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ANSVSA: Recomandări

Comercializarea produselor
din lapte
Producătorii agricoli, crescătorii de bovine, ovine şi caprine îşi pot valoriﬁca laptele
crud sau produsele din lapte
(caş, telemea, urda, brânză)
numai în spaţii autorizate sanitar veterinar, cu respectarea prevederilor legale.

Legislaţia în vigoare sprijină crescătorii de animale care
doresc să valoriﬁce producţia
primară sau produsele obţinute prin procesarea producţiei primare, însă cu obligaţia
să solicite DSVSA judeţeană
un document de înregistrare pentru vânzare directă sau
document de vânzare cu amănuntul. Acest document trebuie să cuprindă: codul producătorului, produsele care se
valoriﬁcă, cantitatea, locul de
comercializare şi aria de distribuţie. Această înregistrare
este necesară pentru a se putea
monitoriza şi controla respectarea normelor şi regulilor de
igienă, trasabilitatea şi siguranţa alimentelor de către toti
crescătorii de animale care
produc, procesează, depozitează şi comercializează lapte
şi produse din lapte, în scopul
protejării sănătăţii publice. În
condiţiile în care crescătorii
de animale sunt înregistraţi la
DSVSA judeţeană pentru vânzare cu amănuntul, aceştia pot
să comercializeze produsele
din lapte la consumatorul ﬁnal, la alte unităţi autorizate/
înregistrate sanitar veterinar,
în pieţe agroalimentare, precum şi cu ocazia expoziţiilor,
târgurilor sau alte manifestări
organizate de diferite autorităţi
sau organizaţii profesionale în
cadrul legal.
Pentru ca produsele lactate

care se comercializează să nu
pună în pericol sănătatea consumatorilor, producătorii individuali au următoarele obligaţii: laptele, materie primă, să ﬁe
obţinut de la animale sănătoase, în condiţiile respectării normelor de igienă; producătorul
trebuie să deţină document de
înregistrare sanitară veterinară
pentru vânzare directă şi sau
vânzare cu amănuntul, eliberat
de DSVSA judeţeană; atestatul
de producător şi carnetul de
comercializare a produselor
agricole eliberate de primăria
din localitate,vizat de asociaţia
profesională şi/sau de medicul
veterinar oﬁcial, zonal; ﬁşa de
sănătate a animalelor vizată de
medicul veterinar; carnet de
sănătate a producătorului cu
viza medicului uman. De asemenea: să respecte condiţiile
de igienă privind transportul,

depozitarea şi comercializarea
acestor produse; produsele să
nu ﬁe contaminate cu diferite
impurităţi, să nu ﬁe transportate sau prezentate în ambalaje
murdare, ori improprii pentru
produsele respective; produsele să nu ﬁe falsiﬁcate sau să
prezinte modiﬁcări anormale
ale aspectului/culorii, mirosului, gustului ori consistenţei;
comercializarea produselor din
lapte trebuie să se facă numai
în spaţii care asigură atât protecţia produselor de contaminare (praf, raze solare, insecte), cât şi asigurarea spaţiilor
frigoriﬁce, autorizate sanitar
veterinar.
Vânzătorii de lactate au
obligaţia legală de a asigura
informaţii privind identitatea
producătorului,
sortimentul
de produs, data obţinerii, valabilitatea, înscrise pe o eti-

chetă ataşată pe ambalaj, cutia
de plastic sau putina pentru
brânzeturi. ANSVSA atenţionează cumpărătorii să se protejeze în perioada caniculară
prin: achiziţionarea de lapte
şi produse lactate, numai din
spaţii sau unităţi înregistrate
sanitar veterinar, evitând comerţul ,,stradal”; veriﬁcarea
instrucţiunilor de pe etichetele
produselor alimentare, cu respectarea informaţiilor despre
producător, modul de păstrare, preparare corectă şi valabilitate; folosirea de ambalaje
speciﬁce pentru sortimentul de
produs cumpărat, evitând orice
posibilitate de contaminare a
acestuia; asigurarea şi păstrarea alimentelor la temperaturi
mai mici sau egale de 4 grade
Celsius.
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Indicatorii privind Cumpărarea terenurilor agricole
mediul de afaceri – garantarea creditelor
s-au înrăutățit
România stă cel mai bine la capitolul
mediu de afaceri, însă calitatea economică
s-au înrăutățit în ultimii zece ani.

