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AFIR. Prin PNDR 2020

Fermierii au la dispoziție,
anual, 200 milioane euro
Cererile de ﬁnanțare se depun online pe pagina de internet a Agenției, www.aﬁr.
info, până la 31 august 2019,
ora 16.00 sau până la epuizarea fondurilor disponibile.

Potrivit unui comunicat al
Ministerului Agriculturii, fermierii au la dispoziție 200 de
milioane euro pe an pentru
investiții în infrastructura de
irigații, prin submăsura 4.3.
din Programul Național de
Dezvoltare Rurală (PNDR)
2014 – 2020. Sesiunea de primire a proiectelor de investiții
aferente
submăsurii
4.3
„Investiții pentru dezvoltarea,
modernizarea sau adaptarea
infrastructurii agricole și silvice” - componenta infrastructură de irigații, din cadrul PNDR
2014 - 2020 este deschisă până
la 31 august 2019, ora 16.00,
în limita fondurilor disponibile și are o alocare ﬁnanciară
anuală de 200 milioane euro.
Plafonul de depunere a cererilor de ﬁnanțare este de 300
milioane euro. Pragurile de
calitate ale proiectelor diferă
în ﬁecare lună, începând de
la 70 de puncte în prima etapă
lunară (28 ianuarie - 28 februarie 2019) și ajungând până la
pragul minim de 20 de puncte
în ultima etapă lunară (1 - 31
august 2019). În această sesiune s-a acordat ﬁnanțare de
până la 1.000.000 euro pentru
ﬁecare proiect de investiții în
sistemele de irigații. Fondurile
sunt 100% nerambursabile și

se acordă pentru modernizarea infrastructurii secundare
de irigații, a clădirilor aferente stațiilor de pompare de punere sub presiune, precum și
racordarea acestora la utilități,
inclusiv construcția și modernizarea bazinelor de colectare
și stocare a apei de irigat. Un
element de noutate este faptul
că echipamentele de irigat pot
ﬁ achiziționate în limita a 30%
din valoarea eligibilă a proiectului - modalitatea de calcul
ﬁind detaliată în Ghidul Solicitantului. Cererile de ﬁnanțare
se depun online pe pagina de
internet a Agenției, www.aﬁr.
info, până la 31 august 2019,
ora 16.00 sau până la epuizarea
fondurilor disponibile.
Reamintim că, potrivit Ghidului de ﬁnanţare, beneﬁciari

CNSP.

eligibili ai acestei submăsuri
pot ﬁ Organizaţii ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii,
constituite din proprietari/
utilizatori de terenuri agricole
conform legislaţiei în vigoare.
Solicitanţii/beneﬁciarii
pot depune proiecte aferente
măsurilor/submăsurilor de investiţii derulate prin PNDR
2014-2020, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 3 şi 6
din H.G. nr. 226/2015 privind
stabilirea cadrului general
de implementare a măsurilor
PNDR coﬁnanţate din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de
la bugetul de stat, cu modiﬁcările și completările ulterioare.
De asemenea, şi Federațiile
Organizațiilor Utilizatorilor
de Apă pentru Irigaţii pot de-

pune cereri de ﬁnanțare numai în măsura în care sunt
deținători de infrastructură
secundară de irigații preluată prin protocol/proces verbal
de predare-primire/alte documente, infrastructură deﬁnită
conform Legii nr. 138/2004
a îmbunătățirilor funciare cu
modiﬁcările și completările ulterioare. De precizat, în
încheiere, că pentru întocmirea documentației necesare
obținerii ﬁnanțării, solicitanții
de fonduri nerambursabile au
la dispoziție Ghidul solicitantului care poate ﬁ consultat
gratuit pe site-ul Agenției,
www.aﬁr.info., la secțiunea
„Investiții PNDR” în pagina
dedicată submăsurii 4.3.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

ANAF. Calendar ﬁscal –

Consumul de energie Primele termene pentru
va crește cu 2,9%
Potrivit celor mai recente estimări ale
Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză
(CNSP), consumul ﬁnal de energie al țării
va crește în acest an cu 2,9% comparativ cu
2018, în timp ce importurile de electricitate
vor ﬁ mai mari cu 18,9%.

Consumul de energie al populației va crește
ușor, cu 0,5%, iar cererea în economie va ﬁ mai
mare cu 4%, arată prognoza echilibrului energetic. Dintre ramurile economice, construcțiile
vor consemna cea mai mare creștere a consumului de energie, respectiv 7,1%, urmate de
agricultură, silvicultură, pescuit, cu 4,1% și
de industrie, cu 4%. Resursele de energie primară vor crește cu 0,4% în acest an, cea mai
mare majorare estimată ﬁind în dreptul energiei nuclearelectrice, respectiv 2,2%, în timp ce
producția de energie hidro, eoliană și fotovoltaică va spori cu 1,3%. Totodată, cantitatea de
țiței extrasă va ﬁ mai mică cu 0,5%. Importurile
de resurse energetice vor ﬁ mai mari în acest
an cu 0,2% per total, observându-se o creștere
semniﬁcativă, de 18,9%, în cazul importurilor
de energie electrică. Potrivit estimărilor CNSP,
exporturile de resurse energetice vor crește cu
1,6% în anul 2019.
 Doina A. NEAGOE

contribuabili

Potrivit calendarului stabilit de
Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală (ANAF), în luna iulie, contribuabilii au de dus la îndeplinire o
serie de obligaţii ﬁscale.
Astfel, vineri, 5 iulie, este termen
la depunerea Declaraţiei de menţiuni
privind schimbarea perioadei ﬁscale
pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă
ﬁscală şi care efectuează o achiziţie
intracomunitară taxabilă în România
- Formularul 092. Miercuri, 10 iulie,
contribuabilii trebuie să depună următoarele declaraţii: Formularul 010 - Declaraţie de înregistrare ﬁscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere
pentru persoane juridice, asocieri şi
alte entităţi fără personalitate juridică
sau Formularul electronic 700, dupa
caz - Declaraţie pentru înregistrarea/
modiﬁcarea categoriilor de obligaţii
ﬁscale declarative înscrise în vectorul
ﬁscal - Formularul electronic 700; 020

