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Oﬁciul Registrului Comerţului. Documente necesare

Înregistrarea şi autorizarea
persoanelor ﬁzice
Dosarul pentru constituirea PFA-ului se poate depune
la ghișeul Oﬁciului Registrului Comerțului (ORC) în
raza căruia persoana ﬁzică
autorizată își stabilește sediul profesional, online, prin
corespondență, ori la biroul
de asistență și reprezentare
din cadrul primăriilor.
Înregistrarea și autorizarea
persoanelor ﬁzice cu scopul
desfășurării activităților economice se face în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 44/2008.
Dosarul pentru constituirea
PFA-ului trebuie să conțină
următoarele acte: cererea de
înregistrare, în original; anexa
1 privind înregistrarea ﬁscală;
declarația-tip pe propria răspundere care să ateste că nu se
desfășoară activitate la sediul
profesional, sedii secundare
sau în afara acestora (model
1) sau care să ateste că se îndeplinesc condiţiile de funcţionare din punct de vedere al
legislaţiei din domeniile sanitar, sanitar-veterinar, protecţia
mediului şi protecţia muncii
(model 2); cartea de identitate
sau pașaportul titularului (fotocopie certiﬁcată olograf de
către titular privind conformitatea cu originalul); declarație
pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor
legale pentru desfășurarea
activităților ca persoană ﬁzică
autorizată (formă olografă, original); documentul care atestă
dreptul de a folosi sediul profesional și destinația specială a
spațiului (fotocopie certiﬁcată

olograf de către titular privind
conformitatea cu originalul);
specimenul de semnătură al
persoanei ﬁzice autorizate, în
original; acesta se depune la
oﬁciul registrului comerțului
odată cu cererea de înregistrare.
Pe lângă aceste documente care trebuie depuse obligatoriu mai există o serie de
acte care trebuie depuse doar
dacă este cazul, precum: avizul asociației de locatari privind schimbarea destinației
imobilelor colective cu regim
de locuință (în original, completat pe formular-tip); formularul prin care se declară
că desfășurarea activității se
face de către soț/soție; documentele care atestă pregătirea
sau experiența profesională,
în cazul acelor activități unde
legislația în vigoare prevede
așa ceva (fotocopii certiﬁcate olograf); aceste documen-

MFP împrumută
de la bănci

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a
împrumutat, la începutul acestei săptămâni, 500 milioane lei de la bănci, printr-o
emisiune de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu o maturitate reziduală de 83 luni,
la un randament mediu de 4,72% pe an.
Potrivit datelor transmise de Banca Naţională a României (BNR), valoarea nominală a
emisiunii de luni a fost de 500 milioane lei, iar
băncile au subscris 728,1 milioane lei. Marţi
este programată o licitaţie suplimentară prin
care statul vrea să atragă încă 75 milioane lei
la randamentul stabilit luni. MFP a planiﬁcat
în mai împrumuturi de la băncile comerciale
de 4,08 miliarde lei, din care 400 milioane lei
printr-o emisiune de certiﬁcate de trezorerie
cu discont şi 3,2 miliarde de lei prin redeschiderea unor emisiuni de obligaţiuni de stat, la
care se poate adăuga suma de 480 de milioane
lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitaţiilor de obligaţiuni.
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te pot ﬁ: diploma; certiﬁcatul sau adeverința prin care
se dovedește absolvirea unei
instituții de învățământ; certiﬁcatul de caliﬁcare profesională sau de absolvire a unei
forme de pregătire profesională; certiﬁcatul de competență
profesională; atestat de recunoaștere și/sau echivalare pentru persoanele care au dobândit caliﬁcarea în străinătate;
orice alte dovezi care să ateste
experiența profesională.
Actele se pot depune online, prin corespondență sau la
ghișeul Oﬁciului Registrului Comerțului în raza căruia
persoana ﬁzică autorizată își
stabilește sediul profesional.
De asemenea, legea mai prevede și că primăriile își pot constitui un birou de asistență și
reprezentare care să îi ajute pe
cei care doresc să își înﬁințeze
un PFA, iar astfel dosarul poate ﬁ depus și acolo. Dacă do-

cumentele depuse sunt incomplete, se va dispune acordarea
unui termen de maximum 15
zile pentru completarea acestuia. Termenul este comunicat ﬁe pe loc, în cazul în care
solicitantul este prezent, ﬁe se
postează pe site-ul ONRC.
Tot pe site se vor publica și
documentele care urmează să
ﬁe depuse până la încheierea
celor 15 zile. După depunerea
dosarului complet, ORC va elibera certiﬁcatul de înregistrare, care conține codul unic de
înregistrare, certiﬁcatul constatator și alte acte prevăzute
de lege.
Termenul de eliberare a certiﬁcatului de înregistrare este
de trei zile lucrătoare începând
de la data înregistrării cererii
sau, dacă este cazul, de la data
completării dosarului cu documentele solicitate.
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APIA atenţionează:

