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MADR: Termen limită – 5 decembrie la

Achiziționarea de animale
de reproducție din rase pure
Pentru a ﬁ eligibili schemei
de ajutor de minimis privind
achiziționarea de animale de
reproducție din rase pure și/
sau hibride din specia porcine, beneﬁciarii trebuie să
deţină exploatații de porcine
înregistrate/autorizate sanitar veterinar.

Schema de minimis aprobată de Guvern în şedinţa din 16
noiembrie are în atenţie sectorul zootehnic, prin aceasta
urmând a ﬁ acordată, la achiziționare, o sumă de maxim
3.000 lei/cap vieruș din rasă
pură sau hibrid, maxim 1.100
lei/cap scroﬁță din rasă pură
și maxim 600 lei/cap scroﬁță hibridă. Valoarea totală a
ajutorului de minimis care
se acordă unui beneﬁciar nu
poate depăși suma de 15.000
euro pe durata a trei exerciții
ﬁnanciare – în cursul exercițiului ﬁnanciar actual și în
cele două exerciții ﬁnanciare
precedente. Beneﬁciarii schemei de ajutor de minimis sunt
întreprinderile/întreprinderile
unice, respectiv: crescători de
porcine, persoane ﬁzice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale,
constituite potrivit OUG nr.
44/2008 privind desfăşurarea
activităţilor economice de către persoanele ﬁzice autorizate, întreprinderile individuale
şi întreprinderile familiale, cu
modiﬁcările şi completările ulterioare; crescători de porcine,
persoane ﬁzice care deţin atestat de producător emis potrivit

prevederilor Legii nr. 145/2014
pentru stabilirea unor măsuri
de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol,
cu modiﬁcările şi completările ulterioare; crescători de
porcine, persoane juridice,
precum şi orice forme asociative cu personalitate juridică
constituite conform legii. Cât
priveşte condiţiile de eligibilitate necesare pentru obținerea
ajutorului de minimis, acestea
sunt următoarele: beneﬁciarii
trebuie să dețină exploatații de
porcine înregistrate/autorizate
sanitar veterinar, identiﬁcate
şi înregistrate în RNE, până
la data depunerii cererii; se
obligă prin angajament scris
să menţină în exploatație ani-

malele de reproducție din rase
pure și/sau hibride din specia
porcine, achiziționate, pe o
perioadă de minimum 3 ani,
începând cu data la care sprijinul ﬁnanciar a fost acordat; să
deţină registrul individual al
exploataţiei, completat și actualizat, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 40/2010
privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identiﬁcare şi înregistrare a suinelor,
ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modiﬁcările și completările ulterioare. În cazul
achiziționării de vieruși - să
dețină un efectiv minim de 10
capete scroafe de reproducție
din rasele Bazna și/sau Man-

galița sau de 50 capete scroafe
de reproducție din rase pure
sau hibride. Cererile trebuie
depuse la Direcţia Agricolă Judeţeană pe raza căreta se aﬂă
înregistrată exploatația cu cel
mai mare număr de animale
până la termenul-limită 5 decembrie, urmând ca plăţile să
ﬁe efectuate începând cu data
de 15 decembrie 2016. Fondurile (în sumă de 13,5 milioane
lei) se asigură de la bugetul
de stat, în limita prevederilor
bugetare aprobate cu această
destinație Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
pe anul 2016.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

AFP Bihor: Precizări privind

Rezidenţa ﬁscală în România
a persoanelor ﬁzice
Au obligaţia completării
formularului
„Chestionar
pentru stabilirea rezidenţei
ﬁscale a persoanei ﬁzice la
sosirea în România” persoanele ﬁzice care sosesc în
România şi au o şedere în
statul român o perioadă sau
mai multe perioade care depăşesc în total 183 de zile, pe
parcursul oricărui interval
de 12 luni consecutive, care
se încheie în anul calendaristic vizat.
Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice (AJFP) Bihor informează contribuabilii
cu privire la prevederile Ordinului MFP nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa ﬁscală în

România a persoanelor ﬁzice.
Potrivit Ordinului, persoanele
ﬁzice nerezidente sosite în ţara
noastră înainte de 1 ianuarie
2014 şi care solicită eliberarea
„Certiﬁcatului de rezidenţă ﬁscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România
şi ..................., pentru persoane
ﬁzice rezidente în România”
au obligaţia completării formularului „Chestionar pentru
stabilirea rezidenţei ﬁscale a
persoanei ﬁzice la sosirea în
România”, şi totodată să facă
dovada plăţii impozitului pe
venit pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din
România, cât şi din afara României, pentru categoriile de
venituri supuse impozitului în

