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Românii consuma sute de mii de tone de paine congel ata din import !

Producătorii români de pâine trebuie să vină pe piaŃă cu sortimente deosebite,
pentru ca românii să nu mai cumpere produse de panificaŃie congelate, aduse
din import, a declarat, joi, Elena Tatomir, director general al DirecŃiei Generale
Politici Agricole şi Industrie Alimentară din cadrul Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale (MADR).
Ea a răspuns astfel unei întrebări privind prezenŃa masivă în magazine a
produselor de panificaŃie congelate.
‘Am discutat acest subiect cu colegii din morărit şi panificaŃie. Avem foarte
multe supermarketuri şi probabil piaŃa doreşte să consume astfel de produse.
Cei care lucrează în acest sector ar trebui să se concentreze ca aceste
produse să fie oferite de producŃia internă şi să nu mai vină din import. Mai
ales că avem producŃii foarte bune în domeniul cerealelor şi industria de
morărit şi panificaŃie ar trebui să se concentreze şi să-şi pună întrebări legate
de acest segment’, a spus Tatomir, în cadrul conferinŃei ‘Agri-Business pe
profit’.
Oficialul MADR a susŃinut că autorităŃile nu pot interveni în a stabili nici
regulile pieŃei şi nici doleanŃele cumpărătorilor.
‘Vorbim de cerere şi ofertă. Cred că cei din sectorul de morărit şi panificaŃie
trebuie să îşi reconsidere abordarea faŃă de piaŃă şi gama sortimentară,
pentru a oferi cumpărătorilor produse deosebite şi să satisfacă cerinŃele
acestora’, a adăugat ea, la conferinŃa organizată de ziarul Bursa.
La rândul său, Daniel Constantin, membru în Comisia de agricultură din
Camera DeputaŃilor şi fost ministru al Agriculturii, a arătat că, până acum,
fermierii români din acest domeniu nu s-au preocupat să producă valoare
adăugată, mulŃumindu-se să găsească cumpărători pentru grâu.
‘Motivul (pentru care există cantităŃi mari de pâine congelată pe piaŃă – n.r.)
este simplu: exportăm prea multă materie primă. Şi fermierii sunt de înŃeles
aici. Au fost ani de zile în care nu au câştigat nimic, nu au fost pe profit. După
anul 2007, au fost tentaŃi să obŃină venituri imediate, din vânzarea directă,
acesta a fost businessul pe care l-au creat. Dar acum, după paşii făcuŃi pe
zona de dezvoltare şi de creştere a producŃiei, încep să se gândească la o
valoare adăugată mai mare, la un câştig mai mare’, a spus Constantin,
prezent la acelaşi eveniment.
În luna mai, preşedintele Comisiei pentru agricultură din Camera DeputaŃilor,
Nini Săpunaru, declara că în România intră zilnic 25 de tiruri cu pâine
congelată din import, ceea ce înseamnă o cantitate de 875.000 de tone pe an.
’25 de tiruri cu pâine congelată intră în fiecare zi în România, adică 875.000
de tone pe an. Deci, orice pâine proaspătă din aceste magazine este de fapt
pâine congelată adusă din import’, a spus Săpunaru, în cadrul unei conferinŃe.
Un Ordin al AutorităŃii NaŃionale pentru ProtecŃia Consumatorilor (ANPC) care
intră în vigoare joi prevede faptul că operatorii economici care
comercializează către populaŃie pâine, produse de panificaŃie şi produse de
patiserie obŃinute din produse congelate, precum şi unităŃile care utilizează la
prepararea meniurilor produse alimentare congelate au obligaŃia de a informa
consumatorii prin afişare la loc vizibil, lizibil, uşor de înŃeles, într-o formă care
să nu permită ştergerea, după caz, pe un afiş, pe etichetă, ambalaj de



vânzare, în meniul oferit, ori altele asemenea, ce însoŃesc produsul, cu
menŃiunea ‘produs/din produs decongelat.
‘Este vorba despre un Ordin ANPC care intră în vigoare pe 20 octombrie şi
care prevede obligativitatea operatorilor economici care comercializează
produse congelate sau produse care provin din produse congelate să afişeze
acest lucru’, a declarat pentru AGERPRES Paul Anchel, director general
ANPC.
Operatorii economici care nu vor respecta prevederile acestui Ordin vor fi
sancŃionaŃi cu amenzi cuprinse între 1.000 şi 10.000 lei, sancŃiunile putând
include şi suspendarea activităŃii în cazul în care aceştia se opun total afişării
acestor informaŃii.


