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DSVSA Bihor: În perioada septembrie - octombrie,

ANAF: În dezbatere publică,

Veriﬁcări (şi) la operatorii
din industria laptelui
Ca urmare a activității de
control, personalul de specialitate din cadrul DSVSA
Bihor a aplicat 18 amenzi
contravenționale în valoare
totală de 23.600 lei și a retras
de la consum o cantitate de
50 kg produse alimentare în
valoare de aproximativ 500
lei, respectiv a dispus emiterea Ordonanței de încetare a
activității pentru un număr
de 25 operatori.

Direcția Sanitară Veterinară
și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Bihor, a avut în
vedere, în cadrul activităților
speciﬁce de protecție a sănătății animale și asigurare a siguranței alimentare, două mari
tematici de control. Mai precis au fost efectuate controale
susținute la toți operatorii din
industria laptelui, în scopul veriﬁcării modului de producere,
manipulare, păstrare, transport
și procesare a laptelui și produselor din lapte. În cadrul acestor controale au fost veriﬁcați
aproximativ 100 de operatori
din care 3 unități de procesare lapte, 5 centre de colectare
lapte materie primă și peste 90
de ferme producătoare de lapte
materie primă, destinat procesării sau vânzării directe către
consumatorul ﬁnal. În urma
controalelor au fost constatate
deﬁcienţe legate, spre exemplu,
de modul în care sunt realizate
activitățile conexe producției
primare (muls igienic, păstrarea laptelui și a evidențelor primare, bunele practici la nivelul
fermelor de lapte) motiv pentru
care au fost aplicate 15 sancțiuni contravenționale și chiar

s-a dispus emiterea unei ordonanțe de încetare a activității.
Totuşi, aﬁrmă reprezentanţii
instituţiei bihorene, se poate
concluziona că activitatea de
producere a laptelui materie
primă în județul Bihor a înregistrat nu doar o creștere cantitativă, dar și o îmbunătățire
calitativă.
Având în vedere concluziile
și recomandările Comisiei Europene privind programul de
monitorizare a unor substanțe
biocide, pentru care există suspiciunea utilizării în mod ilegal, au fost efectuate controale
în scopul depistării remanenței
în ouă și produsele din ouă
destinate consumului uman, a
unor substanțe biocide (ﬁpronil, amitraz, cypermethrin,
diazinon și thiamethoxam)

destinate pentru dezinfecția
spațiilor de producție, respectiv pentru combaterea dăunătorilor. În acest scop au fost
efectuate 54 controale (la 42
ferme păsări, 4 centre ambalare ouă, 1 unitate procesare
ou lichid, 2 depozite produse
medicale veterinare și 5 unități
DDD), ﬁind recoltate 12 probe
de ouă și produse din ouă, care
au fost expediate spre analiză
la laboratorul național de referință din cadrul Institutului
de Igienă și Sănătate Publică
Veterinară București. În urma
rezultatelor analizelor efectuate și transmise către DSVSA
Bihor până la această dată, nu
au fost semnalate indicii care
să ducă la suspiciunea prezenței acestor substanțe în alimentele veriﬁcate în cadrul pro-

gramului de monitorizare. De
asemenea, inspectorii DSVSA
Bihor au desfășurat în această
perioadă și activitățile zilnice
de supraveghere a producerii,
transportului și comercializării alimentelor, respectiv de
monitorizare și supraveghere
a sănătății și bunăstării animale. Concret, au fost efectuate 195 controale la unități din
sectorul industriei alimentare,
15 controale în traﬁc și 63 de
controale - la obiective din sectorul creșterii animalelor. Precizăm, în încheiere, că tot în
această perioadă DSVSA Bihor a emis un număr de 3.052
pașapoarte pentru bovine și,
respectiv, 400 de extrase din
registrul exploatațiilor.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

MADR a demarat
Bihorul, locul
trei la insolvenţe Campania de informare și
Potrivit datelor publicate pe site-ul Oﬁciului Național al Registrului Comerțului
(ONRC), numărul societăților comerciale și
persoanelor ﬁzice autorizate intrate în insolvență a crescut în primele nouă luni din
acest an cu 7,58%, comparativ cu perioada
similară din 2016, la 6.441 unități.
Cele mai multe ﬁrme și PFA-uri în insolvență sunt din București, respectiv 1.393, în creștere cu 15,6% comparativ cu ianuarie — septembrie 2016, Capitala ﬁind urmată de județul
Iași cu 385 (+8,76%) și de Bihor, cu 351 cazuri
(-16,82%). Cele mai multe insolvențe au fost
în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor - 1.933,
în creștere cu 3,76%. De asemenea, un număr
de 11.779 ﬁrme și-au suspendat activitatea
(-7,24%), iar 20.692 au fost dizolvate, număr în
scădere cu -12,24%.
 Doina A. NEAGOE

promovare “Alege oaia!”
Prin această campanie se urmărește valoriﬁcarea producțiilor agro-alimentare provenite de la specia ovine
şi creșterea valorii de export prin
produse prelucrate.
De asemenea, MADR intenţionează
ca, prin intermediuzl acestei campanii,
să atragă forță de muncă în sectorul de
prelucrare a cărnii și a produselor din
carne de oaie, dar şi să contribuie la
păstrarea tradițiilor privind preparatele
culinare din această specie, în special în zonele montane. MADR va avea
sprijinul tuturor crescătorilor de ovine
din România, care doresc, prin intermediul acestei campanii, să determine
consumatorii să manifeste mai mult
interes pentru carnea de oaie şi preparatele din carne de oaie. De asemenea,
s-au alăturat campaniei și reprezentanți
din cadrul Ministerului Turismului, ai
Ministerului Sănătății şi ai Autorității
Naționale Sanitare Veterinare și pentru

