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APIA

Încasarea subvenţiilor –
norme obligatorii (I)

Potrivit anunţului făcut de
Agenția de Plăți și Intervenție
pentru Agricultură (APIA)
pe pagina sa oﬁcială, fermierii pot beneﬁcia în acest an de
sprijin ﬁnanciar din fonduri
europene cu condiţia respectării normelor de ecocondiţionalitate.

Normele de ecocondiţionalitate, deﬁnite în anexa la Ordinul
MADR nr. 352/636/54/2015, cu
modiﬁcările şi completările ulterioare, se referă la cerinţele
legale în materie de gestionare
(SMR), dar şi standardele privind Bunele condiţii agricole şi de mediu ale terenurilor
(GAEC), grupate pe următoarele domenii: mediu, schimbări
climatice, bune condiţii agricole ale terenurilor; sănătatea
publică, sănătatea animalelor şi
sănătatea plantelor; bunăstarea
animalelor. Concret, la capitolul
apă, se impune respectarea normelor privind SMR 1 - Protecţia
apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole
şi GAEC 1 - Crearea/menţinerea benzilor tampon (fâşiilor de
protecţie) în vecinătatea apelor
de suprafaţă. Totodată, se menţin fâşiile de protecţie existente
pe terenurile agricole situate în
vecinătatea zonelor de protecţie
a apelor de suprafaţă stabilite
în conformitate cu prevederile
legislaţiei în domeniu. Lăţimea
minimă a fâşiilor de protecţie
este de 1 m pe terenurile cu panta de până la 12% şi de 3 m pe
terenurile cu panta mai mare de
12%, panta terenului ﬁind panta
medie a blocului ﬁzic adiacent
cursului de apă. În cazul în care

ANUNȚ

Direcția de Asistență Socială
Oradea

cu sediul în Oradea, str. Primăriei nr. 42,
organizează concurs pentru ocuparea unor
posturi contractuale de execuție vacante din
cadrul instituției, în perioada 26.02.201904.03.2019.
Creșe-Oradea:
 1 post de educator S,
 7 posturi de inﬁrmieră M/G
Probele stabilite pentru concurs: selecția
dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu.
Concursul se va desfășura la sediul
instituției, str. Primăriei nr. 42, astfel:
Proba scrisă: 26.02.2019 ora 10.00
Proba interviu: 04.03.2019 ora 09.00
Condiții generale
Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art.3 din anexa la H.G. nr. 286/2011, actualizată.

pe terenul agricol situat în vecinătatea zonelor de protecţie
a apelor de suprafaţă nu există
fâşii de protecţie, fermierul are
obligaţia înﬁinţării şi menţinerii acestor fâşii, în conformitate
cu prevederile Codului de bune
practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu
nitraţi din surse agricole. În ceea
ce priveşte: GAEC 2 - Respectarea procedurilor de autorizare,
în cazul utilizării apei pentru
irigaţii în agricultură, trebuie
respectate prevederile legale
privind utilizarea apei pentru
irigaţii în agricultură; GAEC
3 - Protecţia apelor subterane
împotriva poluării cu substanţe
periculoase enumerate în anexa
la Directiva 80/68/CEE în versiunea acesteia aﬂată în vigoare
în ultima zi a valabilităţii sale.
Este interzisă evacuarea directă
în apele subterane a substanțelor
periculoase enumerate în Lista I

Acord ANAF – CNSP

Selectarea ﬁrmelor
supuse controalelor

şi Lista II din anexa la Directiva
80/68/CEE în versiunea aﬂată
în vigoare în ultima zi a valabilităţii sale, care sunt utilizate
în agricultură și se iau măsuri
de prevenire a poluării apelor
subterane prin evacuarea indirectă a substanţelor periculoase
utilizate în agricultură. Legat de
aspectul: Sol şi stoc de carbon:
GAEC 4 - Acoperirea minimă a
solului - Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să ﬁe acoperit
cu culturi de toamnă şi/sau să
rămână nelucrat după recoltare
pe cel puţin 20% din suprafaţa
arabilă totală a fermei; GAEC
5 - Gestionarea minimă a terenului care să reﬂecte condiţiile
locale speciﬁce pentru limitarea
eroziunii.
Lucrările solului, inclusiv
semănatul, pe terenul arabil cu
panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prăşitoare, se
efectuează de-a lungul curbelor

Termen la depunerea D204

A fost publicat noul
model al declaraţiei

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) şi Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP) au încheiat
un acord potrivit căruia, începând cu luna ianuarie 2019,
CNSP va selecta ﬁrmele care vor ﬁ propuse pentru controlul
ANAF, ţinându-se cont de domeniul de activitate, cifra de
afaceri, dar şi alţi indicatori stabiliţi de comun acord.

Începând cu data de 28 ianuarie, a intrat în vigoare Ordinul
nr. 97/2019 pentru aprobarea
modelului şi conţinutului Formularului 204 - “Declaraţie
anuală de venit pentru asocieri
fără personalitate juridică şi
entităţi supuse regimului transparenţei ﬁscale”.