România. Au obligaţia completării formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei
ﬁscale a persoanei ﬁzice la plecarea din România” persoanele ﬁzice rezidente în România,
precum şi persoanele ﬁzice
nerezidente, care au avut obligaţia completării formularului
prevăzut la punctul precedent,
care pleacă din ţara pentru o
perioadă sau mai multe perioade de şedere în străinătate care
depăşesc în total 183 de zile,
pe parcursul oricărui interval
de 12 luni consecutive. Aceste
formulare se difuzează gratuit sau se pot descărca de pe
site-ul ANAF, la adresa www.
anaf.mﬁnante.ro. Originalul
însoţit de anexele prevăzute în
ordin, se pot depune, în format

hârtie: la registratura organului ﬁscal competent, personal
sau prin împuternicit sau la
oﬁciul poştal, prin scrisoare
recomandată, cu conﬁrmare
de primire. Unitatea ﬁscală
competent la care se depun şi
înregistrează aceste declaraţii
este: Administraţia Judeţeană
a Finanţelor Publice (AJFP)
Bihor, Compartimentul evitarea dublei impuneri şi acorduri
ﬁscale internaţionale, cam.
303, pentru toţi contribuabilii
cu domiciliul ﬁscal în judeţul Bihor. Pentru relaţii suplimentare, contribuabilii se pot
adresa la AJFP Bihor, Oradea
str. D.Cantemir, nr. 2b, camera
303.
 Doina A. NEAGOE

APIA: Struguri pentru vin

Doar câteva zile pentru
depunerea cererilor

Beneﬁciarii, persoane ﬁzice şi juridice,
trebuie să depună la CJAPIA, o cerere de
plată (conform modelului prevăzut în anexa
care face parte integrantă din normele metodologice), însoţită de o serie de documente.
Conform prevederilor art.5 (1) din OMADR
1329/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare
a măsurii de asigurare a recoltei de struguri
pentru vin, eligibilă pentru ﬁnanţare în cadrul
Programului naţional de sprijin al României în
sectorul vitivinicol 2014-2018, termenul limită
pentru depunerea cererilor de plată pentru
măsura de asigurare a recoltelor de struguri
pentru vin este data de 30 noiembrie. Pe lângă
cerere, beneﬁciarii mai trebuie să depună la
CJAPIA următoarele documente: copia actului
de identitate (buletin/carte de identitate),
pentru persoane ﬁzice, certiﬁcat de înregistrare eliberat de Oﬁciul Naţional al Registrului
Comerţului şi certiﬁcat de înregistrare ﬁscală,
pentru persoane juridice; copia actelor care
să dovedească dreptul de proprietate şi/sau
de exploatare pentru suprafaţa asigurată; ﬁşă
informatizată a suprafeţelor viticole înscrise în
R.P.V. pentru care se solicită sprijin ﬁnanciar,
eliberată de către direcţiile pentru agricultură
judeţene ( D.A.J.) şi al municipiului Bucureşti;
copia poliţei de asigurare. Documentele trebuie
să ﬁe prezentate în original şi copie, în vederea
certiﬁcării de către reprezentantul APIA prin
înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu
originalul”, după care originalele se restituie
beneﬁciarului.
 Doina A. NEAGOE

