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ANSVSA: În perioadele cu temperaturi ridicate -

Recomandări pentru evitarea
apariţiei toxiinfecţiilor alimentare
Autoritatea
Naţională
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
(ANSVSA) recomandă populaţiei ca, în perioadele
cu temperaturi ridicate, să
acorde atenţie modului în
care păstrează sau prepară
alimentele şi a locurilor de
unde acestea sunt cumpărate.
Astfel, consumatorilor li se
recomandă în primul rând să
cumpere produse alimentare
numai din locuri sau spaţii înregistrate sau autorizate sanitar
veterinar şi pentru siguranţa
alimentelor, pentru că le oferă
garanţia unor produse sigure,
care sunt controlate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi care sunt depozitate în condiţii corespunzătoare
de temperatură şi igienă.
De asemenea, atenţionează
specialiştii instituţiei: alimentele de origine animală se ﬁe
introduse în frigider, unde se
păstrează astfel: carnea refrigerată, laptele, produsele din
lapte şi ouăle la o temperatura
de refrigerare de preferinţă între 0˚C+4˚C şi separat în funcţie de categoria de produs, iar
carnea congelată la o temperatură cât mai scazută, respectiv
sub -12˚C; să ambaleze separat
alimentele care urmează a ﬁ
depozitate în frigider şi să le
menţină în decursul perioadei
de valabilitate, la temperaturile indicate pe ambalaj; să

Vă aşteptăm
şi în centru!

Anunţurile de publicitate
pot ﬁ depuse şi achitate
şi la Punctul de preluare
deschis lângă Teatrul de
Stat din Oradea, pe strada
Patrioţilor nr. 2, de luni
până joi, între orele 9.0018.00, vineri, între orele
9.00-16.00 şi duminica,
între orele 16.00-18.00.

ANAF:

Înregistrarea contractelor de
închiriere la Fisc - opţională
Potrivit OUG nr. 18/2018, proprietarii de
imobile nu mai sunt obligați să înregistreze
la Fisc, în termen de 30 de zile, contractele
de închiriere, însă persoanele ﬁzice şi/sau
juridice care doresc să își înregistreze la
unitatea ﬁscală contractele de cedare a folosinței bunurilor (asupra unei locuințe, spațiu
comercial, teren) pot să o facă în continuare.
Prevederea se regăseşte în O.U.G. nr.
18/2018, intrată în vigoare din luna martie.
De precizat, însă, că va rămâne în continuare
obligaţia declarării la Fisc a veniturilor obținute din cedarea folosinței bunurilor. Potrivit
legii, din data de 16 mai, orice persoană care
realizează venituri din activități economice sau
alte categorii de venituri are posibilitatea să le
declare online prin intermediul formularului
electronic inteligent al Declarației Unice disponibil în Spațiul Privat Virtual (SPV). Depunerea se face pe portalul e-guvernare.ro. Reamintim că, pentru anul 2018, dacă Declarația
unică este depusă online până pe 15 iulie 2018
și plata obligațiilor se efectuează integral până
la data de 15 martie 2019, inclusiv, se acordă o
reducere de 5% din suma totală datorată bugetului de stat, iar dacă suma datorată, stabilită la
nivelul veniturilor estimate pentru anul 2018,
este plătită integral până pe 15 decembrie 2018,
se acordă o reducere suplimentară de 5% din
suma datorată.
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păstreze alimentele gătite în
recipiente acoperite; produsele care au fost decongelate să
nu se recongeleze, pentru a ﬁ
preparate sau consumate ulterior; să îndepărteze alimentele
alterate, care sunt o sursă de
contaminare pentru celelalte
alimente; să spele bine fructele
şi legumele înainte de a le depozita în frigider şi înainte de a
le consuma.
Inspectorii din cadrul Direcţiilor Sanitare Veterinare
şi pentru Siguraţa Alimentelor
județene se vor asigura că agenţii economici vor respecta: evitarea expunerii pentru vânzare

a produselor de origine animală în locuri sau spaţii care nu
asigură temperaturi adecvate
şi condiţii de igienă corespunzătoare; condiţiile de manipulare, depozitare şi transport ale
produselor de origine animală
în toate unităţile autorizate sau
înregistrate sanitar veterinar
şi, în mod special, a produselor
perisabile (carne preparată şi
carne tocată, peşte, ouă, lapte
şi produse din lapte); măsurile
privind conﬁscarea, denaturarea şi distrugerea produselor
de origine animală alterate sau
depreciate pe timpul transportului, distribuţiei, depozitării

sau comercializării; asigurarea
temperaturilor adecvate pentru menţinerea lanţului frigoriﬁc în timpul transportului;
interzicerea comercializării şi
punerii în consum a cărnurilor
care nu sunt inspectate, ştampilate şi certiﬁcate sanitar veterinar.
O ultimă precizare: consumatorii pot sesiza nereguli din
domeniul siguranţei alimentelor, apelând gratuit, din orice
rețea de telefonie, numărul
de telefon al Call Center-ului
ANSVSA: 0800 826 787.
 Doina
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APIA: Cererile unice de plată

