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Alimentele bio

Au fost aprobate noile reguli
Noul set de reguli, aprobat
recent de Parlamentul European, va intra în vigoare în
Uniunea Europeană de la 1
ianuarie 2021.

Începând cu anul 2021, mai
multe reguli pentru controlul şi
certiﬁcarea produselor bio vor
intra în vigoare în UE, după ce
acestea au fost aprobate de către deputaţii europeni. Grupul
IFOAM-EU, care reunește diferiţi actori de-a lungul lanţului de producţie bio, a estimat
într-un comunicat de presă că
“au mai rămas de clariﬁcat mai
multe puncte” pentru a ﬁ siguri
că noile reglementări vor ﬁ aplicate în mod curent de-a lungul
tuturor elementelor lanţului de
producţie bio. Potrivit acestui
grup, agricultura bio ocupa în
anul 2016 aproximativ 6,7%
din terenurile agricole europene, iar vânzările de produse bio
au atins 30,7 miliarde euro, cu
un ritm de creştere anuală de
12%. Industria alimentelor organice este una dintre puținele
povești economice pozitive a
cererii în creștere pentru alimente durabile, cu o piață care
satisface așteptările consumatorilor și ale comunității pentru alimente de înaltă calitate,
care protejează și îmbunătățește starea mediului înconjurător. Această industrie oferă, de
asemenea, soluții care ajută la
îndeplinirea priorităților politice ale UE în ceea ce privește
ocuparea forței de muncă, mediul și dezvoltarea economică
durabilă. Pachetul de reglementări se referă cu precădere
la întărirea controalelor din
lanţul de aprovizionare a produselor bio, pentru asigurarea
unor norme de calitate cât mai
ridicate. Mai exact, produsele
importate din exteriorul spa-

Au crescut
veniturile colectate

În primele patru luni, veniturile colectate au crescut cu
12% și sunt cu un miliard de
lei peste ținta propusă. Concret, au fost colectate peste
76 miliarde lei, în creştere
cu opt miliarde lei (+12%)
față de perioada similară din
2017. Încasările sunt cu 1,4%
(circa un miliard lei) peste
ținta propusă în programul
Ministerului Finanțelor Publice (MFP). Concret, totalul
veniturilor bugetare colectate în primele patru luni a
însumat 76.561,9 milioane lei
- o creștere cu 11,8% faţă de
perioada similară a lui 2017
(68.475,3 milioane lei ) şi un
grad de realizare de 101,4% a
programului de încasări stabilit prin legile bugetare anuale.  Doina A. NEAGOE

Titular S.C. VENOM EXPORT S.R.L.
anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare cf. HG 1076/2004 (actualizat) privind procedura evaluării de mediu pentru planuri
şi programe, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru PUZ: „Înﬁinţare camping în comuna
Sînmartin, loc. Haieu”, loc. Haieu, nr. cad. 53654
Sînmartin, jud. Bihor.
Prima versiune a planului poate ﬁ consultată la
sediul APM Bihor, Oradea, B-dul Dacia 25/A, din
data de 10.05.2018, între orele 9.00-14.00.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii şi sugestii până în data de 25.05.2018, la APM
Bihor, Oradea, B-dul Dacia nr. 25/A, e-mail: oﬃce@apmbh.anpm.ro în zilele de luni-vineri între
orele 9.00-14.00.
(316)
Primăria Municipiului Oradea
organizează licitaţie publică deschisă cu strigare

ţiului intracomunitar vor ﬁ
controlate temeinic, pentru a
se veriﬁca dacă sunt conforme
cu normele europene. Acest
acord vizează atât întărirea
controalelor de-a lungul lanţului de aprovizionare, care ar
urma să garanteze că produsele bio importate sunt conforme
cu normele Uniunii Eutropene, cât şi facilitatea conversiei
fermierilor europeni spre bio.
Astfel, micii producători vor
putea obţine o certiﬁcare de
grup în ideea de a economisi
timp şi bani. În plus, aprovizionarea cu seminţe şi animale
ar urma să ﬁe îmbunătăţită.
De asemenea, noile reguli stabilesc faptul că fermierii vor ﬁ
constrânşi să aplice “un set de
noi măsuri pentru a evita contaminarea” cu pesticide sau îngrăşăminte chimice. Punctual,
fermierii se vor confrunta cu
anumite restricţii privind utilizarea de îngrăşăminte chimice

sau pesticide, iar în cazul în
care această condiţie nu va ﬁ
respectată, fermierii pot pierde certiﬁcarea bio, conform
hotărârii Parlamentului European. Reamintim că, potrivit
legii, produsele organice sunt
acele produse realizate fără
utilizarea substanţelor chimice, fără intervenții genetice şi
în armonie cu natura şi mediul
înconjurător. În mod uzual, se
numesc produse bio/organice/
ecologice acele produse certiﬁcate în acest sens de un organism de certiﬁcare. Din punct
de vedere legal, certiﬁcarea organică este procesul de certiﬁcare a produselor agricole sau
a altor tipuri de produse care
au legătura cu domeniul agricol. Condiţiile pe care trebuie
să le îndeplinească un produs
pentru a ﬁ certiﬁcat organic
diferă de la o ţară la alta, însă
există un set comun de reguli
generale în toată lumea. Astfel:

este interzisă, cu mici excepţii,
utilizarea substanţelor chimice
artiﬁciale (fertilizatori, pesticide, aditivi alimentari); este
interzisă utilizarea organismelor modiﬁcate genetic; este
interzisă utilizarea iradierilor;
pământul utilizat trebuie să
ﬁe ferit de substanţe chimice
timp de mai mulţi ani înainte
de a începe producţia organică;
producătorii certiﬁcaţi trebuie
să ţină o evidenţă scrisă a operaţiunilor de zi cu zi; oricând
pot avea loc inspecţii neanunţate ale organismelor de certiﬁcare sau ale autorităţilor. De
precizat, în încheiere, că până
în prezent nu a fost stabilit un
prag acceptabil de pesticide
care pot ﬁ folosite în agricultura bio, iar acest aspect depinde
de legislaţia existentă în ﬁecare stat membru.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Depunerea a 10 declaraţii ﬁscale

Este vorba, concret, despre:
Formularul 097 - Notiﬁcare
privind
aplicarea/încetarea
aplicării sistemului TVA la încasare; Formularul 100 - Declaraţie privind obligaţiile de
plată la bugetul de stat; Formularul 112 - Declaraţie privind
obligaţia de plată a contribuţiei
sociale, impozitului pe venit şi
evidenţa nominală a persoane-

lor asigurate; Formularul 224
- Declaraţie privind veniturile
sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane ﬁzice care desfăşoară activitate
în România şi de persoanele ﬁzice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor
consulare acreditate în România; Formularul 230 - Cerere
privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din
salarii şi din pensii; Formularul 300 - Decont de taxă pe
valoarea adăugată; Formularul
301 - Decont special de taxă
pe valoarea adăugată; Formularul 307 - Declaraţie privind

INFORMARE
Această informare este efectuată de S.C. MULTIAGROFIELD S.R.L., cu sediul în comuna
Ciumeghiu, sat Ciumeghiu, nr. 213 , jud. Bihor, ce
intenţionează să solicite de la A.N. Apele Române-Administraţia Bazinală de Apă Crişuri aviz de
gospodărire a apelor pentru investiția:
Înﬁințare fermă de păsări de către S.C. MULTIAGROFIELD S.R.L. în comuna Ciumeghiu,
sat Ciumeghiu, jud. Bihor.
Această investiţie este nouă.
Ca rezultat al procesului de producţie vor rezulta
ape menajere și tehnologice uzate, care vor ﬁ epurate în stație de epurare, dotată cu treaptă biologică.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modiﬁcările
şi completările ulterioare.
Persoanele care doresc să transmită observaţii,
sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului,
după data de 10.05.2018.
(313)

Programul Rabla

ANAF. Termen limită
Potrivit calendarului stabilit de Agenţia naţională de
Administrare Fiscală, data
de 25 mai reprezintă termenul limită pentru depunerea,
de către contribuabili, a mai
multor declaraţii ﬁscale.

1) Informații privind organizatorul:
Primăria Municipiului Oradea, cu sediul în
mun. Oradea - 410100, P-ța. Unirii, nr. 1, jud. Bihor, Cod ﬁscal: RO35372589, tel: 0259/437.000 int.
223, 0259/408.812, fax: 0259/436.276, E-mail: primarie@oradea.ro sau spatrimoniu@oradea.ro.
2) Informații privind obiectul licitației:
Atribuirea a 4 (patru) locuri pe domeniul public
al mun.Oradea, str. Ioan Cantacuzino, zona Stadionului Iuliu Bodola, pentru desfăşurarea comerţului
stradal cu ocazia evenimentului ”Uniți pentru Mihai” din data de 26.05.2018.
3) Prețul de pornire a licitației este de: 50 lei/
mp/zi.
Pasul de licitație – 2 lei.
4) Data limită de depunere a ofertelor: 21 mai
2018, ora 13.00.
5) Informații suplimentare și Documentația de
atribuire disponibile pe site-ul www.oradea.ro,
secțiunea Licitații.
(315)

sumele rezultate din ajustarea/
corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată;
Formularul 311 - Declaraţie
privind taxa pe valoarea adăugată colectată 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 nr. 227/2015
privind Codul ﬁscal; Formularul 390 VIES - Declaraţia
recapitulativă privind livrările/
achiziţiile/prestările intracomunitare.
 Doina A. NEAGOE

Încă 251 de dosare
acceptate

Listele persoanelor juridice care au fost
acceptate în cadrul acestor programe sunt
publicate pe site-ul AFM.
Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM)
a publicat noi liste cu persoanele juridice
acceptate în programul de stimulare a înnoirii
parcului auto naţional (Rabla) şi în programul
privind reducerea emisiilor de gaze cu efect
de seră în transporturi (Rabla Plus). În această
etapă, pentru Rabla au fost acceptate 223 de
dosare, care vizează achiziția a 407 autovehicule. Pentru Rabla Plus au fost acceptate 28 dosare (49 autovehicule, dintre care patru hibride și
45 100% electrice). Listele persoanelor juridice
care au fost acceptate în cadrul acestor programe sunt publicate pe site-ul AFM (www.afm.
ro), la secțiunile aferente celor două programe.
Persoanele juridice care au fost acceptate se pot
adresa unuia dintre producătorii/dealerii auto
care au fost validaţi; dosarele mai pot ﬁ depuse
până la 28 septembrie.  Doina A. NEAGOE

