MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

PROGRAMUL PRIMUL SILOZ
Operatorii economici care au în
proprietate sau în administrare unul
sau mai multe depozite autorizate
conform Ordonanței de urgență a
G
Guvernului
l i nr. 12/2006 privind
i i d
stabilirea
unor
măsuri
de
reglementare a pieței pe filiera
cerealelor șși a pproduselor pprocesate
din cereale, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 225/2006, cu
modificările
și
completările
ulterioare
lterioare și care prestează
prestea ă servicii
ser icii
de depozitare a semințelor de
consum, pot solicita în scris
Ministerului
Agriculturii
și
Dezvoltării Rurale acordarea licenței
de depozit.

CUM SE OBȚINE
Ț
LICENȚA
Ț DE DEPOZIT (1)
 Se depune o cerere scrisă la Biroul Unic din cadrul Ministerului Agriculturii și
D
Dezvoltării
l ă ii Rurale
R l (cererea
(
se poate depune
d
prin
i delegat
d l
sau prin
i poștă);
ă)
 După ce solicitarea ajunge la Comisia de licențiere, secretarul Comisiei convoacă
membrii, în vederea desemnării organismelor de audit pentru verificarea condițiilor
financiare și tehnice ale operatorilor economici care solicită licența;
 Comisia transmite în scris repezentanților organismelor de audit decizia de începere
a acțiunii de verificare și certificare a condițiilor financiare și tehnice a depozitelor
pentru care s-a depus cererea de acordare a licenței;
 Organismul de audit județean, împreună cu reprezentantul operatorului economic
care a solicitat acordarea licenței de depozit, se deplasează la depozit pentru
verificare;
 Administratorul depozitului are obligația să pună la dispoziția organismului de
audit, în locația auditată, următoarele documente:
 Autorizația de depozit;
 Actul
A t l constitutiv
tit ti sau statutul
t t t l societății;
i tății

CUM SE OBȚINE
Ț
LICENȚA
Ț DE DEPOZIT (2)
 Certificatul de înregistrare al firmei;
 Documentele de proprietate asupra depozitului pentru care se solicită acordarea
licenței și/sau contractul de închiriere;
 Contractul de muncă și/sau de prestări de servicii încheiat cu cel puțin un
gradator autorizat,
autorizat în condițiile legii;
 Buletinul de verificare metrologică anuală a aparatelor de măsură și cântărire;
 Contractul de asigurare a depozitului pentru care se solicită acordarea licenței
și dovada plății primelor de asigurare;
 Autorizația sanitară de funcționare a depozitului pentru care se solicită acordare
licenței;
 Autorizația
ț de pprotecție
ț a muncii;;
 Autorizația sau acordul privind paza contra incendiilor;
 Autorizația de mediu;

CUM SE OBȚINE
Ț
LICENȚA
Ț DE DEPOZIT (3)
 Contractul de muncă încheiat cu personalul de specialitate calificat – laboranți,
gestionari, operatori, silozari - care să asigure în condiții corespunzătoare
recepționarea și restituirea cantitativă și calitativă a semințelor de consum
depozitate, precum și o bună stare de conservare a acestora pe perioada
depozitării;
 Cazierul fiscal al depozitarului, din care să rezulte că nu au fost săvărșite fapte
sancționate de legile fiscale, financiare, vamale, precum și de cele care privesc
disciplina financiară, inactivitatea fiscală și neatragerea răspunderii solidare;
 Certificat de atestare fiscală eliberat de organele fiscale competente, din care să
rezulte că nu înregistrează obligații fiscale la bugetul general consolidat;
 Contractul de asigurare a semițelor de consum.
 Organismul de audit, după ce verifică documentația pusă la dispoziție de solicitant,
întocmește raportul de audit, după modelul de raport agreat anterior și îl transmite
la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru a fi analizat de către Comisie;