Potrivit acordului semnat între cele două institutii, CNSP
va trimite lunar un raport către
conducerea ANAF din care să
reiasă situaţia domeniilor şi a
societăţilor comerciale cu grad
ridicat de risc de evaziune ﬁscală, urmând ca, trimestrial,
să se facă o analiză comună a
rezultatelor, aducându-se totodată îmbunătăţiri metodologiei de analiză de risc, daca este
cazul. Astfel, ANAF îşi propune să îşi îmbunătăţească analiza de risc, în scopul stabilirii
în activitatea de veriﬁcare şi

Declaraţia se completează şi se
depune în cazul asocierilor fără
personalitate juridică constituite
între persoane ﬁzice care realizează venituri din: activităţi independente (activităţi de producţie,
comerţ, prestări servicii, profesii
liberale) pentru care venitul net se
determină în sistem real, pe baza
datelor din contabilitate; drepturi
de proprietate intelectuală, inclusiv din activităţi adiacente, pentru care venitul net se determină
în sistem real, pe baza datelor
din contabilitate; activităţi agricole - pentru care venitul net se
determină în sistem real, pe baza
datelor din contabilitate; piscicultură - pentru care venitul net
anual se determină în sistem real;
silvicultura - pentru care venitul
net anual se determină în sistem

control. În situaţia în care din
analizele de risc rezultă necesitatea realizării unor acţiuni
de veriﬁcare şi control complexe, cu participarea şi altor
organisme abilitate, ANAF şi
CNSP vor propune Guvernului
luarea de decizii cu privire la
modalităţile concrete de cooperare instituţională - se mai
arată în document. De precizat
că modalitatea de preluare şi
stabilirea concretă a acţiunilor
de control se realizează de către ANAF.
 Doina A. NEAGOE

de nivel. Trebuie, de asemenea,
menţinute terasele existente pe
terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007; GAEC 6 - Menţinerea
nivelului de materie organică
din sol, inclusiv interdicţia de a
incendia miriştile arabile.
Potrivit legii, ﬂoarea-soarelui
nu se cultivă pe acelaşi amplasament mai mult de 2 ani consecutiv. Totodată, este interzisă
arderea miriştilor şi a resturilor
vegetale pe terenul arabil, precum şi a vegetaţiei pajiştilor
permanente. Orice fermier care
solicită sprijin ﬁnanciar din fonduri europene şi naţionale trebuie să respecte aceste norme
pe tot parcursul anului, pe toate parcelele agricole din cadrul
exploataţiei, indiferent de mărimea lor - inclusiv pe cele neeligibile şi pe cele care nu mai sunt
folosite în scopul producţiei.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

real; activităţi agricole, pentru
care venitul anual se stabileşte pe
bază de norme de venit. Declaraţia nu se depune în următoarele
cazuri: în cazul asocierilor fără
personalitate juridică constituite
între contribuabili care desfăşoară activitate individual sau contribuabili care desfăşoară activitate
individual şi o asociere fără personalitate juridică şi pentru care
stabilirea venitului anual pentru
activitatea independentă desfăşurată se efectuează pe baza normelor de venit; în cazul asocierilor
fără personalitate juridică care
realizează venituri din drepturi
de proprietate intelectuală, inclusiv din activităţi adiacente, pentru care venitul net se determină
prin utilizarea cotelor forfetare de
cheltuieli.
Declaraţia se depune la unitatea ﬁscală competentă, la următoarele termene: până la data de
15 februarie a anului următor celui de raportare - în cazul veniturilor de punctul 1-5; până la data
de 15 februarie inclusiv a anului
ﬁscal în curs - în cazul veniturilor
de la punctul 6.
 Doina A. NEAGOE

Condiții speciﬁce
Educator S
 Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializările: asistență socială, pedagogie, psihopedagogie specială, pedagogia învățământului
primar și preșcolar sau psihologie.
 Minimum 6 luni vechime în specialitatea
studiilor
 Fără antecedente penale
Inﬁrmieră M/G
 Studii generale sau medii, atestate cu diplomă de absolvire sau echivalentă
 Absolventă sau în curs de absolvire a unui
curs în domeniul îngrijirii şi dezvoltării copilului mic atestat prin certiﬁcat sau adeverinţă
 Vechime minimă în muncă 6 luni
 Fără antecedente penale
Bibliograﬁa, repartizarea posturilor pe creșe
precum și alte date necesare desfășurării concursului se aﬁșează la sediul instituției și pe
pagina de internet www.daso-oradea.ro.
În vederea participării la concurs, candidații
depun dosarul de concurs în termen de 10
zile lucrătoare, de la data aﬁșării anunțului,
respectiv până la data 18.02.2019, ora 15.30,
la secretarul comisiei de concurs din cadrul
Serviciului Resurse Umane-Salarizare al
Direcției de Asistență Socială Oradea, camera
42, telefon 0259/417945.

Estimarea privind creșterea
economiei – păstrată de CNSP
Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP) a păstrat, în prognoza publicată
în aceste zile, estimarea privind un avans de
5,5% al Produsului Intern Brut (PIB) pentru acest an, până la 1022,5 miliarde de lei.
Totodată, CNSP mizează pe un curs valutar
de 4,67 lei/euro, în creștere față de prognoza
publicată în toamna anului trecut. În plus, a
revizuit în creștere estimările referitoare la
deﬁcitul comercial și la deﬁcitul de cont curent.
În prognoza anunțată în toamna lui 2018,
CNSP estima, pentru acest an, un curs de 4,62
lei/euro. De asemenea, CNSP a mărit estimarea
referitoare la deﬁcitul comercial pentru acest
an, de la 16,395 miliarde euro în prognoza de
toamnă, la 16,9 miliarde euro în prognoza de
iarnă. Totodată, CNSP a revizuit în creștere
și deﬁcitul de cont curent pentru acest an,
de la 7,03 miliarde de euro (3,2% din PIB) la
7,27 miliarde de euro (3,3% din PIB). CNSP
estimează un venit salarial net de 3.085 lei în
acest an, în creștere față de estimarea publicată
în toamna lui 2018, de 2.902 lei.
 Doina A. NEAGOE

