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Vineri, 2 noiembrie 2018

OIV:

Sprijinul cuplat taurine de carne

România - producție
de vin în creștere cu 21%

Condiţii de eligibilitate,
documente necesare
Potrivit prevedelilor legale, Sprijinul cuplat taurine
de carne (SCZ-TC) se acordă
fermierilor activi care îndeplinesc cumulativ anumite
condiţii.

Astfel, o primă condiţie este
ca fermierul activ să solicite
SCZ pentru un efectiv de minimum 10 şi maximum 250 de
capete taurine de carne, inclusiv, pe beneﬁciar, în exploataţii
cu cod ANSVSA, constituit
potrivit legii.
De asemenea: să menţină în
exploataţie animalele, solicitate SCZ-TC pentru categoria
vaci din rase de carne și vaci
metise cu rase de carne, până
la data de 15 noiembrie inclusiv a anului de cerere (ﬁnalul
perioadei de reținere); animalele au fost deţinute cel puţin
o perioadă de 8 luni de la data
intrării în exploataţie şi până
în momentul ieşirii/până la
data depunerii cererii unice de
plată; deţin Registrul individual al exploataţiei, completat şi
actualizat.
În funcție de categorie, animalele trebuie să îndeplinească și următoarele condițiile de
eligibilitate, respectiv: vaci din
rase de carne și/sau vaci metise cu rase de carne - să aibă
vârsta de maxim 12 ani la datalimită de depunere a cererilor
unice de plată, fără penalizări

- 15 mai 2018; să ﬁe identiﬁcate şi înregistrate în RNE la
data depunerii cererii unice de
plată (dacă cererea este depusă în perioada fără penalizări),
dar nu mai târziu de prima zi a
perioadei de reținere 16 mai a
anului de cerere (dacă cererea
este depusă în perioada cu penalizări); să ﬁe înscrise în Registrul Genealogic al Rasei din
care face parte; vacile din rase
de carne și/sau vacile metise
cu rase de carne pentru care se
solicită SCZ-TC trebuie să aibă
cel puţin o fătare înregistrată
în RNE până la data de 15 mai
2018 și cel puțin un produs înregistrat în RNE (cu excepţia
vacilor care provin din import
în perioada 2017-2018, sau care
au avut fătari cu produs declarat mort/neviabil pentru care se
prezintă documente doveditoare; rasa animalelor solicitate la
categoria vaci din rase de carne trebuie să corespundă uneia
din rasele menționate în Anexa 6 a OMADR 619/2015, cu
modiﬁcări și completări; rasa
cu care s-a efectuat metisarea,
pentru animalele solicitate la
categoria vaci metise cu rase
de carne, trebuie să corespundă
uneia din rasele menționate în
Anexa 6 a OMADR 619/2015,
cu modiﬁcări și completări; să
nu ﬁ beneﬁciat de sprijin cuplat
pentru vacile de lapte, în anii
anteriori. Pentru tauri din rase
de carne: rasa animalelor soli-

citate la categoria tauri din rase
de carne trebuie să corespundă
uneia din rasele menționate în
Anexa 6.
În ceea ce priveşte documentele care trebuie ataşate cererii
unice APIA pentru SCZ, acestea sunt: copie de pe paşaportul
ﬁecărei vaci din rase de carne
și vaci metise cu rase de carne pentru care se solicită SCZ;
pentru taurul din rase de carne
și tineretul mascul/femel din
rase de carne și metis cu rase de
carne, existent în exploatație la
data depunerii cererii, copia
pașaportului ﬁecărui animal;
pentru taurul din rase de carne
și tineretul mascul/femel din
rase de carne și metis cu rase
de carne, care nu este prezent
în exploatație la data depune-

Producția mondială de vin și-a revenit
semniﬁcativ în 2018, în cazul României ﬁind
vorba despre o creștere de 21%, până la 5,2
milioane de hectolitri, de la 4,3 milioane
hectolitri în 2017.
Potrivit estimărilor Organizației Internaționale
a Viei și Vinului (OIV), în România, cu o
producție de 5,2 milioane hectolitri, după patru
ani de producție la un nivel mediu, anul 2018 ar
trebui să depășească nivelul deja foarte ridicat
din 2013. Cu o producție mondială prognozată
la 282 milioane hectolitri, în creștere cu 31 milioane hectolitri, anul 2018 va ﬁ „unul dintre cei
mai buni ani de după 2000” - se arată în raportul
OIV. Cei trei mari producători mondiali de vin,
Italia (48,5 milioane hectolitri), Franța (46,4
milioane hectolitri) și Spania (40,9 milioane
hectolitri), au înregistrat în 2018 producții foarte
ridicate, în linie cu cei mai buni ani din istorie în
termeni de volum. Germania (9,8 milioane hectolitri), România (5,2 milioane hectolitri), Ungaria
(3,4 milioane hectolitri) și Austria (3 milioane
hectolitri) se așteaptă și ele la o producție mai
mare decât media din ultimii cinci ani.
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rii cererii, copia documentului
care atestă ieșirea ﬁecărui animal din exploatație, conform
prevederilor legale; adeverinţa
eliberată de agenția/asociația
acreditată pentru înﬁinţarea
şi menţinerea Registrului genealogic al rasei, care certiﬁcă
rasa pentru animalele solicitate, precum şi înscrierea în
Registrul genealogic al rasei
pentru tauri de reproducție din
rase de carne, vaci din rase de
carne și vaci metise cu rase de
carne, avizată de ANZ prin
Oﬁciile judeţene; adeverința
eliberată de ANZ prin Oﬁciile judeţene, care certiﬁcă rasa
pentru animalele solicitate.
 Doina
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De azi, extinderea aplicării cotei reduse de TVA
Potrivit OUG nr. 89/4 octombrie 2018, în vedere stimulării
turismului în România, reducerii evaziunii ﬁscale, creşterii
consumului intern şi stimulării
creşterii economice, începând
cu 1 noiembrie 2018, se extinde
aplicarea cotei reduse de TVA
de 5% pentru anumite opera-

