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AJCADP Bihor: Registrul Genealogic al rasei

Condiţii pentru înscrierea
efectivului de animale

În baza Ordinului
44/
28.02.2017, fermierii activi
din zonele defavorizate pot
solicita sprijinul Ccuplat în
Zootehnie pentru un efectiv
cuprins între 5 - 250 vaci de
lapte cu condiţia îndeplinirii
criteriilor de eligibilitate.

Astfel, conform legislaţiei,
condiţiile sunt următoarele:
animalele să aibă vârsta de
maxim 10 ani la data depunerii
cererii de plată fără penalizări;
să ﬁe înscrise în Controlul
Oﬁcial al Producţiilor (COP)
şi Registrul Genealogic (RG).
Pentru anul 2017, crescătorii
care care doresc să beneﬁcieze
de Sprijinul Cuplat în Zotehnie
(SCZ) trebuie, de asemenea,
să îndeplinească următoarele
condiţii pentru înscrierile în
COP şi RG: toate animalele să
ﬁe individualizate cu crotalii şi
înregistrate în SNIA, conform
reglementărilor legale. Viţeii
nou-născuţi trebuie să ﬁe crotaliaţi şi înregistraţi în SNIA,
în maxim 20 de zile de la naşterea lor; metodele de reproducţie folosite în fermă să ﬁe:
însămânţare artiﬁcială, montă
naturală autorizată sau transferul de embrioni. În cazul montelor naturale autorizate şi a
inseminărilor artiﬁciale, taurii
de reproducţie utilizaţi trebuie
să ﬁe din secţiunea principală
a Registrului Genealogic. Totodată, fermierii trebuie să solicite buletinul de însămânţare,
precum şi paietele folosite, de
la operatorii însămânţători autorizaţi; fermierul trebuie
să permită efectuarea controlului oﬁcial al performanţelor
la întreg efectivul de animale

din fermă, conform planiﬁcării asociaţiei de COP (nu se
acceptă înscrierea parţială a
animalelor în Registrul Genealogic); mulsul să ﬁe mecanic
(aparat de muls/sală de muls);
este obligatorie deţinerea unui
registru de fermă cu evidenţă la zi a tuturor animalelor.
Pentru înscrierea în COP sunt
necesare: Cerere-tip care se
solicită de la asociaţiile acreditate pentru controlul oﬁcial
al performanţelor (COP) (se
completează toate datele solicitate din cerere); Adeverinţa
de la medicul veterinar care să
ateste că animalele din fermă
sunt indemne de boli infecto-contagioase sau clinic sănătoase; extras din baza de date
SNIA cu efectivul de taurine

staţionar vizat de medicul concesionar; tabelul de animale
completat pe rase; buletine de
însămânţare semnate de operator autorizat sau buletine de
montă naturală autorizată pentru tot efectivul pentru care se
solicită înscrierea; copie carte
identitate; copie C.U.I dacă
exploataţia este organizată în
formă juridică; copie Atestat
de producător din anul în curs;
copie după paşapoarte şi certiﬁcate de origine - dacă este
cazul; declaraţie pe proprie
răspundere că sunt îndeplinite
condiţiile tehnice.
,,Crescătorii de animale sunt
sfătuiţi să demareze acţiunile de obţinere a documentelor
privind registrul genealogic al
rasei cât mai repede cu putinţă,

având în vedere că termenul
ﬁnal de depunere a cererilor
este 15 mai. Dosarele se depun
până la data de 31 martie 2017,
urmând ca eliberarea adeverinţelor să se facă în perioada
15 aprilie – 15 mai 2017. Pentru înscriere şi informaţii detaliate, crescătorii se pot prezenta la AJCADP Bihor, strada
Matei Corvin nr. 1, Oradea (în
cladirea APIA Bihor la parter),
telefon 0725.221.194. Taxa de
înscriere este de 100/cap/perioada anului 2017” - precizează
ing. Alexandru Oltean, preşedintele Asociaţiei Judeţene a
Crescătorilor de Animale Domestice şi Păsări (AJCADP)
Bihor.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Va demara Programul Impozitarea stupilor în 2017
Prima Casă 2017
Guvernul a aprobat plafonul de garanţii
pentru acest an, în valoare de 2,5 miliarde
de lei.

