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AFIR: accesarea PNDR 2020

Simpliﬁcări și modiﬁcări
procedurale
Potrivit unui comunicat
recent al Agenţiei Pentru
Finanţarea Investiţiilor Rurale, pentru a veni în sprijinul solicitanților de fonduri
europene nerambursabile,
derulate în țara noastră prin
Programul Național de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020,
AFIR a realizat în acest an
o serie de simpliﬁcări și modiﬁcări procedurale, dar și
legislative în accesarea submăsurilor de ﬁnanțare.

În acest sens, AFIR a redus
numărul documentelor solicitate (avize, adeverințe, certiﬁcate) la depunerea Cererii
de Finanțare. Această măsură
de simpliﬁcare a fost posibilă
prin semnarea mai multor protocoale de colaborare de către
AFIR cu alte instituții ale statului, astfel încât AFIR veriﬁcă o serie de informații direct
la instituțiile partenere. Astfel,
solicitanții nu mai trebuie să
prezinte certiﬁcatul constatator emis de Oﬁciul Registrului
Comerțului pentru că informațiile sunt veriﬁcate direct
de către experții AFIR în baza
de date a ONRC. AFIR procedează în mod similar și cu alte
instituții cum sunt: Agenția
de Plăți și Intervenție pentru
Agricultură (APIA), Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Agenția
Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) și altele. O altă

serie de modiﬁcări în accesarea fondurilor europene nerambursabile prin PNDR 2014
- 2020 sunt cele legislative.
Astfel, s-au eliminat restricțiile privind numărul de proiecte
depuse. Totodată, nu mai sunt
excluşi de la ﬁnanțare o serie
de potenţiali beneﬁciari, cum
ar ﬁ beneﬁciarii cu contracte
reziliate și beneﬁciarii aﬂați
în litigiu cu AFIR. Pot depune
cereri de ﬁnanţare chiar și solicitanții cu debite față de AFIR,
în cazul în care achită debitele,
dobânzile și majorările de întârziere până la data semnării
Contractului de Finanțare. De
asemenea, tot ca măsură de
simpliﬁcare, a fost modiﬁcat
Regulamentul de organizare
şi funcţionare a procesului de
selecţie şi a procesului de veriﬁcare a contestaţiilor pentru
proiectele aferente măsurilor
din PNDR 2014 - 2020. Cele
mai importante modiﬁcări ale
ROF- ului de Selecție sunt:
majorarea plafonului maxim
de depunere a proiectelor de
la 120% la 200% din valoarea
alocării bugetare pentru sesiunea anuală. Astfel, depunerea
proiectelor în cadrul sesiunii
anuale se opreşte la termenul
limită prevăzut în Anunțul de
lansare sau înainte de acest
termen, dacă valoarea publică
a tuturor proiectelor depuse cu
un punctaj estimat (autoevaluare/prescoring este mai mare
sau egal cu pragul de calitate
aferent lunii/ trimestrului re-
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Recunoașterea
caliﬁcărilor
profesionale

spectiv excluzând valoarea
publică totală a proiectelor retrase) ajunge la 200% din nivelul alocării sesiunii anuale
a măsurii/ submăsurii/ componentei (alocare distinctă). În
primele 5 zile calendaristice
din ﬁecare etapă de depunere
nu se aplică plafonul maxim de
depunere a proiectelor. Astfel,
în primele 5 zile calendaristice
de la deschiderea sesiunii de
primire proiecte nu se aplică
plafonul maxim al depunerii indiferent de valoarea totală a
fondurilor solicitate prin proiectele depuse. În a 6-a zi se
aplică plafonul maxim al depunerii de 200% din nivelul alocării sesiunii anuale, în limita

fondurilor disponibile. Versiunea ﬁnală a Ghidul Solicitantului, cu anexele aferente și ﬁșele
speciﬁce de evaluare sunt publicate pe pagina oﬁcială de internet a AFIR (www.aﬁr.info)
cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte de lansarea sesiunii de depunere a proiectelor.
În ﬁne, o altă măsură aﬂată în
analiză este posibilitatea eliminării cererii de plată la prima tranșă și includerii acesteia
în etapa de contractare. Măsura vizează proiectele ﬁnanțate
prin intermediul unui sprijin
de tip forfetar, spre exemplu
sM 6.1, sM 6.2, sM 6.3, sM 9.1.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

