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ANSVSA: Vânzarea mieilor vii în piețe și oboare

Reguli pentru crescătorii
de animale
Conducerea ANSVSA a
transmis structurilor teritoriale setul de acțiuni care
urmează a ﬁ întreprinse la
nivel național, pentru a asigura românilor produse alimentare sigure.
În această perioadă medicii
veterinari acționează pentru
protejarea sănătății și respectarea intereselor consumatorilor,
prin activitatea speciﬁcă de
monitorizare și control a siguranței alimentelor și a sănătății animalelor. Veriﬁcările reprezentanţilor instituţiei au în
vedere respectarea condițiilor
sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor în târgurile de animale, piețele agro-alimentare, unitățile de tăiere,
procesare, depozitare, comercializare, dar și în unitățile de
alimentație publică. Printre
măsurile dispuse de ANSVSA,
în toate piețele agroalimentare
și în alte locuri special amenajate în care va ﬁ valoriﬁcată
carnea și celelalte produse de
origine animală, va ﬁ asigurat
necesarul de personal sanitar
veterinar și permanența acestuia, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. De asemenea,
fermele/exploatațiile de unde
vor ﬁ livrate animalele pentru
tăiere, precum și operatorii
din domeniul alimentar care
desfășoară activități de procesare, depozitare, transport/
distribuție și comercializare a
cărnii de miel și a produselor
derivate din aceasta trebuie să
deţină, obligatoriu, autorizare/
înregistrare sanitară veterinară

eliberată în conformitate cu
prevederile legale. În ceea ce
priveşte animalele aduse spre
sacriﬁcare, vor ﬁ admise doar
cele identiﬁcate conform legii,
cu o stare corespunzătoare de
sănătate, crescute în ferme, localități și zone indemne de boli
transmisibile. Totodată, trebuie respectate toate regulilor de
bunăstare a animalelor în timpul transportului, abatorizării
sau tăierii, conform legii, iar
formularele de mișcare trebuie completate corespunzător.
Transportul mieilor pentru
tăiere se va efectua numai cu
mijloace auto autorizate sanitar veterinar și însoțit de certiﬁcate sanitare veterinare
care să ateste sănătatea acestora, precum și de documente
privind informațiile lanțului
alimentar, conform modelului

stabilit de ANSVSA. Sacriﬁcarea mieilor se va face numai
în unitățile de abatorizare autorizate sanitar veterinar pentru schimburi intracomunitare
pentru sacriﬁcarea de ovine,
publicate pe site-ul ANSVSA,
În cazuri excepționale, sacriﬁcarea mieilor poate ﬁ realizată
și în spații amenajate temporar,
organizate în condițiile care
asigură supravegherea sanitară veterinară, spaţii situate în
zone în care nu au fost impuse
restricții din motive de sănătate a animalelor.
DSVSA județene vor permite înﬁințarea spațiilor amenajate temporar numai cu respectarea următoarelor condiţii:
dacă în anul precedent au mai
fost înﬁințate pe aceleași locații spații amenajate temporar,
iar pe întreaga perioadă de

funcționare nu au fost constatate abateri de la legislația
sanitară veterinară în vigoare;
în aceste spații amenajate temporar sunt respectate condițiile
generale și speciﬁce de igienă,
sănătate și bunăstare a animalelor, gestionare a suproduselor
de origine animală nedestinate
consumului uman și de eliminare a deșeurilor stabilite de
legislația sanitară veterinară;
există un număr suﬁcient de
medici veterinari oﬁciali instruiți corespunzător cu privire la efectuarea examenului
ante și post-mortem, care să
poată dispune măsuri asupra
cărnii în cazurile în care constată încălcări ale prevederilor
legislației în vigoare la nivelul
spațiilor amenajate temporar.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Dividendele vor AFIR:
Fonduri epuizate
putea ﬁ luate
pe anumite submăsuri
trimestrial
Inițiativa legislativă vrea să ofere patronilor și asociaților posibilitatea să își scoată
din ﬁrme dividende, la jumătatea proﬁturilor, trimestrial, în plus față de prevederile
legale actuale în care se pot distribui dividende o dată pe an, la proﬁturile întregi.

Potrivit unei noi propuneri legislative pentru
modiﬁcarea şi completarea Legii nr.82/1991
a contabilităţii şi modiﬁcarea şi completarea
Legii nr.31/1990 a societăţilor comerciale, modiﬁcarea şi completarea Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei,
patronii și asociații vor avea posibiliatea să ia
din ﬁrme dividende la jumătatea proﬁtului, o
dată la ﬁecare trimestru.
Beneﬁciul pe care l-ar aduce o astfel de propunere legislativă oamenilor de afaceri constă
în faptul că vor putea să retragă mai des dividende din ﬁrmă.
Potrivit legislaţiei actuale, dividendele se
pot distribui în anul următor realizării proﬁtului, după încheierea situațiilor ﬁnanciare, în
ianuarie.
 Doina A. NEAGOE

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) anunţă că fondurile nerambursabile alocate pentru infrastructura de acces agricolă,
prin submăsura 4.3 „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau
adaptarea infrastructurii agricole
şi silvice” din PNDR 2014 - 2020, au
fost epuizate în totalitate ca urmare
a solicitărilor de ﬁnanţare primite de
Agenţie înainte de termenul limită al
sesiunii - 30 iunie 2017.
De asemenea, fondurile disponibile
pentru componenta de infrastructură rutieră, precum şi cea pentru infrastructura educaţională şi socială,
pentru restul teritoriului (altul decât
zona montană), solicitate prin intermediul Submăsurii (sM) 7.2 „Investiţii în
crearea şi modernizarea infrastructurii
de bază la scară mică” au fost epuizate în primele 5 zile ale sesiunii 2017.
De la deschiderea sesiunii la data de
28 martie 2017, au fost depuse pentru