Absența unei crotalii
exclude animalul de la plată
Pentru ajutorul național tranzitoriu
(ANTZ), încasat de majoritatea crescătorilor, și sprijinul cuplat (SCZ),
identiﬁcarea animalelor se face pe
baza crotaliilor.
Potrivit APIA, absența unei crotalii
exclude animalul de la plată. Concret:
bovinele trebuie se ﬁe identiﬁcate cu
două crotalii auriculare simple, având
imprimat acelaşi cod unic de identiﬁcare
a animalului; ovinele şi caprinele născute până la 31 decembrie 2007 trebuie
să ﬁe identiﬁcate cu o crotalie auriculară simplă; ovinele şi caprinele născute
în perioada 1 ianuarie 2008 - 1 ianuarie
2010 trebuie se ﬁe identiﬁcate cu două
crotalii auriculare simple, având imprimat acelaşi cod unic de identiﬁcare a
animalului; ovinele şi caprinele născute
începând cu 1 ianuarie 2010 care au fost
identiﬁcate iniţial cu o crotalie auricu-

lară simplă, trebuie să ﬁe identiﬁcate şi
cu o crotalie auriculară electronică ce
conţine acelaşi cod unic de identiﬁcare a
animalului, este precizat în Ghidul APIA
pentru solicitanții ajutoarelor naționale
tranzitorii și sprijinului cuplat în sectorul zootehnic. Reamintim că, potrivit
termenelor pentru plata subvențiilor din
agricultură, stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii 69/2019, între 1 iunie
- 1 iulie 2019, APIA va efectua controlul
administrativ, inclusiv control preliminar
al cererilor unice de plată, eșantionarea
acestora pentru controlul la fața locului,
precum și transmiterea eșantioanelor. De
asemenea, în perioada 2 iulie - 1 octombrie 2019, APIA va efectua controlul la
fața locului pentru cererile unice de plată
eșantionate în acest scop, iar controlul
aferent al unor obligații/cerințe speciﬁce,
în iarna sau în primăvara anului următor.
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MFP. Investiții de minim
1 milion de euro

Ajutor de stat pentru
dezvoltare regională

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) informează, într-un comunicat, că investitorii
pot depune cereri pentru ﬁnanțare prin intermediul schemei de ajutor de stat 807/2014,
care vor ﬁ analizate în sesiune continuă.
În situația în care bugetul alocat se epuizează, precizează MFP, la rectiﬁcarea bugetară
vor ﬁ asigurate sumele necesare astfel încât
toate proiectele eligibile să primească ﬁnanțare
pentru implementare. „Pentru anul 2019, în
legea bugetului de stat nr. 50/2019 sunt prevăzute credite de angajament pentru acordarea de
ajutoare de stat în valoare de peste 1,6 miliarde
lei, ceea ce presupune ﬁnanțarea unor proiecte
de investiții de cel puțin 4 miliarde de lei” precizează MFP. Obiectivul schemei este acordarea de ajutoare de stat pentru dezvoltarea
regională prin susținerea de investiții în active
ﬁxe de înaltă tehnologie, pentru realizarea de
produse cu valoare adăugată mare. În intervalul 2014 - 2020 are loc emiterea de acorduri
pentru ﬁnanțare, iar în perioada 2015 - 2023
are loc plata ajutorului de stat în baza acordurilor emise. Valoarea minimă a investiției este
de 4,5 milioane lei, respectiv echivalentul a
aproximativ 1 milion euro valoare totală, fără
TVA. Costurile eligibile au în vedere realizarea
de construcții noi, închirierea de construcții
existente, achiziționarea de active corporale
(instalații tehnice, mașini și echipamente noi),
achiziționarea de active necorporale (brevete,
licențe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală).
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Exportul de cereale

Încasări de 2,2 miliarde
de euro
În 2018, cele mai importante destinaţii de
export au fost Spania, Egipt, Italia, Arabia
Saudită, Iordania, Germania şi Libia.
Datele Institutului European de Statistică
(Eurostat), precum şi cele ale INS au conﬁrmat
că România a ocupat anul trecut locul 3 în
Uniunea Europeană, după Franţa şi Germania,
la producţia de cereale, cu o recoltă totală de
31,187 milioane de tone, din care producţia de
cereale păioase din vară a reprezentat în jur de
12 milioane de tone. România a exportat anul
trecut în ţările Uniunii Europene şi în state terţe peste 12 milioane de tone de cereale, cu un
milion de tone mai mult faţă de anul precedent,
încasările depăşind 2,2 miliarde de euro, faţă
de anul anterior, când ţara noastră exportase
11 milioane de tone de cereale, în valoare de
aproximativ 2 miliarde euro. Pe de altă parte,
importurile de cereale au totalizat anul trecut
1,4 milioane de tone, iar sumele cheltuite s-au
ridicat la 320 de milioane euro. Cele mai mari
cantităţi de cereale din import au provenit din
Bulgaria şi Ungaria. Datele Institutului Naţional de Statistică relevă că, anul trecut, România
a fost pe primul loc la producţia de porumb
boabe şi de seminţe de ﬂoarea soarelui atât la
suprafaţa cultivată cât şi la producţia realizată,
iar la grâu pe locul patru la suprafaţa cultivată,
după Franţa, Germania, Polonia şi tot pe patru
la producţia realizată, după Franţa, Germania
şi Regatul Unit.
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