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Procedurile pentru accesarea fondurilor europene su nt din ce în ce mai
stufoase (secretar de stat)

Procedurile emise de Comisia Europeană pentru accesarea fondurilor
europene sunt din ce în ce mai stufoase de la un interval de finanŃare la altul,
deşi beneficiarii se aşteaptă la simplificarea lor, a declarat, joi, Ilie Dan Barna,
secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene.
"Simplificarea pe noul interval de finanŃare 2014-2020, pe care toată lumea şi-
o doreşte, (...) este o himeră. Fiecare nou interval de finanŃare a venit dinspre
Comisie cu proceduri birocratice mult mai complexe şi mai consistente", a
spus secretarul de stat, prezent la conferinŃa "AbsorbŃia finanŃărilor europene
— şansă de modernizare pentru România", organizată de ziarul Bursa,

El a arătat că, în intervalul de finanŃare actual, 2014-2020, procedurile sunt
mult mai stufoase decât au fost în intervalul anterior, 2007-2013.

"În momentul de faŃă, la Comisie se lucrează pe un mecanism de costuri
simplificate. Am transmis reprezentanŃilor Comisiei că aşteptările în piaŃă ale
beneficiarilor de finanŃări în ceea ce priveşte simplificarea sunt unele foarte
mari. Privirea spre Comisie este ca spre un Sfânt Graal, care ar trebui să vină
acum să explice ce înseamnă aceste costuri simplificate din punctul lor de
vedere", a continuat Barna.

Oficialul a transmis beneficiarilor de fonduri europene să nu se aştepte ca
autorităŃile de la Bruxelles să simplifice lucrurile peste noapte.

"În spate, mecanismul a devenit şi devine zi de zi atât de stufos, încât
simplificarea, mie, personal, acum, mi se pare un slogan frumos. Vă spun
asta cu francheŃe, să nu vă aşteptaŃi la lucrurile să devină peste noapte foarte
simple. Nu au cum să fie", a adăugat Barna.

El a arătat că, în ultimele şapte luni, în România au intrat 1,9 miliarde de euro
din ceea ce înseamnă rambursări pe 2007-2013, iar, până la finalul anului, vor
mai veni alte 450 de milioane de euro din programul de resurse umane.

"Din punctul de vedere al lansărilor, sunt lansate 12,2 miliarde de euro şi,
dacă luăm în calcul şi dezvoltarea rurală, avem 15 miliarde de euro. Deci 45%
din fondurile alocate României sunt în momentul de faŃă deschise pentru a
primi proiecte. O pondere mare din această sumă vine din Programul de
Infrastructură Mare (POIM), ceea ce este un lucru bun, numai că acolo
suferim la proiecte", a mai susŃinut secretarul de stat.

***

Irimescu: Termenul pentru plăŃile directe către fermieri va fi prelungit până la
30 septembrie



Termenul pentru plata subvenŃiilor europene către fermieri va fi prelungit până
la 30 septembrie, în condiŃiile în care nu s-au putut efectua toate plăŃile până
la termenul-limită iniŃial, 30 iunie, a declarat, joi, ministrul de resort, Achim
Irimescu.
"Nu am putut efectua toate plăŃile directe pentru fermieri până la 30 iunie. Ne
vom încadra totuşi în cerinŃa Comisiei Europene, potrivit căreia, pentru a nu
plăti penalităŃi, trebuie efectuate 80% din plăŃi până la 30 iunie. Termenul se
va amâna până la 30 septembrie pentru cei 100 sau 200 de fermieri cu
probleme deosebite, care trebuie să se rezolve până atunci", a spus ministrul,
prezent la conferinŃa "AbsorbŃia finanŃărilor europene — şansă de
modernizare pentru România", organizată de ziarul Bursa.

El a amintit că, potrivit reglementărilor europene, începând cu 2020 nu se vor
mai putea face plăŃi directe fără cadastru.

"În prezent, din cele 15 milioane de hectare (de terenuri agricole — n.r.), doar
3 milioane de hectare în extravilan sunt cadastrate, deci situaŃia este
dezastruoasă", a subliniat Irimescu.

România a solicitat prelungirea termenului de plată a subvenŃiilor europene
din campania aferentă anului 2015, fără penalităŃi, în condiŃiile în care
Comisia Europeană a anunŃat în cursul lunii iunie că statele membre pot
solicita o astfel de prelungire până la 15 octombrie 2016, fără penalizarea
fermierilor, potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii, remis, miercuri,
AGERPRES.