CUM SE OBȚINE
Ț
LICENȚA
Ț DE DEPOZIT (4)
 După primirea rapoartelor de audit, (însoțite de documentele privind îndeplinirea
condițiilor pentru funcționarea depozitului, în copii certificate de organismul de
audit), secretarul Comisiei convoacă întrunirea acesteia, pentru analizarea și
pronunțarea cu privire la acordarea licenței de depozit sau respingerea cererii;
 După luarea deciziei,
deciziei secretarul Comisiei înștiințează în scris depozitarul asupra
celor decise;
 Licența de depozit se eliberează contra unei taxe de 100 lei care se plătește la
trezorerie;;
 Licența de depozit are o perioadă de valabilitate de 5 ani de la data emiterii sale
pentru fiecare depozit;
 Licența de depozit se prelungește, la cererea scrisă a depozitarului, fără a depăși
perioada de 3 ani, contra unei taxe de prelungire, reprezentând 60% din valoarea
taxei pentru acordarea licenței de depozit, la data solicitării prelungirii;

OBȚINEREA
Ț
CERTIFICATULUI DE DEPOZIT (1)
OBȚINEREA CERTIFICATULUI DE DEPOZIT SE REALIZEAZĂ ÎN
URMĂTOARELE ETAPE:
 Producătorii agricoli depun semințele de consum în depozitul licențiat;
 În schimbul mărfii depuse și la solicitarea producătorului agricol, depozitarul
licențiat eliberează certificate de depozit;
 Aceste certificate constituie titlul de credit negociabil,
negociabil reprezentativ al mărfii,
mărfii la
ordin;
 Certificatul de depozit poate fi utilizat de producătorii agricoli:
 La constituirea unei garanții reale mobiliare asupra semințelor de consum
depozitate;
 Pentru a vinde cantitatea înscrisă în el în cadrul bursei de mărfuri ca alternative
ale tranzacționării directe de semințe de consum;
 Certificatele de depozit sunt administrate de Fondul de Garantare a Creditului Rural
și se predau depozitarilor licențiați la cererea acestora pe baza licenței de depozit;
 Certificatul de depozit este valabil până la restituirea mărfii de către depozitar, dar
nu mai mult de 12 luni de la data emiterii sale;

OBȚINEREA
Ț
CERTIFICATULUI DE DEPOZIT (2)
 În cazul în care depozitul devine indisponibil,
indisponibil Administratorul va stabili
contravaloarea certificatului de depozit, calculată la prețul de despăgubire, format
pe baza informațiilor de preț oferite de sistemul informațional pentru piața
produselor agricole, publicat săptămânal de către Administrator;
 Depozitarii sunt obligați ca la eliberarea certificatelor de depozit să țină evidența
acestora în Registrul de evidență a certificatelor de depozit și să comunice
Administratorului, în termen de 5 zile de la eliberarea unui certificat de depozit;
 Administratorul
Ad i i
l trebuie
b i să acopere minimum
i i
10% șii maximum
i
20% din
di valoarea
l
certificatelor de depozit emise și aflate în evidența sa;
 În situația în care prin emiterea certificatelor de depozit valoarea disponibilităților
Administratorului se situează sub nivelul minim de 10%,
10% Administratorul va
notifica Comisia, care va decide cu privire la expunere.

LEGISLAŢIE
Ţ ÎN DOMENIU
•

Ordonanța de Urgență nr. 141 din 17 octombrie 2002 privind reglementarea
depozitării semințelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea și
constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, cu modificările și
completările ulterioare.

•

Hotărârea Guvernului nr. 82/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2002 privind
reglementarea
g
depozitării
p
seminţelor
ţ
de consum,, regimul
g
certificatelor de depozit
p
pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit şi
pentru stabilirea contravenţiilor şi a modului de sancţionare a acestora, cu
modificările și completările ulterioare.

INSTITUŢII
Ţ IMPLICATE
•
•
•

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Direcțiile Agricole Județene
Fondul de Garantare a Creditului Rural