Săptămâna 21.11.2016 - 25.11.2016
Suplimentare: 05.12.2016-09.12.2016
1. CEM (mt + jt) ALEŞD - PL ALEŞD
22.11.2016 orele 08-15 Loc. Aleșd: Cart. Ciorârliei, Bl. X1,
X2, X3, X4, Str. Lalelor, Piața Unirii, Teiului, Dâmboviței, Florilor, Castanilor; Loc.Vârciorog (p).
2. CEM (mt + jt) ALEŞD - PL MARGHITA
22.11.2016 orele 09-15 Loc. Tăuteu, Loc. Bogei (p).
3. CEM (mt + jt) ALEŞD - PL SĂCUENI
22.11.2016 orele 09-15 Loc. Diosig cu str. Livezilor (parţial)
şi str. 23 August.
4. CEM (mt + jt) ŞTEI - PL BEIUŞ
22.11.2016 orele 09-16 Loc. Căpâlna; Loc. Săldăbagiu Mic;
Loc. Vintere; Loc. Suplac de Tinca; Loc. Ursand; Loc. Hodișel;
Loc. Pocluşa de Beiuş; Loc. Șoimi; Loc. Forău; Loc. Uileacu
de Beiuş; Loc. Urviş; Loc. Borz; Loc. Prisaca; Loc. Dumbrăviţa
de Codru; Loc. Codru; Loc. Vălani de Beiuş; Loc. Vintere, Loc.
Mizieş, Loc. Holod.
5. CEM (mt + jt) ŞTEI - PL SALONTA
22.11.2016 orele 09-16 Loc. Salonta: str. Oradiei (p), I.C. Brătianu, Szechenyi Istvan, József Attila, 7 Iunie, Haiducilor, Cantacuzino, Sportului, Toldi, Horea p., Cloşca (p).
6. CEM (mt + jt) MUNICIPAL - PL ORADEA
22.11.2016 orele 09-17 Loc. Oradea: str. Lăpuşului, Alexandru
Cazaban, Oneştilor, Salcȃmilor(p), Erofte Grigore,
Tudor Vladimirescu, Poieniţei, ConstantinBrȃncoveanu,
Simion Bărnuţiu (p), Comarnicului, William Shakespeare, P-ţa
Cazărmii, Crişului, Roşiorilor, Plevnei, Simion Stefan (p), Meșteșugarilor, Densușianu Ovid, Principatele Unite, B-dul Decebal
(p), Theodor Neculuţă, Călăraşilor, Clujului (p). Căii Ferate,Timotei Cipariu, Grădinarilor (p), Seleuşului (p), Războieni (p),
Adevărului, Rozelor, Plaiului, Livezilor.
Suplimentare față de anunțul din 12.11.2016, pentru perioada:
05.12.2016-09.12.2016
05.12.2016 orele 09-17 Loc. Oradea: str. Gh. Doja (p), Sextil
Pușcariu (p), Făgărașului (p), Sabinelor, Ceahlăului Lugojului
(p), Anatole France (p), Jean Jaurez (p), Măcinului, Milcovului,
Volga, Lăcrimioarelor, Caraiman, M. A. Nexo, Bicazului, Brașovului, Mioritei, Sovata (p), Colinelor, Bartok Bela, Libelulei, Rafael, Bihorului (p), Depoului (p), N.Beldiceanu, Cotnari, George
Vâlsan.
06.12.2016 orele 09-17 Loc. Oradea: str. Gh. Doja (p), Sextil
Pușcariu (p), Făgărașului (p), Sabinelor, Ceahlăului,
Lugojului (p), Anatole France (p), Jean Jaurez (p), Măcinului, Milcovului, Volga, Lăcrimioarelor, Caraiman, M. A. Nexo, Bicazului,
Brașovului, Mioritei, Sovata (p), Colinelor, Bartok Bela, Libelulei, Rafael, Bihorului (p), Depoului (p), N.Beldiceanu, Cotnari,
George Vâlsan.
07.12.2016 orele 09-17 Loc. Oradea: str. Gh. Doja (p), Sextil
Pușcariu (p), Făgărașului (p), Sabinelor, Ceahlăului,
Lugojului (p), Anatole France (p), Jean Jaurez (p), Măcinului, Milcovului, Volga, Lăcrimioarelor, Caraiman, M. A. Nexo, Bicazului,
Brașovului, Mioritei, Sovata (p), Colinelor, Bartok Bela, Libelulei, Rafael, Bihorului (p), Depoului (p), N.Beldiceanu, Cotnari,
George Vâlsan.
08.12.2016 orele 09-17 Loc. Oradea: str. Gh. Doja (p), Sextil
Pușcariu (p), Făgărașului (p), Sabinelor, Ceahlăului,
Lugojului (p), Anatole France (p), Jean Jaurez (p), Măcinului, Milcovului, Volga, Lăcrimioarelor, Caraiman, M. A. Nexo, Bicazului,
Brașovului, Mioritei, Sovata (p), Colinelor, Bartok Bela, Libelulei, Rafael, Bihorului (p), Depoului (p), N.Beldiceanu, Cotnari,
George Vâlsan.
7. CEM (mt + jt) MUNICIPAL - PL RURAL
22.11.2016 orele 09-17 Loc. Ceica (p); Loc. Fughiu (p); Loc.
Ciuhoi (p); Loc. Burzuc (p); Loc. Cheresig (p); Loc. Oşorhei (p);
Loc. Spinuş; Loc. Hăuceşti; Loc. Sărsig; Loc. Gurbeşti; Loc. Sălişte; Loc. Cenaloş, Loc.Ceișoara, Loc. Zăvoi, Loc. Dușești.
8. CEM (mt + jt) ŞTEI - PL ŞTEI
22.11.2016 orele 09-15 Loc. Lazuri de Beiuş, Cuşuiuş,Sudrigiu, Rieni, Cucuceni, Lunca-Uliţa de Jos.