ţiuni. Este vorba despre următoarele operaţiuni: cazarea în
cadrul sectorului hotelier sau al
sectoarelor cu funcţie similară,
inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
serviciile de restaurant şi de
catering, cu excepţia băuturilor alcoolice, altele decât berea;

PREŞEDINTELE CONSILIULUI
DE ADMINISTRAŢIE
AL SOCIETĂŢII

SIMTERAC S.A.
CONVOACĂ:
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ
A ACŢIONARILOR SIMTERAC S.A.
În temeiul prevederilor Legii nr.
31/1990 completată şi republicată, a Legii nr. 297/2004 şi a Actului Constitutiv
al societăţii, la societatea Simterac S.A.
Vadu Crişului, cu sediul în Vadu Crişului, str. Morii nr. 667, jud. Bihor, număr
de înmatriculare la Oﬁciul Registrului
Comerţului Bihor: J/05/79/2001, cod unic
de înregistrare RO 13704172, se convoacă pentru data de 5 decembrie 2018, ora
10.00, Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor ( AGEA),
Adunarea se va ţine la adresa: Calea
Hunedoarei, nr. 1-3, sala de sedinţă pavilion 2, sat Cristur, Mun. Deva, jud. Hunedoara, conform prevederilor art. 11.2 din
Actul Constitutiv, cu următoarea:
ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea revocării mandatelor
de administratori ai societăţii Simterac

dreptul de utilizare a facilităţilor sportive în scopul practicării
sportului şi educaţiei ﬁzice, altele decât cele scutite deja; serviciile constând în permiterea
accesului la bâlciuri, parcuri de
distracţii şi parcuri recreative
ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEN 9321 si

S.A., deţinute de către doamnele Daniela
Danci, Andreea Georgeta Radu şi domnul
Costinel Bobin, începând cu data hotărârii
AGEA.
2. Aprobarea descărcarii de gestiune
a doamnelor Daniela Danci şi Andreea
Georgeta Radu şi a domnului Costinel Bobin, în legătura cu numirea ﬁecăruia dintre aceştia, ca administrator al Societăţii,
pe durata deţinerii mandatului.
3. Numirea, în calitate de administrator, a domnilor Marin Gavrilut, Ovidiu
Vilciu şi Luminita-Daniela Sgarta, pentru
un mandat de 4 ani, începând cu data hotărârii AGEA.
Acţionarii care doresc să consulte lista
cu informaţii privind numele, domiciliul
şi caliﬁcarea profesională a persoanelor
propuse pentru funcţia de administrator o
pot face oricând, până în ziua ţinerii primei adunări, la sediul societăţii.
4. Numirea, în calitate de Preşedinte al
Consiliului de Administraţie, a domnului
Ovidiu Vilciu.
5. Completarea art. 12 din Actul Constitutiv al societăţii, cu următoarele alineate:
„Hotărârile Consiliului de Administraţie se iau cu votul aﬁrmativ a cel
puţin doi dintre cei trei membri, iar în
caz de paritate, va decide acţionarul
majoritar.

9329 în scopul practicării sportului şi educaţiei ﬁzice, altele
decât cele scutite.
Reamintim că OUG nr. 89/4
octombrie 2018 a fost publicat
în Monitorul Oﬁcial nr. 854/9
octombrie a.c.
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Membrii Consiliului de Administraţie,
inclusiv Preşedintele, au puteri limitate
şi reprezintă Societatea faţă de terţe persoane doar prin semnatura conjuncta a
oricăror doi membri, conform principiului
„Dublei Semnaturi”.
6. Aprobarea modiﬁcării şi adaptării
prevederilor Actului Constitutiv pentru
a reﬂecta modiﬁcările propuse conform
celor de mai sus (în special a art. 12, 13.6
şi 14.1) şi actualizării Actului Constitutiv
al Societăţii pentru a reﬂecta modiﬁcările
aprobate prin hotărârea AGEA.
7. Împuternicirea cu puteri depline a
(i) dnei Cristina Mihaela Boc, cetaţean
român, domiciliată în România, Deva,
Aleea Saturn bl. 24, sc. D, apt. 46, judeţul
Hunedoara, identiﬁcată cu CI seria HD nr.
664146, emisă de SPCLEP Deva la data
de 18 iulie 2013, (ii) a dlui Cristian Virgil Popescu, cetățean român, domiciliate
în București, Sos. Pantelimon, nr. 286,
bl. 41, sc. 3, et. 6, ap. 103, identiﬁcat cu
CI seria RD nr. 817312, emisă de SPCEP
Sector 2, București, la data de 31.08.2012,
CNP 1800618250024, avocat în cadrul
SCA Popovici Nițu Stoica & Asociații;
(iii) dnei. Lavinia Tomescu, cetățean român, domiciliate în București, str. Victor
Eftimiu, nr. 4-6, sc. B, apt. 46, Sector 1,
identiﬁcată cu CI seria RD, nr. 801251,