Cele 18 bănci care participă la program vor
putea acorda, în total, credite în valoare de
5-6 miliarde de lei în acest an. Reamintim că
în luna decembrie a anului trecut Guvernul
a aprobat o OUG prin care statul va garanta
maxim 50% valoarea creditelor acordate pentru achiziţia de locuinţe noi şi/sau consolidate
în cadrul programului guvernamental Prima
Casă şi, totodată, creditele pentru locuinţele
care nu se încadrează în aceste categorii vor
ﬁ garantate de stat în proporţie de maximum
40%. Astfel, începând din acest an, statul garantează 50% din valoarea creditului acordat
doar pentru locuinţele mai noi de cinci ani sau
consolidate seismic tot în ultimii cinci ani. În
plus, aceste credite pentru cumpărarea de locuinţe noi sau consolidate merg până la 66.500
de euro, aferent unei locuinţe în valoare de
70.000 de euro, în condiţiile unui avans de 5%.
În ceea ce priveşte locuinţele vechi, garanţia
statului scade la 40%, creditul maxim rămânând la 57.000 de euro.
 Doina A. NEAGOE

Impozitul pe norma de venit se
plătește indiferent dacă apicultorul
comercializează sau nu miere. În
Bihor, norma de venit lei/familie de
albine este de 20 lei.
Persoanele ﬁzice care desfăşoară
activităţile agricole sunt supuse impunerii pe bază de norme de venit, indiferent de forma sub care desfăşoară
aceste activităţi, respectiv individual,
PFA sau într-o formă de asociere, fără
personalitate juridică.
Pe baza declaraţiilor depuse de contribuabili, unitatea ﬁscală competentă
stabileşte impozitul anual datorat, calculat prin aplicarea unei cote de 16%
asupra venitului anual din activităţi
agricole stabilit pe baza normei anuale
de venit. Impozitul astfel determinat de
Fiscul competent reprezintă impozit ﬁnal şi nu se recalculează. Astfel, proprietarii de stupi (persoane ﬁzice) au fost
obligați ca până pe 25 mai să își decla-

re la Finanțe efectivul de albine și, pe
baza normelor de venit stabilite pentru
2016 în ﬁecare județ, ANAF calculează
impozitul ce poate ﬁ plătit în două tranșe. Potrivit listei publicate, în Bihor,
Norma de venit lei/familie de albine
este de 20 lei. Cea mai mare normă se
va plăti în judeţul Timiş – 33 lei, iar cea
mai mică în judeţul Sibiu – 5 lei. Reamintim că Normele de venit se propun
de Direcţiile agricole, pe baza metodologiei stabilite de Guvern, se aprobă şi
se publică de către Direcţiile Generale
ale Finanţelor Publice teritoriale. Conform prevederilor art.107 alin.(6) din
Codul ﬁscal, plata impozitului anual
stabilit conform deciziei de impunere
anuale se efectuează către bugetul de
stat în două rate egale, astfel: 50% din
impozit- până la data de 25 octombrie
inclusiv; 50% din impozit - până la data
de 15 decembrie inclusiv.
 Doina A. NEAGOE

