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AFIR: Depozitarea gunoiului de grajd – numai cu

Respectarea Codului
de bune practici agricole
Agenția pentru Finanţarea
Investiţiilor Rurale (AFIR)
reamintește faptul că depozitarea gunoiului de grajd
provenit din exploataţiile
agricole se face în sistem individual și, sau comunal,
conform prevederilor Codului de bune practici agricole
privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitrați
din surse agricole.
AFIR vine în sprijinul solicitanţilor Programului Național
de Dezvoltare Rurală 2014 2020 (PNDR 2020) cu precizări referitoare la amenajările
pentru depozitarea gunoiului
de grajd în exploatațiile agricole. Astfel, fermele zootehnice mici şi medii pot folosi, ca
sistem individual pentru depozitarea gunoiului de grajd,
modelele tehnice prezentate în
Ghidul depozitării gunoiului
de grajd în ferme individuale,
elaborat de Ministerul Apelor
şi Pădurilor. Potrivit oﬁcialilor,
in analizele realizate în urma
sesiunilor anterioare, au fost
identiﬁcate aspecte cu privire
la amenajările pentru gestionarea gunoiului de grajd. Astfel,
pentru submăsura 6.1 „Sprijin
pentru instalarea tinerilor fermieri”, precum și 6.3 „Sprijin
pentru dezvoltarea fermelor
mici” sunt acceptate şi amena-

jările de tip compost cu pat de
paie sau întăritură de pământ,
precum şi grămezile de compost cu folii de plastic, acestea
încadrându-se ca platforme de
gestionare a gunoiului de grajd
în sistem individual. Totodată,
fermierii care deţin platforme
individuale pentru depozitarea
gunoiului de grajd, amenajate
după modele tehnice agreate,
nu au obligaţia de a încheia un
contract cu o platformă comunală pentru gestionarea gunoiului de grajd.
Conform prevederilor legale
în vigoare, platformele indi-

ANAF:

viduale trebuie să aibă o bază
impermeabilă, să ﬁe prevăzute
cu pereţi de sprijin şi sistem
de colectare pentru evitarea
oricărui risc de poluare a apelor cu nitrați din surse agricole. De asemenea, amenajarea
trebuie să aibă o capacitate
suﬁcientă de stocare, dimensionată în raport cu efectivele
de animale din fermă, care să
asigure depozitarea gunoiului
de grajd pentru o perioadă mai
mare cu o lună decât intervalul
de interdicţie pentru aplicarea
pe terenul agricol a îngrăşămintelor organice. Menţionăm

că actele normative speciﬁce
(Codul de bune practici agricole privind protecţia apelor
împotriva poluării cu nitrați
din surse agricole, aprobat prin
Ordinul
MMGA/MAPAM
nr.1182/1270/2015 şi Ghidul
depozitării gunoiului de grajd
în ferme individuale, elaborat
de Ministerul Apelor şi Pădurilor) se regăsesc ca anexe la
Ghidul solicitantului aferent
ﬁecărei submăsuri, pe pagina
de internet a Agenţiei (www.
aﬁr.info).
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

InfoCons: Proiect co-ﬁnanţat de UE -

Termen decalat la
Abordarea globală privind
depunerea situaţiilor risipa alimentară
Datele statistice indică faptul că februarie 2019. Pentru a aduce în atenﬁnanciare
aproximativ 60% dintre consumato- ţia consumatorilor români problema
Entităţile care în exerciţiul ﬁnanciar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai
mare de 220.000 lei trebuie să întocmească
și să depună situații ﬁnanciare pentru 30 iunie 2018.

Entităţile depun raportările contabile la unităţile teritoriale ale MFP, în format hârtie şi în
format electronic sau numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având
ataşată o semnătură electronică extinsă. Formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unităţile teritoriale ale
MFP constă într-un ﬁşier PDF la care este ataşat un ﬁşier xml. Termenul limită de depunere
a situaţiilor ﬁnanciare la 30 iunie este până la
data de 16 august 2018, însă datorita minivacanţei bugetarilor din 15 august până în 19
august cu ocazia Adormirii Maicii Domnului,
termenul de depunere a situaţiilor ﬁnanciare
semestriale se va decala automat, astfel că ultima zi în care contribuabilii vor putea depune documentaţia aferentă fără penalizari va ﬁ
data de luni, 20 august.
 Doina A. NEAGOE

rii români cheltuie circa 30% din venitul lunar pentru asigurarea hranei.
Potrivit Asociaţiei pentru Protecţia
Consumatorilor, jumătate (50%)
dintre consumatorii români risipesc
lunar aproape 25% din totalul produselor alimentare, în timp ce produsele proaspete sunt cele care par a ﬁ
cel mai puţin risipite.

