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MADR. Siguranţa alimentară

Veriﬁcări privind nivelul
reziduurilor de pesticide

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale (MADR),
prin direcţiile și serviciile
sale de specialitate acordă
o deosebită atenţie respectării prevederilor Legii nr.
145/2004 pentru stabilirea
unor măsuri de reglementare
a pieţei produselor din sectorul agricol.
De asemenea, Autoritatea
Naţională Fitosanitară (ANF)
desfăşoară în permanenţă controale la nivel naţional dovadă
că, în perioada martie – mai,
au fost efectuate un număr de
2.743 controale la depozite de
produse de protecţie a plantelor (167), ﬁtofarmacii (988),
utilizatori (317), prestatori de
servicii cu produse de protecţie
a plantelor (319) şi producători
agricoli (952). Au fost controlaţi
producătorii de tomate, prelevându-se 39 probe la nivel naţional la care NU s-au constatat
depăşiri ale limitetlor maxime
admise de reziduuri de produse
de protecţie a plantelor. Principalele obiective urmărite permanent în cadrul acestor acţiuni de monitorizare şi inspecţie
sunt: asigurarea unui spaţiu
distinct şi semnalizat vizibil
de minim 40% din numărul
total de tarabe din piaţă pentru
producătorii agricoli autohtoni,
persoane ﬁzice în special, sau
producători agricoli organizaţi
conform OUG nr. 44/2008;
depistarea şi sancţionarea fe-

Întreruperi energie electrică

Perioada: 20.05.2019 – 24.05.2019
Reanunțate cu 2 zile.

1. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Aleșd
- Punct de lucru Aleșd
23.05.2019 09:00-17:00 Loc. Bratca (p),
Luncșoara (p), Lugașul de Sus (p), Damiș,
Brusturi (p), Vadu Crișului (p).
23.05.2019 08:00-15:00 Loc. Surducel (p).

Întreruperi energie electrică

Perioada: 27.05.2019 – 31.05.2019
Anunțate cu 2 zile

1. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Aleșd
- Punct de lucru Aleșd
27.05. – 31.05.2019 09:00-17:00 loc.
Șuncuiuș, Vadu Crișului (p).

ANAF
nomenului de substituire a legumelor şi fructelor autohtone
cu cele provenite din import
sau comerţ intracomunitar;
etichetarea corectă a produselor, legume şi fructe, expuse
la comercializare prin indicarea locului de producţie, a denumirii cultivatorului, a datei
recoltării şi a preţului, pentru a
se distinge producţia autohtonă
de cea provenită din import sau
spaţiul intracomunitar; transabilitatea loturilor de legume
şi fructe provenite din import
sau comerţ intracomunitar prin
indicarea corectă pe documentele însoţitoare (facturi ﬁscale)
a ţării de origine, documente
ce sunt emise de depozitari
către comercianţii de legume

şi fructe cu amănuntul; prelevarea de probe de către reprezentanţii Autorităţii Naţionale
Fitosanitare în vederea efectuării de analize privind nivelul
reziduurilor de pesticide din
majoritatea speciilor expuse în
această perioadă la comercializare. Astfel, până la data de 15
mai, veriﬁcările MADR şi ale
Direcţiilor Agricole Judeţene
s-au concretizat în: 320 pieţe
agroalimentare veriﬁcate; 122
depozite en-gros de legume şi
fructe; 58 probe prelevate, în
echipe mixte cu reprezentanţii
ANF, din: mere, cartoﬁ, ardei,
castraveţi, roşii, pătrunjel, dovlecei, salată verde, ridichi,
căpşuni, ciuperci, ceapă verde,
usturoi verde, cartoﬁ noi, etc.

În ceea ce priveşte loturile de
legume şi fructe provenite din
import sau comerţ intracomunitar, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi ANAF
desfăşoară acţiuni mixte de
control la toate punctele de trecere a frontierei şi prelevează
prin sondaj probe în vederea
efectuării analizelor de laborator. Controalele s-au concretizat după cum urmeaza: 5.118
transporturi de legume/fructe
veriﬁcate; 48.996 tone cantitate totală; 171 probe prelevate;
88.700 lei sancţiuni contravenţionale; 38 tone cantităţi reţinute de la comercializare.
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Peste 40.000 de
Oportunităţi de afaceri prin
tranzacții imobiliare Programul Smart Start USA
Potrivit datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI),
judeţul Bihor se aﬂă pe locul trei între
județele în care au fost vândute cele mai
multe terenuri agricole în cea de-a patra
lună a anului, după Timiș şi Teleorman.