MFP:

Procedura acordării
de tichete de masă

Tichetele de masă reprezintă o alocație
individuală de hrană, ale căror costuri sunt
acoperite integral de către angajator.
Tichetele de masă reprezintă un mod de recompensare a angajaţilor destul de frecvent utilizat
la noi în ţară, având în vedere faptul că acestea
au câteva avantaje pentru angajatori. Concret,
pentru tichetele de masă nu se percep taxele
sociale salariale (contribuţiile) şi sunt deductibile la calculul impozitului pe proﬁt. Atenţie!
Tichetele de masă sunt asimilate veniturilor din
salarii, astfel că ele sunt supuse impozitului pe
venit (10%). Angajaţii vor beneﬁcia, lunar, de
un număr de tichete de masă corespunzător cu
numărul de zile în care aceştia au fost prezenţi
la muncă. Începând cu luna mai 2018, valoarea
nominală maximă a unui tichet de masă a fost
stabilită la valoarea de 15,18 lei, potrivit OMMJS
nr. 1618/2018. De asemenea, potrivit unui act
normativ, pus în dezbatere de către Ministerul
Muncii și Justiției Sociale MMJST, tichetele de
masă se mențin la valoarea primului semestru 15,18 lei. Al doilea semestru începe începe de la
1 noiembrie 2018 până la 1 aprilie 2019. Printre
avantajele de care beneﬁciază angajatorii în cazul
acordării acestor tichete se numără minimizarea
cheltuielilor către bugetul de stat, o economie
considerabilă faţă de varianta măririlor de salariu
şi reprezintă, de asemenea, o motivaţie suplimentară pentru creşterea performanţei salariaţilor.
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CNP 1800205090079, avocat în cadrul
SCA Popovici Nițu Stoica & Asociații; și/
sau (iv) orice alt avocat din cadrul SCA
Popovici Nițu Stoica &Asociații, cu sediul în București, Calea Dorobanți, nr.
239, etaj 6, sector 1 pentru a acţiona, în
mod individual sau colectiv, în numele şi
pe seama Societăţii şi pentru a intreprinde
orice acte/proceduri necesare pentru înregistrarea hotărârii AGEA, inclusiv, dar
fără a se limita la urmatoarele:
- să redacteze, semneze, modiﬁce, să
depuna şi să înregistreze Actul Constitutiv actualizat al Societăţii, precum şi
oricare şi toate celelalte acte, acorduri, declaraţii, cereri, acte adiţionale sau acţiuni
legale necesare, în conformitate cu legea
română, pentru implementarea şi înregistrarea prezentei hotărâri la autorităţile
competente;
- să reprezinte Societatea şi acţionarii
în faţa oricăror persoane ﬁzice sau juridice, autorităţi publice, inclusiv, dar fără a
se limita la Registrul Comerţului, notarul
public, instituţiile bancare, autorităţile
ﬁscale, în vederea îndeplinirii tuturor
formalităţilor legale pentru înregistrarea
prezentei hotărâri;
- să solicite şi să primească toate documentele necesare pentru implementarea
hotărârii adoptate.

Documentele şi informaţiile vizând
problemele înscrise pe ordinea de zi se
pot consulta la sediul societăţii începând cu data de 5 noiembrie 2018.
Reprezentarea acţionarilor la AGEA se
va putea face şi prin alte persoane decât
acţionarii, cu excepţia administratorilor,
pe baza de împuternicire specială. Formularele de împuternicire specială se pot
obţine de la societate începând cu data de
5 noiembrie 2018, în baza unei cereri înregistrate la sediul societăţii.
După completarea şi semnarea împuternicirii speciale, un exemplar original
din aceasta va ﬁ înregistrat la sediul societăţtii cu 48 de ore înaintea Adunării
Generale.
În cazul în care nu se va întruni cvorumul legal necesar conform legii, se
convoacă o nouă AGOA pentru data de
6 decembrie 2018, orele 14.00, la aceeaşi
adresă, cu aceeaşi ordine de zi, împuternicirile speciale pentru prima şedinţă ﬁind
valabile şi pentru cea de a doua şedinţa.
Preşedintele Consiliului de Administraţie, Daniela Danci.
(773)