"Am solicitat prelungirea, nu pentru a încetini ritmul în care se realizează
plăŃile, ci pentru a ne asigura că nu vor exista penalizări pentru fermierii
români. PlăŃile se realizează întru-un ritm alert, ştim cât este de important
pentru toŃi fermierii să primească banii cât mai repede", a afirmat ministrul
Agriculturii, Achim Irimescu, citat în comunicat.

În data de 13 iunie, şeful MADR declara pentru AGERPRES că termenul
pentru finalizarea plăŃilor directe către agricultori va fi prelungit cu cel mult o
lună peste termenul iniŃial de 30 iunie, în urma adoptării deciziei la nivel
european privind noul termen limită de 15 octombrie.

În cursul lunii iunie 2016, Comisia Europeană a anunŃat că statele membre
pot solicita o prelungire pentru plata subvenŃiilor europene din campania 2015
către fermieri până la 15 octombrie 2016, fără ca acestea să suporte
penalităŃi. Măsura a fost luată ca urmare a dificultăŃilor experimentate de mai
multe AgenŃii de PlăŃi din statele membre în cadrul primului an de plăŃi, din
Noua Politică Agricolă Comună.

Totodată, până la 29 iunie 2016, AgenŃia de PlăŃi şi IntervenŃie pentru
Agricultură (APIA) a asigurat la plată ajutorul excepŃional, cu caracter
temporar, acordat fermierilor din sectorul laptelui şi al produselor lactate,
ajutor reglementat de HG nr. 160/16.03.2016, în sumă totală de 8.773.154
euro pentru un număr de 17.014 cereri, precum şi ajutorul excepŃional în



sectorul de creştere porcine în sumă de 2.372.804 euro pentru un număr de
241 de cereri.

Până la 30 iunie 2016, APIA va emite ordinele de plată pentru fermierii ale
căror cereri unice de plată depuse în cadrul Campaniei 2015 au făcut obiectul
controalelor pe teren.

Termenul-limită stabilit de regulamentele europene pentru plata subvenŃiilor
era 30 iunie.

***

Irimescu: Am spus numele firmei Brădet în cazul infestării cu E-coli ca să evit
să mai moară nişte copii

Ministrul Agriculturii, Achim Irimescu, a declarat, joi, că a făcut public numele
producătorului de lactate Brădet pentru a evita moartea altor copii, în condiŃiile
în care respectiva firmă nu retrăsese de pe piaŃă lotul de brânză infestată cu
bacteria E-coli, aşa cum cere legislaŃia europeană.
"Există o legislaŃie europeană foarte clară care spune că în momentul în care
s-a depistat un lot cu probleme pentru sănătate şi au fost copii morŃi din cauza
Escherichia-coli, ai obligaŃia tu, ca firmă, să retragi de pe piaŃă acest produs.
Eu n-am nimic cu firma Brădet, Doamne fereşte!. Dar, dacă ai găsit un lot de
brânză cu 20 de kilograme contaminat, era obligaŃia lui să şi-o retragă de pe
piaŃă. N-a făcut-o. Atunci eu, ca să evit să mai moară nişte copii, am ieşit şi
am spus numele firmei. Numele firmei nu se spune decât în asemenea cazuri.
Deci el era obligat, nu eu. Eu niciodată nu am afirmat că el a omorât lumea,
Doamne fereşte!, dar asta este legislaŃia Uniunii Europene", a spus Irimescu.

El a fost prezent la conferinŃa "AbsorbŃia finanŃărilor europene — şansă de
modernizare pentru România", organizată de ziarul Bursa, şi a răspuns astfel
unei interpelări din sală cu privire la faptul că făcut public numele firmei în
produsele căreia a fost găsită bacteria E-coli.

Pe 29 februarie, într-o cantitate de brânză proaspătă de vacă produsă de
societatea Lactate Brădet a fost depistată bacteria E-coli.

"În urma analizelor de laborator, inspectorii veterinari au găsit E-coli în
probele de brânză de la Lactate Brădet din Curtea de Argeş, care
comercializează şi produse tradiŃionale. Este vorba despre o cantitate de 20
de kilograme de brânză proaspătă de vaci", declara atunci ministrul
Agriculturii, Achim Irimescu.

Totodată, bacteria E-coli a fost depistată ulterior la şapte angajaŃi ai societăŃii
Lactate Brădet, conform datelor transmise de DirecŃia de Sănătate Publică
(DSP) Argeş către Ministerul SănătăŃii şi InstituŃia Prefectului Argeş. Şapte
dintre cele 19 probe de coproculturi recoltate de la angajaŃii Lactate Brădet au



fost pozitive pentru cel puŃin unul dintre tipurile de E-coli patogen, iar în trei
dintre cazuri au fost identificate genele care provoacă sindromul hemolitic
uremic.