În Uniunea Europeană sunt irosite,
anual, aproximativ 88 de milioane de
tone de alimente (în jur de 20% din
totalul alimentelor produse). Conform
unui studiu realizat în anul 2013, cei
mai mari generatori de deşeuri alimentare, exprimate în kilograme pe cap de
locuitor, sunt Ţările de Jos (541 kg),
Belgia (345 kg), Cipru (327 kg) şi Estonia (265 kg), iar la polul opus cele mai
mici sunt Slovenia (72 kg), Malta şi România (ambele 76 kg), urmate de Grecia (80 kg) şi Republica Cehă (81 kg).
Reamintim că Legea nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare va
intra în vigoare începând cu data de 1

risipei alimentare, InfoCons, împreună
cu alte 6 organizaţii din Lituania, Bulgaria, Letonia, Estonia, Croaţia şi Bangladesh implementează Proiectul co-ﬁnanţat de Uniunea Europeană „Global
learning approach on food waste în
non-formal education” (Abordarea
globală privind risipa alimentară prin
educaţie non-formală). Obiectivele proiectului vizează creşterea gradului de
educare şi informare a consumatorilor
cu privire la interconexiunile determinate de risipă alimentară, în condiţiile
în care informarea la nivel mondial cu
privire la acest aspect este una foarte
scăzută, sensibilizarea grupurilor ţintă asupra interdependenţei globale şi
a problemelor de mediu şi dezvoltare
socială, promovarea posibilităţilor de
evitare a creării de deşeuri alimentare
prin prezentarea de modele de consum
ce pot ﬁ modiﬁcate la nivelul gospodăriilor contribuind, la rândul lor, la reducerea impactului asupra mediului şi a
impactului social la nivel global.
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CNP– prognoză
intermediară
Potrivit unui raport al Institutului
Național de Statistică (INS), ponderea impozitelelor și a diferitelor contribuții în totalul
cheltuielilor gospodăriilor a crescut în 2017
până la 21,1%, de la 20,3% în 2016.
Ponderea cheltuielilor cu taxele este cu atât
mai mare cu cât veniturile salariale contează
mai mult în total venituri: 30% din cheltuielile totale pentru gospodăriile de salariaţi;
12,2% pentru gospodăriile cu şomeri; 9,1%
pentru gospodăriile de pensionari; 4,7% pentru
cele de lucrători pe cont propriu în activităţi
neagricole; 4,1% în cazul gospodăriilor de
agricultori. În primul trimestru al acestui an,
veniturile totale medii lunare au fost de 3.873
lei pe gospodărie şi de 1.483 lei pe persoană,
iar cheltuielile totale au fost, în medie, de 3.317
lei lunar pe gospodărie (1.270 lei pe persoană)
şi au reprezentat 85,6% din nivelul veniturilor
totale. Potrivit Eurostat: 21,9% din cheltuielile
gospodăriilor au fost repartizate pentru locuinţă, aprovizionare cu apă, electricitate, gaz şi
alţi combustibili; 27,9% - pentru „alimente şi
băuturi nealcoolice; 11,2% - pentru transport;
6% - pentru sănătate; 5,8% - pentru recreere şi
cultură; 5,7% pentru băuturi alcoolice şi tutun
etc.
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Companiile – posibile
măriri salariale

Aproape trei sferturi dintre companiile
din România (71%) intenţionează, la nivel de
salarizare, să ofere, în acest an, creşteri de
până 15% a remuneraţiilor angajaţilor din
vânzări, Resurse Umane, IT, producţie şi
marketing/comunicare.
Potrivit studiului Randstad HR Trends,
România 2018, publicat recent, aproximativ
jumătate dintre operatorii economici (47%)
au declarat că plănuiesc să recruteze angajaţi
pentru posturi temporare, iar majoritatea respondenţilor (94%) au declarat că se confruntă
cu lipsa de caliﬁcare a candidaţilor. În acelaşi
timp, aproape 53% dintre cei chestionaţi spun
că le oferă salariaţilor programe de formare, ca
soluţie la lipsa de caliﬁcare a acestora. În plus,
majoritatea respondenţilor dispusă să mărească
pachetul salarial pentru a atrage talente spun
că sunt gata să ofere un salariu cu până la 15%
mai mare, în top ﬁind companiile din sectorul
calculatoarelor/serviciilor software/ internetului, urmate de către cele din B2B & producţie.
Studiul Randstad HR Trends, România 2018
a fost realizat în perioada martie - mai 2018,
pe baza unui chestionar la care au răspuns 244
de factori de decizie şi manageri de HR din
diverse industrii din România.
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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 9.00-18.00, vineri între orele
9.00-16.00 şi duminica, între orele
16.00-18.00.