ANAF: Noutăţi privind

1. CEM (mt + jt) ALEŞD - PL ALEŞD
14.12.2016 orele 08-15 Loc. Aleșd: Cart. Șoimul, Bl.
AN1, AN2, AN3, M3 şi Str.: Lalelelor, Piața Unirii, Teiului, Dâmboviței, Florilor, Castanilor; Loc.Picleu; Loc.
Serghiș, Loc. Vârciorog (p)
15.12.2016 orele 08-15 Loc. Aleșd: Cart. Șoimul, Bl.
E1, E2, F1, G3 și Str. Lalelor, Piața Unirii, Teiului, Dâmboviței, Florilor, Castanilor; Loc. Surduc
2. CEM (mt + jt) ALEŞD - PL MARGHITA
14.12.2016 orele 11-14 Loc. Dijir
14.12.2016 orele 09-17 Loc. Chiraleu (p)
15.12.2016 orele 09-17 Loc. Tria (p)
3. CEM (mt + jt) ALEŞD - PL SĂCUENI
14.12.2016 orele 09-15 Loc. Diosig: Str. Narcisei, Str.
Crișului (p)
15.12.2016 orele 09-15 Loc. Diosig: Str. Înfrățirii (p)
4. CEM (mt + jt) ŞTEI - PL BEIUŞ
14.12.2016 orele 09-16 Loc. Beiuș cu str. Pandurilor,
Finișului, Târgul Mic, Plopilor, 1 Decembrie 1918, Niculiță Papp, Doinei, Viile peste Criș; Loc. Finiș; Loc. Fiziș;
Loc. Hodișel; Loc. Șoimi
15.12.2016 orele 09-16 Loc. Beiuș cu str. Pandurilor,
Finișului, Târgul Mic, Plopilor, 1 Decembrie 1918, Niculiță Papp, Doinei, Viile peste Criș; Loc. Finiș; Loc. Fiziș;
Loc. Hodișel; Loc. Șoimi
5. CEM (mt + jt) ŞTEI - PL SALONTA
14.12.2016 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)
14.12.2016 orele 09-15 Loc. Ciumeghiu (p)
15.12.2016 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)
15.12.2016 orele 09-15 Loc. Ciumeghiu (p).
6. CEM (mt + jt) MUNICIPAL - PL ORADEA
14.12.2016 orele 09-16 Loc. Oradea: str. Depoului
(nr. 1-39), N. Beldiceanu, Cotnari, G. Vâlsan, Bihorului
(nr. 1-39), Călimăneștilor, Jiului, Cercului, Sinaia, V.
Cârlova, Rachetei, Teiușanu Demetriu, S. Pușcariu (nr.
2-32), Făgărașului, Ceahlăului, Sabinelor, Măcinului,
Olteniei (nr. 1-27), Delavrancea (nr. 1-19), Milcovului,
Volga, Lăcrimioarelor, Caraiman, M.A. Nexo, Bicazului
(6-26), Brașovului, Mioriței, Stănișoarei, A.T. Laurean,
Colinelor, B. Bela, Libelulei, Rafael Sanzio, Alexandru
Cazaban, Salcâmilor, Lăpușului, Erofte Grigore, Ovid
Densușianu, Meșteșugarilor
15.12.2016 orele 09-16 Loc. Oradea: str. Depoului
(nr. 1-39), N. Beldiceanu, Cotnari, G. Vâlsan, Bihorului
(nr. 1-39), Călimăneștilor, Jiului, Cercului, Sinaia, V.
Cârlova, Rachetei, Teiușanu Demetriu, S. Pușcariu (nr.
2-32), Făgărașului, Ceahlăului, Sabinelor, Măcinului,
Olteniei (nr. 1-27), Delavrancea (nr. 1-19), Milcovului,
Volga, Lăcrimioarelor, Caraiman, M.A. Nexo, Bicazului
(6-26), Brașovului, Mioriței, Stănișoarei, A.T. Laurean,
Colinelor, B. Bela, Libelulei, Rafael Sanzio, Alexandru
Cazaban, Salcâmilor, Lăpușului, Erofte Grigore, Ovid
Densușianu, Meșteșugarilor
7. CEM (mt + jt) MUNICIPAL - PL RURAL
14.12.2016 orele 09-17 Loc. Ceica (p); Loc. Fughiu (p);
Loc. Ciuhoi (p); Loc. Alparea (p); Loc. Oșorhei (p)
15.12.2016 orele 09-17 Loc. Ceica (p); Loc. Fughiu (p);
Loc. Ciuhoi (p); Loc. Alparea (p); Loc. Oșorhei (p)
15.12.2016 orele 09-15 Loc. Dușești; Loc. Zăvoi; Loc.
Incești; Loc. Bucium; Loc. Drăgești; Loc. Stracoș
8. CEM (mt + jt) ŞTEI - PL ŞTEI
14.12.2016 orele 09-15 Loc. Criștorel; Loc. Criștiorul
de Sus; Loc. Padiș
15.12.2016 orele 09-15 Loc. Criștorel; Loc. Criștiorul
de Sus; Loc. Padiș.

