicite acest lucru Direcției Evaluare Impact
și Controlul Poluării din Ministerul Mediului.
Cerinţele pentru atribuirea eco-etichetării
se bazează pe criterii speciﬁce ﬁecărui grup
de produse atestat atât pentru performanţa
tehnică, cât şi pentru calitatea sa ecologică.
Operatorii economici (producători, importatori, prestatori de servicii sau comercianți) care
doresc să obțină eticheta ecologică europeană
înaintează solicitările către minister. Totodată,
aceștia trebuie să depună și dosarul care demonstrează că produsul corespunde exigențelor
ecologice, stabilite de Comisia Europeană.
Ministerul Mediului primește solicitarea și informează Comisia Europeană de decizia sa de
acordare a etichetei ecologice europene. Apoi,
Comisia publică această decizie pe site-ul etichetei ecologice europene. Comisia Națională
pentru Acordarea Etichetei Ecologice propune
modiﬁcările corespunzătoare cu privire la
informațiile care urmează să ﬁe incluse pentru
obținerea etichetei ecologice. După acordarea
drepturilor de utilizare a etichetei ecologice
europene, ministerul încheie cu operatorul
economic un contract, prin care se stabilesc
condițiile de utilizare a acesteia. După semnarea contractului, operatorul economic va
primi un certiﬁcat în care vor ﬁ precizate:
numărul licenței care poate ﬁ utilizat cu logoul
etichetei ecologice a UE; denumirea juridică a
solicitantului; gama de produse pentru care s-a
acordat eticheta ecologică a UE; toate denumirile comerciale relevante sub care este vândut
produsul. Criteriile pentru ﬁecare categorie de
produse se revizuiesc o dată la trei sau patru
ani, iar titularii de licențe pentru eticheta ecologică a UE trebuie să depună din nou o cerere
atunci când aceste noi criterii revizuite intră în
vigoare.
 Doina A. NEAGOE

Tendinţă de scădere
la afacerile deschise
de tineri

Conform datelor publicate de Oﬁciul Național al Registrului Comerțului (ONRC),
la ﬁnele lunii martie, mai puțin de 10% din
totalul ﬁrmelor active în România erau deținute de tineri cu vârsta sub 30 de ani.
Primele informații statistice privind structura pe categorii de vârstă a oamenilor de afaceri
din România au fost publicate în august 2013,
moment în care tinerii sub 29 de ani dețineau
11,45% din totalul celor 711.601 întreprinderi
active. Datele ONRC indică faptul că, la ﬁnalul
lunii martie, peste 63% din cele 822.097 de
societăți comerciale active înregistrate erau
deținute de persoane cu vârsta peste 40 de ani.
Structura pe categorii de vârste a acționarilor
și asociațiilor este următoarea: 9,66% dintre
asociați și acționari aveau vârsta până la 29 de
ani; 26,98% dintre ei aveau vârsta cuprinsă între 30 și 39 de ani; asociații și antreprenorii cu
vârste cuprinse între 40 și 49 de ani dețineau
împreună 30,68% din numărul ﬁrmelor active
în România; persoanele cu vârsta cuprinsă
între 50 și 59 de ani dețin 17,04% din capitalul social al ﬁrmelor românești; persoanele
cu vârsta de peste 60 de ani dețin 15,65% din
capitalul social al ﬁrmelor românești.
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