ﬁnanţare prin sM 4.3, infrastructură
agricolă, 386 de proiecte de investiţii,
pentru care s-au solicitat fonduri nerambursabile în valoare de peste 365
milioane de euro. Astfel, AFIR a primit
în primele 5 zile ale sesiunii, solicitari
de ﬁnanţare care depăşesc de peste 10
ori alocarea ﬁnanciară stabilită, mai
exact peste 1.200%. Pentru investiţii în
infrastructura rutieră din mediul rural
(drumuri comunale), care pot primi ﬁnanţare prin sM 7.2 pentru restul teritoriului, AFIR a primit on-line pe pagina
oﬁcială de internet, www.aﬁr.info, 369
de proiecte în valoare de peste 370 milioane de euro. Astfel, Agenţia a primit
de 3 ori mai multe solicitari de ﬁnantare decât alocarea. Totodata, au fost
epuizate şi fondurile disponibile pentru
investiţii în infrastructura educaţională
şi socială din mediul rural pentru restul
teritoriului, ﬁnanţate prin sM 7.2 (123
solicitari de ﬁnanţare în valoare de peste 47 milioane de euro).
 Doina A. NEAGOE

ANAF: În pregătire

Registrul naţional
de evidenţă a
caselor de marcat

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) pregăteşte structura informaţiilor din registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice ﬁscale, precum
şi metodologia şi procedura de înregistrare
a acestora.
Potrivit proiectului de act normativ realizat
după consultarea mediului de afaceri şi aﬂat
în dezbatere publică, ﬁecare aparat de marcat
electronic ﬁscal va ﬁ identiﬁcat prin atribuirea
aleatorie a unui număr format din 10 cifre, căruia i se asociază istoricul aparatului de marcat
electronic ﬁscal şi care nu poate ﬁ anulat, şters
sau realocat. Sistemul propus va reduce procedurile administrative de instalare a aparatelor
de marcat electronice ﬁscale, utilizatorii ﬁnali
ﬁind degrevaţi de sarcini în privinţa procedurii
de declarare şi de înregistrare a aparatelor de
marcat electronice ﬁscale. Informaţiile despre
starea de funcţionare a aparatului de marcat
electronic ﬁscal şi/sau a locului unde acesta
este amplasat/depozitat se va colecta automat.
De asemenea, sistemul va permite identiﬁcarea operatorului care funcţionează legal şi
livrează bunuri cu amănuntul şi/sau prestează
servicii direct către populaţie şi va permite
corelarea informaţiilor ﬁscale şi a celor legate
de utilizarea aparatelor de marcat electronice
ﬁscale în vederea efectuării de analize care să
vizeze conformarea operatorilor economici,
dar şi prevenirea şi combaterea evaziunii ﬁscale. ANAF speră să realizeze identiﬁcarea şi
utilizarea informaţiilor necesare bunei funcţionări a Registrului inclusiv din bazele de date
proprii ale Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală sau, după caz, de la terţi. Reamintim că
obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice ﬁscale este
reglementată prin OG 38/1999, republicată în
Monitorul oﬁcial nr. 75/2005, cu modiﬁcările şi
completările ulterioare.
 Doina A. NEAGOE
Întreruperi energie electrică
Săptămâna 10.04.2017-13.04.2017
1.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Aleșd
10.04.2017 08:00-15:00 Localitățile: Chijic, Huta Voivozi, Șuncuiuș (p), Cătun Serani, Valea Răchiții, Călin,
Bulz (p), Picleu (p).
2.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Săcueni
10.04.2017 09:00-15:00 Loc. Săcueni: Str. Irinyi Janos
(nr. 114-150, 113-165), Str. Danko Pista.
3.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Marghita
10.04.2017 09:00-17:00 Loc. Poclușa.
4.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de
lucru Beiuș
10.04.2017 09:00-16:00 Localitățile: Ioaniș, Fiziș,
Șoimi, Hodișel.
5.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de
lucru Salonta
10.04.2017 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,
Dornei, Ianus Pannonius, Mihai Viteazul, Sinka István,
Arany János p,Batthyanyi Lajos p, Madach Imre,
Csokonai Vitéz Mihály, Independentei, George Cosbuc,
Ioan Ciordaș, Nicolaus Olahus, George Coșbuc, Mikes
Kelemen p, Cantemir, Liszt Ferencz.
6.Centrul de Exploatare Oradea (mt+jt) Punct de
lucru Oradea
10.04.2017 09:00-17:00 Loc. Oradea: str. Al. Cazaban
(p), Salcâmilor (p), Ovid Densușianu (p), Lăpușului (p),
Meșteșugarilor (p), Erofte Grigore (p), Gh. Pituț (p), I.
Alexi (p), Nordului (p), Valea Drăganului (p), I. Bogdan
(p), A.P. Bănuț (p), Alexandru Todea (p), Ep. Valerian
Zaharia (p), Ep. Efrem Beniamin (p), B. Vincze (p), Ep.
Petru Hristofor (p), Cucului (p), A. Covaci (p), Macului
(p), I. P. Reteganul (p), K. Nagy Sandor (p), Colinelor
(p), Branului, Dâmbului, Culegătorilor.
7.Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Rural
10.04.2017 09:00-17:00 Localitățile: Oșorhei (p),
Fughiu (p), Cihei (p), Cenaloș, Cetariu (p), Cheriu (p),
Hăucești, Ciulești, Spinuș, Săliște, Gurbești, Sărsig, Ciuhoi, Paleu, Sâniob, Păușa (p), Mierlău, Șumugiu.