INS:

Opţiunea pentru aplicarea
impozitului pe proﬁt
Potrivit

Săptămâna 12.12.2016-17.12.2016

Salariul mediu nominal
net - 2.108 lei

Ordonanţei

aplice impozitul pe veni-

(aproximativ 112.000 de

Comisia Europeană a trimis, joi, avize motivate Letoniei și României pentru a
transpune în legislațiile naționale Directiva
2013/55/UE privind recunoașterea caliﬁcărilor profesionale, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

de Urgenţă a Guvernu-

turile microîntreprinde-

lei). Odată cu intrarea în

lui nr. 84/2016, publica-

rii. În schimb, dacă îşi vor

vigoare a noilor preve-

tă în Monitorul Oﬁcial,

completa capitalul social

deri, va ﬁ redusă limita

Partea I, nr. 977/6 de-

pe parcurs, până cel pu-

capitalului social pentru

cembrie 2016, începând

ţin la noul nivel ﬁxat, şi

care se poate alege plata

de anul viitor, plafonul

acestea vor putea deveni

impozitului pe proﬁt. De

Directiva 2013/55/UE prevede un sistem
modern al UE de recunoaștere a caliﬁcărilor
profesionale care simpliﬁcă și face mai rapidă recunoașterea caliﬁcărilor profesionale
dintr-o altă țară și care garantează respectarea cerințelor țării gazdă. Directiva trebuia
să ﬁe transpusă în legislația națională până la
18 ianuarie 2016. Cu toate acestea, Letonia și
România încă nu au comunicat Comisiei transpunerea sa completă. Letonia și România au
acum la dispoziție doua luni pentru a notiﬁca
Comisiei transpunerea completă a directivei,
iar în caz contrar, Comisia poate decide sa le
aducă în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.
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minim actual, de 25.000

plătitoare de impozit pe

asemenea, potrivit actu-

de euro, de la care o ﬁr-

proﬁt. Reamintim că, în

lui normativ menţionat

mă nou-înﬁinţată poate

prezent, o ﬁrmă nou-în-

mai sus, vor putea deveni

opta pentru trecerea

ﬁinţată este obligată să

plătitoare de impozit pe

la plata impozitului pe

plătească impozit pe ve-

proﬁt şi acele ﬁrme care

proﬁt, în detrimentul

niturile microîntreprin-

îşi vor majora pe parcurs

celui pe veniturile mi-

derilor începând cu pri-

capitalul social până la

croîntreprinderilor, va

mul an ﬁscal. Ca să aibă

noua valoare introdusă.

ﬁ diminuat.

posibilitatea de a opta

Măsura va ﬁ valabilă

pentru plata impozitu-

şi pentru contribuabilii

Concret, din 2017, doar

lui pe proﬁt, companiile

deja înﬁințați care îşi vor

entităţile cu un capital

nou-înﬁințate trebuie să

scădea capitalul social

social mai mic decât noul

dețină un capital social

până la respectiva sumă.

plafon vor ﬁ obligate să

de cel puţin 25.000 euro
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Câștigul salarial mediu nominal net a
fost de 2.108 lei, în octombrie, în creștere
față de luna precedentă cu 14 lei - se arată
într-un comunicat de presă al Institutului
Național de Statistică (INS).

Valorile cele mai mari ale câștigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în
activități de servicii în tehnologia informației
(inclusiv activități de servicii informatice)
(5.513 lei), iar cele mai mici în hoteluri și
restaurante (1.281 lei). În luna octombrie
2016, în majoritatea activităților din sectorul
economic, nivelul câștigului salarial mediu
net a fost mai mare față de luna septembrie
2016. Creșterile câștigului salarial mediu net
față de luna precedentă s-au datorat acordării
de prime ocazionale (inclusiv prime anuale),
drepturi în natură și ajutoare bănești, sume
din proﬁtul net și din alte fonduri, dar și realizărilor de producții ori încasărilor mai mari
(funcție de contracte/proiecte).
 Doina A. NEAGOE

