8,3 mil. lei, penalitatile calculate la energia
consumata pentru irigatii
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Rezumat:

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a acordat, pâna în luna februarie a anului 2010,
subventii totale pentru decontarea energiei electrice destinata irigatiilor anului 2009 în
valoare de 137.065.510 lei, iar penalitatile la energia consumata de Administratia Nationala
pentru Îmbunatatiri Funciare (ANIF) si Organizatiilor Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii
(OUAI) sunt de 8.343.523 lei. Din aceasta suma, 52.316.813 lei au fost alocate Directiilor
Agricole pentru Dezvoltare Rurala - pentru platile facturilor Organizatiilor Utilizatorilor de Apa
pentru Irigatii (OUAI). Restul de 84.748.697 lei a fost alocat Administratiei Nationale pentru
Îmbunatatiri Funciare (ANIF). În prezent, toate sumele facturate de furnizori au fost achitate.
"Restrictiile bugetare au dus la întârzierea platii facturilor, fapt ce a generat acumularea de
penalitati. Valoarea acestor penalitati la energia electrica consumata pentru irigatii de catre
ANIF si OUAI, în anul 2009, este de 8.343.523 lei", a comunicat ieri MADR.
În vederea achitarii acestor datorii si pentru asigurarea energiei electrice la statiile de
pompare apartinând ANIF si OUAI, conducerea MADR a facut demersuri pentru organizarea
unei întâlniri cu furnizorii de energie electrica - SC Electrica SA, SC CEZ SA, SC ENEL SA si
SC EON SA. Discutiile vor avea loc la sediul MADR si urmaresc stabilirea, de comun acord, a
modalitatilor de plata a acestor penalitati, astfel încât sa nu fie afectata activitatea ANIF si
OUAI-urilor. Ministerul Agriculturii informeaza ca urmeaza sa se stabileasca data de referinta
pâna la care se calculeaza penalitatile aferente energiei consumate în anul 2009 si valoarea
penalitatilor care se suporta din subventii. De asemenea, se va elabora un grafic de achitare
a acestor penalitati. Reprezentantii MADR si furnizorii de energie electrica vor discuta despre
procedurile de rebransare, dar si despre riscul de debransare a punctelor de livrare a apei
care în prezent sunt alimentate cu energie electrica. Pentru anul 2009, MADR a platit - prin
subventie de la bugetul de stat - suma de 1231 lei/ha, respectiv 639 lei /1.000 mc de apa
pentru irigatii. Aceste valori au reiesit prin raportarea sumelor totale platite, la suprafata
irigata (293.000 ha), respectiv la volumul de apa utilizata (565.000.000 mc). Datele sunt
preluate din Raportul "Reabilitarea si reforma sistemului de irigatii", elaborat de Banca
Mondiala si Guvernul României.