Potrivit studiului privind indicele de prosperitate din Europa Centrală și de Est (ECE)
publicat de Institutul Legatum și sprijinit de
Erste Group, în România, prosperitatea a crescut ușor peste media Europei Centrale și de
Est (ECE) din ultimii zece ani, însă a pornit
de la un prag scăzut. A urcat șapte poziții la
nivel global, ajungând de pe locul 57 în 2007
pe poziția 50 în 2016. Datele arată că indicatorii privind mediul de afaceri și calitatea economică s-au înrăutățit. Capitalul de încredere
a crescut, dar de la un minim foarte scăzut
- aducând României punctajul cel mai mic și
una din marile sale vulnerabilități. În total,
scorul României pentru cei nouă piloni analizați de studiu indică o volatilitate ce depășește
media ECE - se arată în document. Indicele
Prosperității Legatum clasiﬁcă țările în funcție de nouă domenii diferite, respectiv calitate
economică, mediu de afaceri, administrație
publică, educație, sănătate, siguranță și securitate, libertate personală, capital de încredere și
mediul natural.
 Doina A. NEAGOE

Prin noile reglementări legale, se
doreşte fructiﬁcarea potențialului
agricol real al României.

Potrivit Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.22/2017 pentru modiﬁcarea
și completarea OUG nr.43/2013 privind
unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea
accesului la ﬁnanțare al fermierilor, în
ceea ce priveşte ﬁnanțarea fermierilor
și susținerea utilizării mecanismului de
garantare prevăzut a se derula pe baza
fondurilor naționale de care dispune
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale (MADR) o primă modiﬁcare
vizează eliminarea deﬁniției de fermă
de familie și lărgirea accesului la măsurile promovate și pentru alte categorii
de beneﬁciari, persoane ﬁzice și juridice, sector agroalimentar și acvacultură, prevăzuți în OUG nr.3/2015 pentru
aprobarea schemelor de plăți care se
aplică în agricultură în perioada 2015
– 2020. De asemenea, OUG nr. 22/2017

procedează la: reducerea comisionului
de garantare pentru beneﬁciari de la
3,8% la 2% pentru a asigura accesul
mai facil al fermierilor la garanții pentru credite; modiﬁcarea deﬁniției pentru achiziție de teren și atingerea unui
plafon maxim de 750 ha și nu 250 ha,
cât era până în prezent; creșterea procentului de garantare de la 50% la 80%
pentru fermierii care solicită credite
bancare pentru achiziționarea de teren
agricol, diferența de garanție pentru
acoperirea integrală a creditului ﬁind
asigurată cu terenurile cumpărate și/
sau alte bunuri aﬂate în proprietatea
acestuia sau a terților. Pe lângă fructiﬁcarea potențialului agricol real al României, se doreşte astfel revitalizarea
zonelor rurale prin programe de investiții și prin noile politici agricole, astfel
încât acest sector să devină atât un motor de creștere economică, cât și o sursă
de locuri de muncă pentru cetățenii din
mediul rural.
 Doina A. NEAGOE

ANAF:

Impozitul speciﬁc –
sfera de aplicabilitate
Potrivit Legii nr.170/2016, impozitul
speciﬁc este aplicabil anumitor activităţi
principale şi/sau secundare desfăşurate de
contribuabilii persoane juridice.