Sindromul hemolitic uremic a fost responsabil la începutul acestui an pentru
moartea a trei copii şi pentru internarea în stare gravă a altor câteva zeci de
copii.

Irimescu a fost acuzat, la acea dată, că a dezvăluit public numele firmei unde
s-a găsit bacteria E-coli, provocând acesteia pierderi şi prejudicii de imagine.
Fabrica Brădet s-a închis la finele lunii februarie, dar a fost redeschisă în luna
aprilie, după ce DSP şi DSVSA Argeş au emis avizele de funcŃionare, iar
lactatele Brădet au fost din nou introduse pe piaŃă.

***

Achim Irimescu: România riscă să piardă anual în jur de 80 de milioane de
euro pe subvenŃii europene din cauza Brexit

România riscă să piardă anual în jur de 80 de milioane de euro pe subvenŃii
europene din cauza Brexit, a declarat, joi, ministrul Agriculturii, Achim
Irimescu, într-o conferinŃă de presă.

"Un prim calcul indică faptul că Marea Britanie contribuie anual cu 13 miliarde
de euro la bugetul european, care în acest an este format din credite de
angajament şi credite de plată. Creditele de angajament sunt 144 miliarde de
euro la bugetul european şi putem face un calcul ce înseamnă retragerea a
13 miliarde de euro. Am verificat cu colegii de la Bruxelles şi ar afecta cu circa
2-3 procente bugetul european pentru România", a precizat ministrul
Agriculturii.

În opinia acestuia, reducerea nu se va aplica uniform şi în mod sigur vor fi
negocieri, însă din primele calcule reiese că România ar putea pierde anual
circa 80 de milioane de euro.

"Nu este sigur că se va aplica uniform (reducerea n.r.) pentru că nu uitaŃi că
Dacian Cioloş a făcut un obiectiv din mandatul său de comisar pe agricultură:
să reducă decalajul pe plăŃi directe la nivel european. Aşa s-a şi întâmplat.
România, Polonia, Portugalia şi Ńările baltice au primit o suplimentare, iar banii
au fost tăiaŃi din plăŃile directe de la nemŃi, de la francezi şi de la alte state
membre şi s-au adăugat la bugetul naŃional al României. Acum, nu pot să vă
spun exact, vor fi negocieri rămâne de văzut ce se va întâmpla, dar există un
risc ca România să piardă anual până la 80 de milioane de euro", a subliniat
şeful de la MADR.



Britanicii au votat pentru ieşirea Ńării lor din Uniunea Europeană (Brexit) la
Referendumul organizat în data de 23 iunie.

Conform rezultatelor definitive, 51,9% dintre alegători au votat în favoarea
Brexit-ului. Rata de participare la vot a fost de 72,2%. Numărul votanŃilor care
s-au pronunŃat pentru ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană se ridică la
17.410.742 milioane.

***

Irimescu: La miere vreau s ă fac ceea ce este corect; autorit ăŃile trebuie
să scoat ă de pe pia Ńă falsurile

Practica prin care apicultorii oferă zahăr albinelor înseamnă falsificarea mierii,
iar autorităŃile trebuie să ia măsuri pentru a scoate de pe piaŃă aceste falsuri,
în condiŃiile în care, conform unei maxime, scopul unui Guvern este să facă
ce este bine pentru popor, nu ceea ce vrea poporul, a declarat, joi, ministrul
Agriculturii, Achim Irimescu.

"La miere, vreau să fac ceea ce este corect. O maximă spune că Guvernul
trebuie să facă ce este bine pentru popor, nu ce vrea poporul. Deci în acest
sens procedez. Au fost discuŃii foarte mari despre miere şi despre metodele
de falsificare. Apicultorul pune zahăr în stup, albina procesează zahărul şi
face miere şi este miere procesată de albine. Existe metode de depistare a
acestor falsificări. AutorităŃile statului trebuie să facă determinări cât mai
multe, să reuşească să scoată de pe piaŃă aceste falsuri. Au fost discuŃii şi
încercăm să îndreptăm lucrurile. Au fost dezbateri în Consiliul miniştrilor
agriculturii de la Bruxelles pe această temă. Să nu vă spun că 30% din uleiul
de măsline este falsificat. Sunt oameni care încearcă să câştige bani din
această practică", a spus Irimescu, la conferinŃa "AbsorbŃia finanŃărilor
europene — şansă de modernizare pentru România", organizată de ziarul
Bursa.

