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DSVSA Bihor: Măsuri suplimentare de

Biosecuritate la nivelul
gospodăriilor populaţiei
În perioada imediat următoare, DSVSA Bihor prin
personalul de specialitate
va demara ample acțiuni de
control, pentru veriﬁcarea
respectării condițiilor de biosecuritate în toate exploatațiile comerciale avicole (ferme)
din județul Bihor, respectiv
activități de supraveghere a
fondurilor de vânatoare.
Deși în cursul lunii ianuarie
Direcţia Sanitară Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor
(DSVSA) Bihor a ﬁnalizat cu
succes aplicarea măsurilor de
restricție sanitară veterinară
din localitățile Ateaș, Cefa,
Berechiu, Sânicolau Roman,
Roit și Mărțihaz, măsuri impuse de declararea în luna
decembrie 2016 a focarului
de inﬂuență aviară din localitatea Biharugra, județul Bekes
– Ungaria, riscul introducerii
acestei boli în teritoriul administrativ al județului este departe de a ﬁ dispărut. Astfel,
având în vedere modiﬁcările
climatice din ultima perioadă,
precum și numărul mare de
păsări sălbatice existente la
nivelul diferitelor amenajări
hidrologice naturale și artiﬁciale, presiunea apariției de
noi focare de gripă aviară atât
la nivel internațional cât și la
nivel național este în continuă
creștere. Printre măsurile suplimentare de biosecuritate la
nivelul gospodăriilor populației de pe tot teritoriul județului,
care se impun luate, se numără
prevenirea oricărui contact direct sau indirect între păsările
sălbatice și păsările domestice în special ratele și gâștele.
Astfel, este interzis accesul
tuturor păsărilor domestice
și a păsărilor sălbatice captive

la luciuri de apa, lacuri, bălţi,
râuri sau orice altă amenajare
hidrologică artiﬁcială sau naturală. O atenție deosebită se
va acorda grădinilor zoologice, parcurilor de distracții și a
altor instituții sau organizații
care dețin păsări captive; separarea în cadrul gospodăriei, în
măsura posibilităților a rațelor
și gâștelor de alte păsări domestice; se va evita prin toate
mijloacele creșterea păsărilor
domestice în aer liber, acestea
ﬁind ținute închise obligatoriu
în spații de cazare special amenajate. Atunci când acest lucru
nu este posibil, hrănirea și adăparea păsărilor se va realiza
într-o zonă acoperită la care nu
pot avea acces păsările sălbatice. DSVSA Bihor precizează
că este interzisă adăparea păsărilor domestice cu apă din
rezervoarele de apă de suprafață accesibile păsărilor sălbatice, evitându-se şi intrarea mai
multor persoane, în zona de

exploatare a păsărilor domestice, mișcările limitându-se la o
singură persoană, în speţă proprietarul exploataţiei. Totodată: se va avea în vedere prevenirea contactului cu alte specii
de mamifere, inclusiv roz[toare
și alte animale de companie; se
vor aplica măsuri suplimentare
de evitare a introducerii/diseminării unei eventuale infecţii
prin folosirea încălţămintei diferită în spaţiul de exploatare a
păsărilor domestice sau a unui
amplasament special amenjat
pentru dezinfecţia acesteia;
se va acorda o atenţie sporită
riscurilor introducerii și diseminării bolii de către vânători,
care pot transmite virusul de
la sectorul sălbatic la cel domestic prin păsările vânate și
prelucrate în exploatațiile non
profesionale sau prin echipamentele (ustensilele) folosite la
vânătoare.
În ceea ce privește activitățile speciﬁce de control, în cur-

sul lunii ianuarie 2017, DSVSA
Bihor a efectuat 807 acțiuni de
control din care: 379 activități
efectuate în baza Acordului de
delegare A109/2015, cu APIA,
de veriﬁcare a respectării de
către agricultori a cerințelor
legale în materie de gestionare, SMR 4-9 și SMR 11-13, și
a bunelor condiții agricole și
de mediu (GAEC), în scopul
accesării subvențiilor anuale;
428 activități de control în domeniul siguranței alimentelor,
acțiuni care au vizat multiple
obiective din sectorul alimentar ca: măcelării, carmangerii,
unități de producție, hale agroalimentare, restaurante, depozite, supermarket etc. Urmare
acestor activități au fost aplicate 15 sancțiuni contravenționale, în valoare de 15600 lei,
și au fost retrase din consum
un o cantitate totală de 130 kg
alimente.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

