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DSVSA Bihor. În perioada Sărbătorilor Pascale

Veriﬁcări ale operatorilor
economici din sectorul alimentar
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța
Alimentelor (DSVSA) Bihor
informează că vor ﬁ vizate unităţi din localitățile (și zonele
aferente) Oradea, Beiuş, Ștei,
Nucet, Aleşd, Tileagd, Salonta, Tinca, Săcuieni, Valea lui
Mihai şi Marghita, precum și
în toate celelalte localități ale
județului.

Prin personalul propriu de specialitate, instituţia desfășoară, în
această perioadă premergătoare
Sărbătorilor Pascale catolice și
Sărbătorilor Pascale ortodoxe,
acţiuni tematice de veriﬁcare a
operatorilor economici din sectorul alimentar, și a celor din sectorul creșterii animalelor.
Acțiunile de control au în
atenţie operatorii economici
care desfășoară activități legate de: producerea, manipularea
și comercializarea alimentelor
speciﬁce perioadei, cu accent pe
unitățile de abatorizare, procesare, carmangerii şi măcelării,
unități din sectorul peşte, ouă,
patiserie-cofetărie, unități de
comercializare a alimentelor cu
amănuntul
(hyper/supermarket, magazine alimentare, piețe
agroalimentare etc.), depozite,
unități de alimentație publică
(pensiuni, restaurante, cantine,
catering etc.) dar și în locurile special amenajate unde prin
tradiție poate ﬁ aprobată sacriﬁcarea mieilor; mișcarea și
comercializarea animalelor vii
destinate sacriﬁcării (ovine, caprine, porcine), din exploatațiile
de origine către abatoare autorizate, și a circulației cărnii rezultate din sacriﬁcarea acestor animale atât la nivelul abatoarelor,
cât mai ales cea provenită din
sacriﬁcarea ovinelor la nivelul
exploatațiilor de animale. În ca-

ANAF. Termen limită
la depunere de declaraţii
drul acestor activități de control,
personalul de specialitate din
cadrul DSVSA Bihor va efectua, cu sprijinul reprezentanților
Inspectoratului de Poliție al
județului Bihor, controale cu caracter nediscriminatoriu în traﬁc, pentru veriﬁcarea atât a mijloacelor de transport aparținând
unor operatori economici, dar
și a mijloacelor auto proprietate
personală, în vederea veriﬁcării
mișcării animalelor vii, respectiv a cărnii și produselor din
carne rezultate în exploatații
non-profesionale situate în zonele aﬂate sub restricții ca urmare
a evoluției unor focare de pestă
porcină africană.
Reprezentanţii DSVSA Bihor mai precizează, printr-un
comunicat, că în situaţia în care
cetăţenii judeţului au cunoştinţă despre existența unor situaţii
referitoare la posibile încălcări
sau fraudări ale legislației în
domeniul siguranței alimentare, ei pot sesiza aceste aspecte
direct la sediul DSVSA Bihor

precum și a circumscripțiilor
teritoriale, telefonic la numărul
0259.266.141 sau pe adresa de
e-mail
oﬃce-bihor@ansvsa.
ro , ori la CALL CENTER din
ANSVSA la numărul de telefon:
0800.826.787 sau la adresa de email: callcenter@ansvsa.ro. În
baza experienței din anii anteriori, instituţia readuce în atenția
consumatorilor din cadrul judeţului să acorde în această
perioadă o atenţie deosebită în
achiziționarea alimentelor, şi în
special a produselor speciﬁce
perioadei pascale (ouă, carne de
miel, carne de curcan, pește, produse lactate, cozonaci și produse
de patiserie, alimente de origine vegetală etc), pentru a evita
eventualele situații nedorite. De
precizat că, la nivelul structurilor DSVSA Bihor, programul
de lucru începând cu 22 martie
şi până la data de 1 mai 2021, a
fost adaptat astfel încât să poată
ﬁ asigurată permanența, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Astfel: la nivelul sediu-

lui judeţean al DSVSA Bihor,
programul zilnic de activitate
este: luni - joi între orele 8.30
și 17.00, și vinerea între 8.30 și
14.30, iar în afara acestui interval și pentru zilele nelucrătoare/ sărbătorile legale se asigură
permanență telefonică; la nivelul
circumscripțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor oﬁciale (CSVSAO) - deschise în toate orașele județului
(Oradea - Piața Cetate, Rogerius și Decebal, Salonta, Beiuș,
Aleșd, Valea lui Mihai și Marghita) programul de lucru este
identic cu al DSVSA Bihor, iar
în afara programului se asigură
permanență telefonică; orarul
de funcționare, care cuprinde
numele medicului veterinar responsabil pentru ﬁecare zi de activitate și numărul de telefon la
care poate ﬁ contactat va ﬁ aﬁșat
la ﬁecare circumscripție sanitară
veterinară din județ, inclusiv la
sediul DSVSA Bihor.
 Doina ARONESCUNEAGOE

CJAPIA Bihor. Prima împădurire

Primirea cererilor de plată aferente anului 2021
În conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr.
48/01.03.2021, cererile de
plată se primesc la CJAPIA
până la data de 17 mai 2021,
de către beneﬁciarii care
au depus Cereri de sprijin
în cadrul sesiunilor 1/2016,
2/2017, 3/2018, 4/2019 sau/și
5/2020.
Centrul Judeţean al Agenţiei
de Plăți și Intervenție pentru
Agricultură (CJAPIA) Bihor
informează potențialii beneﬁciari că se primesc Cereri de
Plată aferente anului 2021 pentru Schema de ajutor de stat