Programul Smart Start USA, demarat în luna septembrie 2018, îşi
propune să faciliteze accesul unui
număr de 10.000 de companii mici
şi mijlocii şi antreprenori, anual, pe
piaţa nord-americană.

În ceea ce priveşte vânzările de imobile,
luna trecută au fost vândute, la nivelul întregii țări, 40.811 de imobile, cu 3.755 mai puține
față de luna martie 2019.
Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate, în a patra lună a anului, în București
- 7.012, Ilfov - 3.336, Timiș - 2.499. Județele
cu cele mai puține imobile vândute în aceeași
perioadă sunt Gorj - 254, Sălaj - 235 și Olt 108. Numărul ipotecilor, în luna aprilie 2019, a
fost de 24.284, cu 2.150 mai mare față de luna
aprilie 2018. Cele mai multe operațiuni au fost
înregistrate, luna trecută, în București – 6.117,
Ilfov - 1.873, Timiș - 1.236. La polul opus, se
aﬂă județele Giurgiu, Harghita - 102, Gorj, Sălaj - 69, Covasna - 54.
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Organizat de Camera de Comerţ şi
Industrie a României, Academia de
Studii Economice din Bucureşti, Fundaţia Laufer, împreună cu partenerii de
implementare a a programului Smart
Start USA – First Bank, Banca Transilvania, certSign, FNGCIMM, Fondul
Român de Contragarantare, conferinţa Smart Start USA – Soluţii eﬁciente
de ﬁnanţare pentru internaţionalizarea
afacerilor româneşti Are loc astăzi, 21
mai, la Sala de şedinţe a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bihor, strada Dimitrie Cantemir nr. 2b,
Oradea. Smart Start USA este singurul program privat din România care
urmărește crearea primului ecosistem,
românesc dedicat creșterii exportului si
internaționalizării companiilor cu capi-

tal românesc, cu acces prioritar pe piața
SUA. Astfel, companiile mici şi mijlocii, dar şi antreprenorii vor ﬁ în măsură
să îşi promoveze produsele şi serviciile,
devenind investitori străini pentru economia americană, contribuind astfel la
dezvoltarea schimburilor bilaterale şi la
creşterea exporturilor româneşti. Implementarea programului oferă oportunităţi reale şi imediate pentru antreprenorii români de a se conecta cu cea
mai mare economie a lumii. Prin intermediul programului Smart Start USA,
antreprenorii americani sunt, la rândul
lor, ajutaţi şi încurajaţi să îşi extindă
business-ul în România, crescând în
acest fel volumul investiţiilor străine.
Programul SmartStart USA este disponibil pentru companiile din sectorul
IT&C, auto, imobiliare, infrastructură
şi construcţii, turism, investiţii ﬁnanciare, agricultură, producţie de mobilă,
consultanţă, industria farmaceutică şi
medicală.
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Modiﬁcări la
Declarația unică
Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat Proiectul pentru modiﬁcarea
OANAF nr.49/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere
și de gestionare a Declarației unice privind
impozitul pe venit și contribuțiile sociale
datorate de persoanele ﬁzice.
În Referatul de aprobare a actului normativ se menționează că, prin OUG nr.26/2019
pentru modiﬁcarea și completarea unor acte
normative, au fost aduse modiﬁcări regimului
ﬁscal aplicabil persoanelor ﬁzice care realizează venituri de natura celor prevăzute la
art.155 din Codul ﬁscal și pentru care nu se
datorează contribuția de asigurări sociale de
sănătate, respectiv zilierilor. Astfel, dispozițiile
art.9 alin.(2) din Legea nr.52/2011 privind
exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, au fost
modiﬁcate, prin introducerea pentru zilieri a
posibilității de a se asigura opțional în sistemul
public de sănătate potrivit prevederilor Legii
nr.227/2015 privind Codul ﬁscal cu modiﬁcările și completările ulterioare. De asemenea,
a fost introdusă o nouă categorie de persoane
care poate opta pentru plata CASS, respectiv
persoanele ﬁzice care realizează venituri de
natura celor prevăzute la art.155, pentru care
nu se datorează contribuția de asigurări sociale
de sănătate. Pentru noua categorie de persoane,
tratamentul ﬁscal este similar celui aplicabil
persoanelor ﬁzice fără venituri, acestea datorând contribuția de asigurări sociale de sănătate, pentru 12 luni, la o bază de calcul egală cu 6
salarii minime brute pe țară în vigoare la data
depunerii Declarației unice privind impozitul
pe venit și contribuțiile sociale datorate de
persoanele ﬁzice, indiferent de data depunerii
acesteia. Proiectul se poate consulta pe site-ul
ANAF, la secțiunea Transparență decizională.
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