Întreruperi energie electrică
Săptămâna 13.03.2017 – 17.03.2017
1. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Aleșd
16.03.2017 08:00-15:00 Loc. Săcădat (p), Loc. Tilecuș
(p), Loc. Pădurea Neagă (p. – blocuri), Picleu (p), Bratca
(p), Loc. Aleșd cu străzile: Lalelelor, Piața Unirii, Teiului, Dȃmboviței, Tȃrgului, Florilor.
2. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Săcueni
16.03.2017 09:00-15:00 Loc. Săcueni cu str.: Petoﬁ
Sandor (p), Zolyomi David, Arany Janos, Dealul Mare.
3. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Marghita
16.03.2017 09:00-14:00 Loc. Ghenetea (p).
16.03.2017 09:00-17:00 Loc. Poclușa (p).
4. Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de
lucru Beiuș
16.03.2017 09:00-16:00 Localitățile: Vălani de Beiuș,
Prisaca, Uileac de Beiuș, Șuncuiuș, Ioaniș, Șoimi,
Hodișel.
5. Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de
lucru Salonta
16.03.2017 08:00-16:00 Loc. Salonta cu str. Bólyai
János, 8 Martie, 9 Mai, A.I. Cuza, Bercsényi Miklós,
Octavian Goga, Viei, Fundătura Viei, Păcii, Șt. O. Iosif,
Ceaikovski, Titu Maiorescu, Barbu Șt. Delavrancea,
P-ța Unirii p. (p).
6. Centrul de Exploatare Municipal Oradea
(mt+jt) Punct de lucru Oradea
16.03.2017 09:00-17:00 Loc. Oradea: str. Al. Cazaban
(p), Salcâmilor (p), Ovid Densușianu (p), Lăpușului (p),
Meșteșugarilor (p), Erofte Grigore (p), C-tin Brâncoveanu (p), B-dul. Decebal (p), Sextil Pușcariu (p), Sabinelor (p), Ceahlăului (p), Făgărașului (p), Emil Racoviță
(p), Nordului (p), Gh. Pituț (p), Ioan Alexi (p), Drăganului (p), I. Bogdan (p), A. P. Bănut (p), Alexandru
Todea (p), Ep. Valerian Zaharia (p), Efrem Beniamin
(p), B. Vincze (p), Ep. Petru Hristofor (p), Cucului (p),
A. Covaci (p), Macului (p), Armoniei (p), Reteganul (p),
Nagy Sandor (p), Delavrancea (p), Mioriței (p), Treboniu Laurean (p), Stănișoarei (p), Bicazului (p), Nicolae
Iorga (p), G.-ral. Praporgescu (p), Brașovului (p), Victor
Babeș (p), Rovine (p), Războieni (p), Căii Ferate (p),
Căprioarei (p), Peței (p), Răspântiilor (p), Nufărului
(p), Constantin Nottara (p), William Shakespeare (p),
Tudor Vladimirescu (p), Poieniței (p), Comarnicului (p),
Theodor Neculuță (p).
7. Centrul de Exploatare Municipal Oradea
(mt+jt) Punct de lucru Rural
16.03.2017 09:00-17:00 Loc. Fughiu (p), Cenaloș,
Hăuceși, Ciulești, Spinuș, Săliște, Gurbești, Sărsig,
Păușa (p), Cihei (p), Alparea (p), Oșorhei (p), Mierlău,
Șumugiu.

ANAF:

Perioada ﬁscală pentru
Formularul 112

Potrivit legii, persoanele ﬁzice şi juridice
care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, precum şi persoanele ﬁzice
care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori
din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii
sociale sunt obligate să depună lunar, până
la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei
pentru care se plătesc veniturile, Formularul
112.
Prin excepţie de la prevederile alin. (1) din
Codul Fiscal, plătitorii de venituri din salarii
şi asimilate salariilor prevăzuţi la art. 80 alin.
(2), în calitate de angajatori sau de persoane
asimilate angajatorului, depun trimestrial Formularul 112. De asemenea, impozitul aferent
veniturilor ﬁecărei luni, calculat şi reţinut la
data efectuării plăţii acestor venituri, se plăteşte, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare
trimestrului pentru care se datorează, de către următorii plătitori de venituri din salarii şi
venituri asimilate salariilor: asociatii, fundaţii
sau alte entităţi fără scop patrimonial, persoane
juridice; persoanele juridice plătitoare de impozit pe proﬁt care, în anul interior, au înregistrat
venituri totale de până la 100.000 euro şi au
avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv; persoanele juridice plătitoare de impozit
pe veniturile microîntreprinderilor care, în anul
anterior, au avut un număr mediu de până la 3
salariaţi exclusiv; persoanele ﬁzice autorizate şi
întreprinderile individuale, precum şi persoanele ﬁzice care exercită profesii liberale şi asocierile fără personalitate juridică constituite între
persoane ﬁzice, persoanele ﬁzice care deţin capacitatea de a încheia contracte individuale de
muncă în calitate de angajator, care au, potrivit
legii, personal angajat pe baza de contract individual de muncă.
 Doina A. NEAGOE