El a adăugat că Ministerul Agriculturii pregăteşte un ajutor financiar pentru
apicultori în perioada următoare, fără a detalia însă despre ce este vorba.

La mijlocul acestei luni, preşedintele AsociaŃiei Crescătorilor de Albine din
România (ACA), Ioan Fetea, declara, pentru AGERPRES, că apicultorii
români solicită sprijinul Ministerului Agriculturii pentru a face faŃă "situaŃiei
disperate" din acest an, în care ploile excesive şi vremea nefavorabilă au
redus semnificativ producŃia de miere şi au afectat familiile de albine,
susŃinând că 2016 va fi un "an dezastruos", unul dintre cei mai slabi din ultimii
30 de ani.

"Suntem într-o situaŃie disperată, între faliment şi supravieŃuire, pentru că nu
s-a făcut nimic din cauza ploilor. Dăm suplimente nutritive, zahăr şi hrană
albinelor, practic le stimulăm în perioada în care trebuia să fim la cules la



rapiŃă şi la salcâm, iar teiul este aproape terminat. Am făcut nişte cheltuieli
extraordinare şi apicultorii nu mai au efectiv ce să le dea albinelor să
mănânce. Va fi un an dezastruos. Eu sunt din 1985 în această structură şi nu
am mai întâlnit aşa ceva, iar mulŃi apicultori mai vârstă au spus că nu li s-a
mai întâmplat niciodată ca în perioada de rapiŃă, de salcâm sau de tei să stea
cu sticla de sirop şi să le dea de mâncare albinelor. Practic, anul acesta am
dat de trei ori mai multă mâncare decât într-un an normal, respectiv peste 15
kilograme de zahăr sau sirop pe familia de albine ca să le menŃinem în viaŃă,
nu ca să facem producŃie", a arătat Fetea.

Acesta a precizat că au solicitat în urmă cu trei săptămâni ajutorul Ministerului
Agriculturii pentru acordarea unei scheme de minimis în sector, dar
deocamdată nu au primit răspuns.

"Am făcut o adresă de vreo trei săptămâni către ministrul Agriculturii, Achim
Irimescu, pentru acordarea unui ajutor de minimis, dar, deocamdată, nu avem
niciun răspuns. Acum suntem în pragul de a-i putea da o situaŃie clară cu
pagubele pe fiecare judeŃ în parte", a adăugat Fetea.

În opinia preşedintelui ACA, la ora actuală nu pot fi făcute niciun fel de
estimări în privinŃa producŃiei de miere din 2016, deoarece s-a realizat foarte
puŃin la rapiŃă, salcâm şi tei, singura speranŃă fiind producŃia de miere la
floarea soarelui, dar, şi în acest caz, numai dacă nu se vor înregistra secetă şi
temperaturi extreme.

"Nu pot spune nimic despre producŃie pentru că efectiv nu s-a realizat. La
rapiŃă avem doar 15—20 % din producŃie şi doar în două-trei zone din Ńară,
pentru că în rest nu s-a făcut nimic, la salcâm este la fel, mai puŃin de 20%,
iar la tei mai nimic. Raportul trimis la minister este doar pentru perioada de
primăvară, inclusiv luna mai, dar situaŃia continuă şi în iunie. Am rămas şi fără
albine, pentru că ele nu aşteaptă ajutorul statului. SituaŃia este dezastruoasă
şi apicultorii nu mai ştiu ce să facă. Au cheltuit tot, producŃie nu au ca să
vândă, iar de patru luni cu asta de ocupăm: hrănim albinele în loc să
valorificăm. Rămâne să vedem ce facem la floarea soarelui, dar şi aici, dacă
vor apărea călduri extreme şi secetă, dacă temperaturile trec de 35 — 40 de
grade, se duce şi floarea soarelui", a subliniat Ioan Fetea.

Potrivit sursei citate, cele mai afectate zone sunt vestul, centrul şi sudul Ńării,
doar în Moldova înregistrându-se o situaŃie ceva mai bună la salcâm, în două-
trei masive de pădure.

România produce, în medie, 22.000 de tone de miere anual, clasându-se pe
locul patru în Europa, şi deŃine un efectiv de 1,47 milioane de familii de albine.
La nivel naŃional sunt înregistraŃi în jur de 40.000 de apicultori, peste 60%
dintre aceştia fiind membrii ACA, cu un efectiv de 900.000 de familii de albine.


