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Joi, 21 februarie 2019

Sprijinul cuplat vegetal. Plata subvenţiilor APIA

Termen limită 31 martie

Termenul limită pentru plata subvențiilor agricole , aferente anului de cerere 2018, anunțat de MADR, este 31 martie 2019. Este vorba despre sprijinul cuplat vegetal pentru anumite culturi agricole.
Astfel, în ceea ce priveşte Sprijinul cuplat pentru cultura de soia,
documentele doveditoare pe care
fermierii trebuie să le prezinte la
APIA sunt următoarele: a) factura
de vânzare a mărﬁi sau ﬁla/ﬁlele
din carnetul de comercializare a
produselor din sectorul agricol,
pentru minimum 1.300 kg boabe
soia/ha comercializată; b) note
de intrare/recepţie a furajelor de
soia procesate pentru consumul cu
animalele sau păsările pe care le
deţine în fermă, pentru minimum
1.300 kg boabe soia/ha utilizată în consumul propriu la nivelul
fermei; c)contractul comercial de
vanzare/cumparare a marﬁi, in
cazul in care valoriﬁcarea productiei minime de 1.300kg/ha s-a
facut in baza acestuia, însoțit de
documentele prevăzute la lit. a);

d) în situația în care fermierul are
și calitatea de procesator, înregistrat pentru siguranța alimentelor
la ANSVSA, acesta face dovada
procesării producției minime de
1,3 tone/ha prin documente contabile interne; e) factura sau bonul
ﬁscal de achiziţie a seminţelor şi
documentul oﬁcial de certiﬁcare
a lotului de sămânţă sau Buletinul
de analiză oﬁcială, cu menţiunea
„sămânţă admisă pentru însămânţare”, sau Buletinul de analiză
oﬁcială cu menţiunea „Necesar
propriu” şi „Interzisă comercializarea” sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului
sau orice alt document echivalent
documentelor menţionate emis
într-un stat membru al Uniunii
Europene sau într-o ţară terţă care
are echivalenţă conform Deciziei

25 februarie

Termen la depunerea
de declaraţii

Potrivit calendarului stabilit
pentru acest an de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
(ANAF), luni, 25 februarie, este
termenul de depunere pentru
depunerea a 11 formulare ﬁscale.
Astfel, contribuabilii trebuie să
depună: Formularul 097 - ”Notiﬁcare privind aplicarea/încetarea
aplicării sistemului TVA la încasare”; Formularul 100 - “Declaraţie privind obligaţiile de plată la
bugetul de stat”; Formularul 101
- ”Declaraţie privind impozitul pe
proﬁt” se depune de organizaţiile
nonproﬁt şi contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura
cerealelor, a plantelor tehnice şi a
cartofului, pomicultură şi viticultură; Formularul 112 - “Declaraţie
privind obligaţia de plată a contribuţiei sociale, impozitului pe venit
şi evidenţa nominală a persoanelor 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”; Frmularul 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată”; Formularul 301 - “Decont
special de taxă pe valoarea adăugată”; Formularul 306 - „Cerere
privind utilizarea ca perioadă ﬁscală pentru TVA a semestrului sau
anului calendaristic”; Formularul
307 - “Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia
ajustărilor/regularizarea taxei pe
valoarea adăugată”; – formularului 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”. Reamintim faptul că, potrivit ANAF, calendarul
obligaţiilor ﬁscale aferente lunii
februarie 2019 ”este un instrument
de informare a contribuabililor
care cuprinde informaţiile detaliate privind toate termenele limită
de declarare a obligaţiilor ﬁscale
pentru luna februarie 2019.
 Doina A. NEAGOE

Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oﬁcială care poate ţine loc
de document de calitate şi conformitate. În cazul utilizării seminței
certiﬁcate oﬁcial din producția
proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oﬁcial(e) de
certiﬁcare a lotului/loturilor de
sămânță; f) în cazul loturilor semincere, prin excepţie de la lit.
a) - e), fermierul prezintă: factura
pentru servicii multiplicare soia,
emisă către menţinătorul sau deţinătorul soiului, din care să reiasă
că i-a livrat minimum 1.300 kg sămânţă certiﬁcată/ha. În situaţia în
care factura pentru servicii multiplicare sămânță soia este emisă
către deţinătorul soiului, prezintă
şi contractul dintre menţinătorul
şi deţinătorul soiului; şi/sau factu-

S.C. SKIPASS
S.R.L.
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul: „ALIMENTARE CU
ENERGIE ELECTRICĂ PENSIUNE TURISTICĂ”, propus a
ﬁ amplasat în sat de vacanţă Vârtop, nr. cad. 50943, oraşul Nucet,
jud. Bihor.