UM 02577 Oradea, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concursul pentru
încadrarea postului vacant de personal civil
contractual, de contabil IA/ studii medii, cu
o vechime în specialitatea studiilor de 6 ani şi
6 luni, astfel:
- 22.04.2021, ora 09.30 - proba scrisă;
- 27.04.2021, ora 09.30 - interviul.
- data limită de depunere a dosarelor
15.04.2021, ora 15.00.
Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se vor face la sediul Unităţii Militare
02577 ORADEA, Str. Dunărea Nr.2, localitatea Oradea, judeţul Bihor.
Detaliile organizatorice vor ﬁ aﬁşate începând cu data de 25.03.2021, la sediul unităţii
, pe portalul posturi.gov.ro şi pe pagina de Facebook a instituţiei: Centrul militar judeţean
Bihor. Datele de contact ale secretariatului la
tel: 0259/411.929, int. 40.

„Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite” aferentă Măsurii 8,
Submăsura 8.1 „Împăduriri și
crearea de suprafețe împădurite”, din cadrul PNDR 20142020.
Cererile de plată pot ﬁ depuse și după data de 17 mai,
respectiv până la data de 11
iunie 2021 (inclusiv), cu o reducere de 1%, pentru ﬁecare
zi lucrătoare, a sumelor la care
beneﬁciarul ar ﬁ avut dreptul
dacă cererea de plată ar ﬁ fost
depusă până la data de 17 mai
2021 (inclusiv). Formularele de
modiﬁcare a cererilor de plată

pot ﬁ depuse, fără aplicarea de
penalități, până la data de 31
mai 2021 (inclusiv). Formularele de modiﬁcare a cererilor
de plată pot ﬁ depuse și după
data 31 mai 2021, dar nu mai
târziu de 11 iunie 2021, cu o
reducere de 1% pentru ﬁecare
zi lucrătoare a sumelor aferente anului de angajament pentru
utilizarea efectivă a suprafeței
în cauză peste termenul de 31
mai 2021. În funcţie de tipul
plăţii solicitate, dosarul cererii de plată trebuie să cuprindă documentele doveditoare
privind efectuarea lucrărilor
de înﬁințare, împrejmuire și

întreținere, speciﬁcate în capitolul V din Formularul - tip
de cerere de plată pentru anul
2021. În contextul actual, conform legislației, pe perioada
stării de alertă, depunerea
cererii de plată se poate realiza la Centrele APIA, fără
prezența ﬁzică a beneﬁciarilor,
prin mijloace electronice de
comunicație. Informaţii detaliate pentru accesarea Schemei
de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”
se regăsesc postate pe site-ul
APIA www.apia.org.ro.
 Doina A. NEAGOE

Potrivit calendarului stabilit de Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală (ANAF),
astăzi, 25 martie, este ultima zi pentru depunerea mai multor formulare, printre care
şi cea care vizează deﬁnitivarea impozitului
pe proﬁt pe anul 2021.
Este vorba despre: Declararea și plata impozitului pe proﬁt pe anul precedent - F101;
Declarația informativa privind beneﬁciarii
sponsorizărilor/mecenatului, respectiv burselor
private - F107; Declarația privind obligațiile
de plată a contribuțiilor sociale, impozitului
pe venit și evidența nominală a persoanelor
asigurate pentru luna precedentă - F112; Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii şi
asimilate salariilor din străinătate obţinute de
către persoanele ﬁzice care desfăşoară activitate în România - F224; Decontul de taxă pe
valoarea adăugată - F300; Decontul special de
taxa pe valoarea adăugată - F301; Declarația
privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia
ajustărilor/ regularizarea taxei pe valoarea
adăugată - F307; Declarația privind taxa pe
valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare
în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost
anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit.
g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul
ﬁscal - F311; Declarația recapitulativă privind
livrările/achizițiile/prestările intracomunitare - F 390 VIES. Tot până la aceeaşi dată,
trebuie efectuate: plata taxei anuale aferente
autorizației de exploatare a jocurilor de noroc,
pentru trimestrul următor; plata impozitului
reținut la sursă în luna precedentă, pentru
venituri din salarii, din drepturi de proprietate intelectuală, din premii și jocuri de noroc,
obținute de nerezidenți sau din alte surse; plata
taxei anuale pentru autorizația de exploatare a
jocurilor de noroc.
Doina A. NEAGOE

BNR. Politica monetară

Rata dobânzii - 1,25% pe an
Totodată, BNR a hotărât menţinerea ratei
dobânzii pentru facilitatea de depozit la 0,75%
pe an şi a ratei dobânzii aferente facilităţii de
creditare (Lombard) la 1,75% pe an. În şedinţa
din 15 martie 2021, pe baza evaluărilor şi a datelor disponibile în acest moment, precum şi în
condiţiile incertitudinilor ridicate, Consiliul de
administraţie al BNR a hotărât menţinerea ratei
dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,25
la sută pe an; totodată, a decis menţinerea ratei
dobânzii pentru facilitatea de depozit la 0,75 la
sută pe an şi a ratei dobânzii aferente facilităţii
de creditare (Lombard) la 1,75 la sută pe an. De
asemenea, Consiliul de administraţie al BNR
a decis păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor
rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în
lei şi în valută ale instituţiilor de credit”, se arată
într-un comunicat al BNR.
 Doina A. N.