ANAF: Un nou Formular 300, actualizat
Aprobarea noului model
de decont de TVA vine în
contextul în care, din 2017,
a fost introdus un regim special de TVA pentru agricultori, respectiv reducerea, de
la 20% la 19%, a cotei standard de TVA.
Formularul 300, respectiv
decontul de taxă pe valoarea
adăugată (TVA), a fost actualizat recent, prin intermediul
unui act normativ publicat în
Monitorul Oﬁcial. Noua variantă a decontului de TVA va ﬁ
folosită începând cu declararea
obligațiilor ﬁscale aferente pri-

mei perioade ﬁscale din anul
2017. Formularul 300 se va
depune la unitatea ﬁscală competentă: lunar - până la data
de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se depune
decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada
ﬁscală este luna calendaristică;
trimestrial - până la data de 25
inclusiv a primei luni din trimestrul următor celui pentru
care se depune decontul, de
persoanele impozabile pentru
care perioada ﬁscală este trimestrul calendaristic; semestrial - până la data de 25 inclusiv a primei luni din semestrul

următor celui pentru care se
depune decontul, de persoanele impozabile pentru care
Fiscul competent a aprobat ca
perioadă ﬁscală semestrul calendaristic; anual - până la data
de 25 ianuarie inclusiv a anului
următor celui pentru care se
depune decontul, de persoanele impozabile prevăzute de
lege; până la data de 25 a celei
de-a treia luni a trimestrului
calendaristic - pentru primele
două luni ale aceluiaşi trimestru calendaristic, de persoanele impozabile care utilizează
trimestrul ca perioadă ﬁscală
şi care efectuează o achiziţie

intracomunitară de bunuri taxabilă în România, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare intervine
în a doua lună a respectivului
trimestru. Decontul se va depune pentru luna a doua a trimestrului, dar va cuprinde şi
operaţiunile realizate în prima
lună a acestuia. De precizat, în
încheiere, că Ordinul ANAF
nr. 591/2017 pentru aprobarea
modelului și conținutului Formularului 300 a fost publicat
în Monitorul Oﬁcial, Partea I,
nr. 94/1 februarie 2017 şi se
aplică de la data publicării.
 Doina A. NEAGOE

ANAF: Lista datornicilor:

Plafon crescut
de 10 ori pentru
persoanele ﬁzice

Potrivit unui Proiect de ordin al ANAF,
plafonul pentru marii contribuabili crește la
500.000 lei, de la 100.000 de lei anterior.
Potrivit unui comunicat, Agenția Națională
de Administrare Fiscală (ANAF) majorează plafoanele de la care publică obligațiile
restante ale contribuabililor pe site, pentru
toate categoriile vizate. Cel mai mult au fost
majorate pentru persoanele ﬁzice, de la 1.500
de lei la 15.000 de lei. Potrivit Proiectului de
Ordin al ANAF, plafonul pentru marii contribuabili crește la 500.000 lei, de la 100.000
de lei anterior. Pentru contribuabilii mijlocii,
noul plafon este de 250.000 lei, față de 50.000
în prezent, iar pentru celelalte categorii de
debitori, inclusiv în cazul persoanelor ﬁzice
care înregistrează obligații ﬁscale restante și
din desfăşurarea de activități economice în
mod independent sau exercită profesii libere,
plafonul este de 100.000 de lei, în creștere de la
10.000 de lei anterior. Pentru persoane ﬁzice, noul plafon de la care se publică datoriile
restante pe lista ANAF crește de zece ori, de
la 1.500 de lei la 15.000 de lei. Conform celor
mai recente date ANAF, publicate la data de 30
septembrie 2016, 137.317 de contribuabili mici
aveau la aceea dată datorii totale de aproximativ 79 de miliarde de lei. De asemenea, 125 de
contribuabili mari aveau la aceeași data datorii
ce depăşeau 3 miliarde de lei.
 Doina A. NEAGOE

Întreruperi energie electrică
Săptămâna 27.02.2017 – 03.03.2017
(completare)

1. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Aleșd
27.02.2017 08:00-15:00 Loc. Cetea, Loc. Borozel (p),
Loc. Borod (p), Loc. Birtin, Loc. Picleu (p), Loc. Remeți
(p), Munteni (p).
Loc. Aleșd cu străzile: Lalelelor, Piața Unirii, Teiului,
Dȃmboviței, Tȃrgului, Florilor, Cartier Ciocȃrliei: Bl. X
12, X 13, X 14.
28.02.2017 08:00-15:00 Loc. Cetea, Loc. Borozel (p),
Loc. Borod (p), Loc. Dobricionești, Loc. Picleu (p), Loc.
Remeți (p), Loc. Munteni (p)., Loc. Aleșd cu străzile: Lalelelor, Piața Unirii, Teiului, Dȃmboviței, Tȃrgului, Florilor, Cartier Ciocȃrliei: Bl. DN1.
01.03.2017 08:00-15:00 Loc. Remeți (p. – Cătun Rujet),
Loc. Damis (p), Loc. Josani, Picleu (p), Loc. Remeți (p),
Munteni (p).
Loc. Aleșd cu străzile: Lalelelor, Piața Unirii, Teiului,
Dȃmboviței, Tȃrgului, Florilor, Cartier Ciocȃrliei: Bl.
DN2.
02.03.2017 08:00-15:00 Loc. Remeți (p. – Cătun Rujet), Loc. Damis (p), Loc. Cacuciu Nou, Loc. Picleu (p),
Loc. Remeți (p), Loc. Vadu Crișului, Loc. Aleșd cu străzile: Lalelelor, Piața Unirii, Teiului, Dȃmboviței, Tȃrgului, Florilor, Cartier Șoimul: Bl. C1, C2, C 3, C 4.
03.03.2017 08:00-15:00 Loc. Vadu Crișului, Loc. Măgești, Loc. Picleu (p).
Loc. Aleșd cu străzile: Lalelelor, Piața Unirii, Teiului,
Dȃmboviței, Tȃrgului, Florilor, Teiului, Dambovitei, Lalelor, Randunicii, Mioritei.
Loc. Aleșd: Cartier Șoimul: bl: B1, B2, B3, B4.
08:00-17:00 Loc. Remeți (p), Loc. Munteni (p).
2. Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Rural
27.02.2017 09:00-17:00 Localitățile: Oșorhei (p), Fughiu (p), Sântandrei (p), Sărsig, Paleu, Ciuhoi, Sâniob,
Păușa (p), Cihei (p), Mierlău, Șumugiu, Loc. Săldăbagiu
de Munte cu Str. Dealu Mare și Str. Șanțului.
28.02.2017 09:00-17:00 Localitățile: Oșorhei (p), Fughiu (p), Cenaloș, Hăucești, Ciulești, Spinuș, Săliște,
Gurbești, Sărsig, Sântandrei (p), Sărsig, Paleu (p), Mierlău, Șumugiu, Păușa (p), Cihei (p), Loc. Săldăbagiu de
Munte cu Str. Dealu Mare și Str. Șanțului.
01.03.2017 09:00-17:00 Localitățile: Fughiu (p), Sarcău, Nadar, Cheresig – partial, Oșorhei- partial, Sălard,
Sărsig, Paleu – parțial, Păușa – partial, Cihei – (p), Mierlău, Șumugiu, Loc. Săldăbagiu de Munte cu Str. Dealu
Mare și Str. Șanțului.
02.03.2017 09:00-17:00 Loc. Fughiu (p), Sărsig, Păușa
(p), Cihei (p), Alparea (p), Oșorhei (p), Mierlău, Șumugiu, Loc. Santăul Mic, Loc. Săldăbagiu de Munte cu Str.
Dealu Mare și Str. Șanțului.
03.03.2017 09:00-17:00 Loc. Cenaloș, Hăucesti, Ciulești, Spinuș, Săliste, Gurbești, Sărsig, (p), Fughiu (p),
Ciuhoi (p), Alparea (p), Oșorhei (p), Păușa (p), Cihei (p),
Mierlău, Șumugiu, Loc. Santăul Mic, Loc. Săldăbagiu de
Munte cu Str. Dealu Mare și Str. Șanţului.