ra de comercializare a minimum
1.300 kg sămânţă certiﬁcată/
ha sau ﬁla/ﬁlele din carnetul de
comercializare a produselor din
sectorul agricol din care să reiasă
comercializarea a minimum 1.300
kg sămânţă certiﬁcată/ha emise către terţi ale căror exploatații
sunt situate pe teritoriul național.
Veriﬁcarea eligibilităţii, în cazul
consumului în ferma proprie, se
face inclusiv pe baza consumurilor de furaje normate pe specii de
animale şi a numărului mediu de
animale înscrise în RNE şi de păsări din fermă pe perioada anului
de cerere. De precizat că termenul
ﬁnal de depunere la APIA a documentelor este 31 martie 2019.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

S

decese



Gânduri de alinare și

mângâiere, compasiune și sincere condoleanțe colegei nostre, Gabriela Chișe și întregii familii, în aceste momente
grele pricinuite de despărțirea

Informaţiile privind proiectul
propus pot ﬁ consultate la sediul

de cel care a fost cumnatul său
drag

autorităţii competente pentru

MARINEL CHIȘE.

protecţia mediului, B-dul Dacia

Dumnezeu să-l odihnească în

nr. 25/A, mun. Oradea, jud. Bi-

pace. Colectivul Agenției Bihor

hor şi la sediul str. Traian Goga

a BNR. (2123)

nr. 15B, mun. Oradea, jud. Bihor, în zilele de luni până vineri,
între orele 9.00-14.00.

comemorări

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii
competente pentru protecţia mediului, B-dul Dacia nr. 25/A,
mun. Oradea, jud. Bihor.
(991)
KSC TRANSPORT SRL anunţă
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul:
CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE, ANEXE ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN, propus a ﬁ amplasat în MUN. ORADEA, STR.
UZINELOR, JUD. BIHOR, NR.
CAD. 193036
Informaţiile privind proiectul
propus pot ﬁ consulate la sediul
autorităţi competente pentru protecţia mediului BIHOR, B-dul Dacia nr. 25/A, Oradea (adresa) şi la
sediul APM Bihor, Oradea, B-dul
Dacia nr. 25/A, tel. 0259/444.590,
fax: 0259/406.588, e-mail: oﬃce@
apmbh.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 9-14. Observaţiile
publicului se primesc zilnic la sediul
autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor, Oradea,
B-dul Dacia nr. 25/A. 



Se spune că timpul este

pansamentul suﬂetului... Deşi
s-au scurs patruzeci de zile, du-



Nimic în lume nu este
mai dureros decât mama să-şi
îngroape ﬁul. Bolnavi cu suﬂetul şi inima am rămas, de când
în urmă cu 8 ani, ne-ai părăsit
dragul meu,
ALIN.
„Când tu te-ai rupt
de această lume,
S-a rupt şi inima din mine,
Iar la mormântul tău
mereu mă duc
Durerea mea ca să ţi-o spun”.
Fiuţul meu cel mic şi blând şi
bun mă rog la bunul Dumnezeu
să-ţi dea odihnă veşnică. Mama
Mărioara şi fraţii Andrei şi Sorin cu familia, pe veci îndureraţi. (8564)



Azi, 21 februarie se
împlinesc 15 ani de când moartea nemiloasă a răpit-o dintre
noi, pe cea care a fost
FLORICA CADAR,
la vârsta de 58 ani. Chipul ei
drag, nu îl vom uita niciodată.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Cu mult dor şi drag, soţul Sandu, ﬁica Simona cu familia. (8544)



Se împlinesc trei ani
de durere şi dor, de când draga
noastră,
ANA BOGDAN,
de 52 ani, din Şebiş, a trecut
în veşnicie. O vom plânge mereu! Soţul Valentin, ﬁul Vasilică, nora Antonina şi soacra Silvia. (8587)

rerea şi dorul de draga noastră
mamă şi bunică,
FLOAREA MASCAŞ,
e fără margini. Vor trece
luni, vor trece ani, dar amintirea chipului ei drag aşteptândune în prag nu-l vom uita niciodată. Cu lacrimi în suﬂet şi pe
obraji anunţăm că parastasul de
pomenire va avea loc la Biserica Ortodoxă de pe str. Teiului,
sâmbătă, 23 februarie, ora 9.00.
Soţul Pavel, ﬁii Daniel şi Florin
cu familiile. (8578)



Amintiri dragi, multă durere, lacrimi şi dor nestins
este tot ce ne-a rămas de când
în urmă cu 8 ani soarta crudă
şi moartea nemiloasă ne-a despărţit pentru totdeauna de bunul nostru ﬁu, soţ, tată şi frate,
FLORIN MICLĂU,
la doar 42 de ani.
„Viaţa cunoaşte scene şi se
spune că este împărţită în acte,
dar cortina se lasă o singură
dată” - Mircea Eliade.
Cu mult dor, familia îndurerată. (8563)