Ultima zi la depunerea modiﬁcărilor
Potrivit unui comunicat
al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
(APIA) informează până la
data de 31 mai inclusiv, la
sediile Centrelor județene/
locale APIA, fermierii pot
depune modiﬁcări la Cererile Unice de Plată depuse în
cadrul Campaniei 2018.
Totodată, reamintim că în
conformitate cu art. 1 din
Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
(MADR) nr. 24/23.01.2018,
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură are obligația ca începând cu luna iunie 2018 să respecte întocmai
următoarele etape, prezentate la lit. b), c), d) și e), astfel:

în intervalul 1 iunie – 1 iulie
2018 se va efectua controlul
administrativ, inclusiv controlul preliminar al cererilor
unice de plată, eșantionarea
acestora precum și transmiterea eșantioanelor, potrivit
dispozițiilor Regulamentului
nr. 2333/2015 de modiﬁcare a
Regulamentului de punere în
aplicare (UE) nr. 809/2014; între 1 iulie – 1 octombrie 2018
se va efectua controlul la fața
locului pentru cererile unice
de plată eșantionate la control
pe teren, iar controlul aferent
al unor obligații speciﬁce, în
iarna sau în primăvara anului următor; plata avansului
pentru anul de cerere 2018 se
va efectua în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2018,

conform Regulamentului (UE)
nr. 1306/2013 al Parlamentului
European și al Consiliului din
17 decembrie 2013, cu modiﬁcările și completările ulterioare; plata ﬁnală ca diferență între cuantumul acordat în avans
și cuantumul calculat pentru
anul de cerere 2018 se va efectua între 1 decembrie 2018 - 31
martie 2019. Sprijinul ﬁnanciar
aferent Campaniei 2018 este ﬁnanţat din Fondul European de
Garantare Agricolă (FEGA),
din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
(FEADR) şi de la bugetul de
stat, prin bugetul Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
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UE, o nouă regulă
pentru irigaţii

Comisia Europeana propune noi norme
prin care să stimuleze şi să faciliteze reutilizarea apei în UE pentru irigaţii.
Uniunea Europeana propune reutilizarea apei
reziduale în irigaţii, pentru a reduce consumurile energetice şi impactul asupra mediului.
Astfel, fermierii vor valoriﬁca într-un mod cât
mai productiv apele nepotabile, diminuand
deﬁcitul de apă şi protejând în acelaşi timp mediul. Scopul principal al regulamentului constă
în reducerea deﬁcitului de apă în întreaga UE
în condiţiile schimbărilor climatice cu care
planeta se confruntă. Totuşi, apele reziduale
utilizate la irigaţii vor ﬁ veriﬁcate, astfel încât
să existe certitudinea că acestea sunt sigure.
Noile norme au scopul de a ne asigura că valoriﬁcăm în mod optim apele tratate provenite de
la staţiile de epurare a apelor reziduale urbane,
oferind o alternativă ﬁabilă de alimentare cu
apă. Noile norme vor contribui, de asemenea,
la economisirea costurilor economice şi de mediu legate de crearea unor noi infrastructuri de
alimentare cu apă - se precizează în comunicatul CE.
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Eurostat:
Ultimul loc la forţă
de muncă temporară

Datele Biroului European de Statistică relevă că românii se aﬂă pe ultimul loc în Uniunea Europeană în funcţie de contratele de
muncă temporară, cu o pondere de 1,2% în
2017, faţă de o medie la nivelul UE de 14,3%.
Potrivit Eurostat, la nivelul Uniunii Europene 27 de milioane de persoane aveau în 2017
contracte de muncă temporară. Sunt mai multe
femei cu muncă temporară (14,8%), faţă de
bărbaţi (13,8%). Cele mai ridicate ponderi ale
acestor contracte au fost în Spania (26,8%),
Polonia (26,1%), urmate de Portugalia (22%),
Olanda (21,5%) şi Croaţia (20,6%), la polul opus,
cu niveluri scăzute ale contractelor de muncă
temporară ﬁind înregistrate anul trecut, pe lângă
România, în Lituania (1,7%), Letonia (3%),
Estonia (3,1%), Bulgaria (4,4%), Malta şi Marea
Britanie (5,6%). Între statele membre, mai mult
de 7 din 10 tineri aveau anul trecut astfel de
contracte în Spania (73,3%) şi Slovenia (71,6%).
Peste două treimi dintre tineri erau angajaţi temporar în 2017 în Polonia (68,2%) şi Portugalia
(65,9%), iar 6 din 10 în Italia (61,9%) şi Croaţia
(60,8%) şi Franţa (58%).  Doina A. NEAGOE