Este vorba despre următoarele domenii: hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare (CAEN
5510); facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată (CAEN 5520); parcuri
pentru rulote, campinguri şi tabere (CAEN
5530); alte servicii de cazare (CAEN 5590); restaurante (CAEN 5610); activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente (CAEN 5621);
alte servicii de alimentaţie (CAEN 5629);
baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
(CAEN 5630). Sunt obligate la plata impozitului speciﬁc unor activităţi persoanele juridice
române care la data de 31 decembrie a anului
precedent au îndeplinit cumulativ următoarele
condiţii: aveau înscrisă în actele constitutive ca
activitate principala sau secundară una dintre
activităţile enumerate mai sus; nu se aﬂă în
lichidare. Contribuabilii care se înﬁinţează
în cursul anului şi care au înscrisă în actele
constitutive ca activitate principală sau secundară una dintre activităţile menţionate, plătesc
impozitul speciﬁc începând cu anul următor
înﬁinţării. Contribuabilii care desfăşoară mai
multe activităţi din cele enumerate, cu excepţia
complexurilor hoteliere, determină impozitul
speciﬁc prin insumarea impozitului pentru
ﬁecare activitate desfăşurată. Contribuabilii
care au mai multe unităţi determină impozitul
speciﬁc anual prin însumarea impozitului speciﬁc aferent ﬁecărei unităţi, calculat conform
formulei stabilite în anexa corespunzătoare codului CAEN, deci doar când există mai multe
unităţi distincte. Potrivit legii ﬁscale, declararea şi plata impozitului speciﬁc se efectuează
semestrial, până la data de 25 a lunii următoare
ﬁecărui semestru, iar suma de plată reprezintă
o jumătate din impozitul speciﬁc anual.
 Doina A. NEAGOE

Întreruperi energie electrică
Săptămâna 26.06.2017-30.06.2017
1.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Aleșd
28.06.2017 08:00-15:00 Loc.: Remeți cătun Coada
Lacului, Șuncuiuș (p).
28.06.2017 09:00-17:00 Loc.: Ortiteag (p).
2.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Marghita
28.06.2017 15:00-20:00 Loc.: Marghita cu str: Republicii - blocurile 4, 82, 98, M3, Jokai Mor, Bujorului (p),
Arany Janos (p).
28.06.2017 15:00-21:00 Loc.: Mișca, Chișlaz, Poclușa
cu nr.: 48-152.
3.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Săcueni
28.06.2017 09:00-16:00 Loc.: Săcueni cu str. Libertății (porțiunea de case).
4.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de
lucru Ștei
28.06.2017 09:00-14:00 Loc.: Vașcău.
5.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Beiuș
28.06.2017 09:00-16:00 Loc.: Hodișel, Șoimi, Lelești
circuit Mortănești, Beiuș cu str.: Pandurilor, 1 Decembrie 1918, Niculiță Papp, Mircea cel Bătrân.
6.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de
lucru Salonta
28.06.2017 08:00-16:00 Loc.: Salonta cu str. Móricz
Zsigmond, Louis Eyraud, Kalvin parțial, Bocskai
István partial, Földi János, Kulin György, Nouă, Horea,
Cloșca, Crișan, Rozelor, Mihai Viteazul, Tincii, P-ța
Victoriei, Regele Ferdinand, Împăratul Traian, Avram
Iancu.
7.Centrul de Exploatare Oradea (mt+jt) Punct de
lucru Oradea
28.06.2017 09:00-17:00 Loc.: Sânmartin (p), Băile
1 Mai (p), Haieu (p), Oradea cu str.: Podgoria, Vasile
Alecsandri, Calea Sântandreiului, Plantelor, Gurghiului, Cedrilor, Plopilor, Castanilor, Rampei, Peței, Căii
Ferate, Războieni, Uzinelor, Răspântiilor.
8.Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Rural
28.06.2017 09:00-17:00 Loc.: Păușa, Calea Mare,
Oșorhei.