- Declaraţie de înregistrare ﬁscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane
ﬁzice române şi străine care deţin cod
numeric personal - sau 700 - Declaraţie
pentru înregistrarea/modiﬁcarea categoriilor de obligaţii ﬁscale declarative
înscrise în vectorul ﬁscal - după caz;
070 - Declaraţie de înregistrare ﬁscală/
Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de
radiere pentru persoanele ﬁzice care
desfăşoară activităţi economice în mod
independent sau exercită profesii libere
sau Formularul electronic 700 - Declaraţie pentru înregistrarea/modiﬁcarea
categoriilor de obligaţii ﬁscale declarative înscrise în vectorul ﬁscal, după
caz; depunerea formularului Notiﬁcare privind aplicarea/încetarea aplicării
regimului special pentru agricultori
- Formularul 087. Sunt vizate persoanele impozabile înregistrate în scopuri
de TVA conform art. 316 din Legea
227/2015, care optează pentru aplicarea
regimului special pentru agricultori.
 Doina A. NEAGOE

CAS Bihor

Sesiunea de
contractare 2019

Casa de Asigurări de Sănătate Bihor
anunţă prelungirea termenului de aplicare
pentru aprobarea pachetelor de servicii și
a Contractului-cadru care reglementează
condițiile acordării asistenței medicale pentru anii 2018-2019.
„Se prelungește până la 31.12.2019 termenul de aplicare pentru Ordinul MS/CNAS nr.
397/836/2018, privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a HG nr. 140/2018
pentru aprobarea pachetelor de servicii și
a Contractului-cadru care reglementează
condițiile acordării asistenței medicale pentru
anii 2018-2019, cu modiﬁcările și completările
ulterioare.
Casa de Asigurări de Sănătate Bihor
desfășoară sesiune de contractare în luna iulie,
perioada de depunere a dosarelor ﬁind 8-12
iulie 2019, termen limită 12 iulie 2019.
Data limită de ﬁnalizare a procesului de
contractare pe toate domeniile de asistenţă
medicală este 31.07.2019.
Sesiunea de contractare vizează furnizorii
noi care doresc să intre în relație contractuală
cu Casa de Asigurări de Sănătate Bihor.
Pentru furnizorii de servicii medicale aﬂați
în relație contractuală cu CAS Bihor, contractele urmează a ﬁ prelungite la solicitarea
furnizorului prin acte adiționale , cu valabilitate până la data de 31.12.2019.
Documentele necesare intrării în relație
contractuală cu CAS Bihor și calendarul de
contractare se aﬂă aﬁșate pe site-ul CAS Bihor”, se arată într-un comunicat de presă remis
redacţiei Crişana de către CAS Bihor. 

CC. A fost lansat

Monitorul preţurilor
la carburanţi
Consiliul Concurenţei (CC) a lansat, luni,
Monitorul preţurilor carburanţilor, platforma online care permite consumatorilor
să aﬂe preţurile practicate de către marile
reţele de distribuţie a carburanţilor auto,
principalul scop ﬁind ieftinirea produselor.
Monitorul este valabil atât sub formă de
aplicaţie web, cât şi ca aplicaţie mobilă (IOS şi
Android) ce poate ﬁ descărcată din App Store
şi Google Play şi aﬁşează preţurile pentru
carburanţii standard şi premium (benzină şi
motorină) practicate în staţiile companiilor
OMV Petrom, Mol, Rompetrol, Lukoil, Socar
şi Gazprom din întreaga ţară, oferind multiple
facilităţi de căutare, sortare şi ﬁltrare a datelor.
Accesând gratuit acest comparator de preţuri, consumatorii pot aﬂa care sunt cele mai
apropiate benzinării, localizarea geograﬁcă şi
serviciile oferite de acestea, precum şi preţurile
practicate, având astfel posibilitatea alegerii,
având la îndemână informaţii importante cu
privire la oferta existentă pe piaţă în zona
geograﬁcă de interes. Reamintim că la ﬁnele
lui decembrie 2018, CC a semnat un contract
cu ﬁrma Maguay pentru realizarea aplicaţiei,
în valoare de 1,42 milioane lei. Instituția are
în derulare şi o analiză pe piaţa carburanţilor,
lansată după ce preţul benzinei şi motorinei în
România, fără taxe, a depăşit media europeană.
În urma anchetei, care va ﬁ gata în perioada
următoare, autoritatea va veni cu recomandări
pentru creşterea concurenţei pe piaţa carburanţilor. Chiriţoiu a adăugat că a doua parte a
proiectului, cea legată de preţurile produselor
alimentare, va ﬁ lansată în septembrie.
 Doina A. NEAGOE