Siguranța Alimentelor, care au format
un grup de lucru sub coordonarea Direcţiei Generale de Politici în Industrie
Alimentară în cadrul căruia s-au stabilit obiectivele ce trebuie atinse. Astfel,
campania de informare și promovare
“Alege oaia!” se va desfășura la nivel
național pe o durată de trei luni și are ca
principal scop încurajarea consumului
de carne și produse din carne de oaie
pe tot parcursul anului. Obiectivul ﬁnal
al acestei campanii este de a informa
consumatorul asupra modului de preparare a cărnii de oaie și a produselor
din carne de oaie, cât și de dezvoltare a
unei culturi culinare în ceea ce privește
consumul de carne de oaie. Totodată, se
doreşte sprijinirea crescătorilor autohtoni de ovine și înﬁințarea unei piețe de
Gross care va constitui un intermediar
între crescătorii de ovine și canalele de
comercializare (retail și magazine de
proximitate).
 Doina A. NEAGOE

Formularul 108,
privind impozitul
pe reprezentanţă

Potrivit noilor reglementări ale Codului
Fiscal, orice reprezentanţă a unei/unor persoane juridice străine datorează un impozit
anual în sumă de 18.000 lei, care se declară
şi se plăteşte la bugetul de stat până în ultima zi a lunii februarie, inclusiv, a anului de
impunere.
În vederea administrării unitare a impozitului pe reprezentanţă şi a prelucrării automate a
declaraţiilor ﬁscale, printr-un Proiect de Ordin
supus dezbaterii publice se propune aprobarea
modelului şi conţinutului Formularului 108 Declaraţie privind impozitul pe reprezentanţă,
precum şi a instrucţiunilor de completare a
acestuia. Potrivit unui comunicat al Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), în
situaţia înﬁinţării/desﬁinţării reprezentanţei,
impozitul datorat pentru anul de impunere se
calculează proporţional cu numărul de luni de
funcţionare a acesteia şi se declară în termen
de 30 de zile de la data la care aceasta a fost
înﬁinţată/desﬁinţată, după caz. “Reamintim că,
începând cu data de 1 ianuarie 2018, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.
25/2017, se modiﬁcă dispoziţiile Capitolului
III - Impozitul pe reprezentanţe de la Titlul VI
din Legea nr. 227/2015 privind Codul ﬁscal.
Modiﬁcările legislative au vizat, în principal,
aspecte referitoare la stabilirea, declararea şi
plata impozitului anual datorat de reprezentanţă unei/unor persoane juridice străine, autorizată să funcţioneze în România”, se menţionează în comunicatul ANAF.

A crescut valoarea
tranzacţiilor bursiere

Piața românească de capital își întărește
poziția pe podiumul regional, după ce valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a urcat cu peste
30 de procente în primele nouă luni din acest
an, totalizând 1,8 miliarde euro.
Potrivit unui comunicat publicat pe site-ul
Bursei de Valori București (BVB), în perioada
menționată, valoarea Ofertelor Publice Inițiale
(IPO) și obligațiunilor corporative listate a depășit un miliard de euro, iar valoarea companiilor din joc a crescut cu 14,2%, până la 35,4
miliarde euro. Piața de capital românească a fost
și mai atractivă pentru emisiunile de obligațiuni
corporative, care au totalizat aproape 822 milioane euro.
Doina A. NEAGOE

Întreruperi energie electrică

Săptămâna 30.10.2017-03.11.2017
1. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de lucru Aleșd
30.10.2017, 08:00-15:00, Loc. Borod (p), Șuncuiuș (p).
30.10.2017, 09:00-17:00, Loc. Ortiteag (p).
2. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de lucru Săcueni
30.10.2017, 09:00-14:00, Loc. Diosig cu str.: Oituz, Viilor, Antena GSM.
3. Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Beiuș
30.10.2017, 09:00-16:00, Loc. Șoimi, Căbești (p), Pomezeu, Meziad (p).
4. Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Salonta
30.10.2017, 08:00-16:00, Loc.: Ianoșda (p), Cefa (p),
Salonta cu str.: Mihai Viteazul, Kulin György, Horea,
Cloșca, Crișan, Tincii, Rozelor, Nouă, P-ța Victoriei, Mikszáth Kálmán, Nicolae Titulescu, Constantin Brâncoveanu, Alexandru Vlahuță, Iosif Vulcan, Mircea Eliade,
Republicii nr. 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 125,
127, 129, Avram Iancu, Șarcadului, Emile Zola, Decebal,
Războieni.
5. Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Oradea
30.10.2017, 09:00-17:00, Loc.: Sânmartin, loc. Oradea
cu str.: Bumbacului (p), Morii, Aleea Onisifor Ghibu,
Aleea Forajului, Aleea Zidarilor, Constantin Noica, Peneș
Curcanul, Traian Goga, Ciheiului (p), Ogorului (p), Calea
Sântandrei (p), Eremia Grigorescu, Balogh Istvan, Pop
Coriolan, Radu Enescu, Roman Motti, loc. Băile 1 Mai.
6. Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Oradea
30.10.2017, 09:00-17:00, Loc.: Păușa, Șauaieu, Cetariu,
Cheriu, Tăutelec, Șișterea.

