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DAJ Bihor. Continuă și în acest an

Programul de susținere
a producției de usturoi
Cererea de înscriere în program se depune împreună cu
documentele solicitate în original şi în copie, în vederea
certiﬁcării, la Direcția pentru Agricultură Județeană
(DAJ) Bihor, la poartă.
Ministerul Agriculturii a
anunțat aprobarea unui ajutor
de minimis pe care fermierii
îl pot accesa în acest an, este
vorba despre Programul de
susținere a producției de usturoi. Conform HG nr. 202/18
martie 2020 care modiﬁcă și
completează HG 108/27 februarie 2019, cultivatorii de
usturoi pot beneﬁcia și în
anul 2020 de un ajutor de minimis exprimat sub forma
unei subvenții de maximum
14.248,8 lei/ha, care reprezintă contravaloarea in lei a maximum 3.000 euro/ha. Pentru
a beneﬁcia de ajutorul de minimis, cultivatorii de usturoi
trebuie să depună la Direcțiile

pentru Agricultură Județene
cererea de inscriere în program
până la data de 15 mai 2020 inclusiv, cerere prin care solicită
înregistrarea în Registrul unic
pentru accesarea programului
de susținere a producției de
usturoi. Documentele necesare
pentru înregistrare sunt: copie
BI/CI a solicitantului persoană
ﬁzică, copia documentului de
înregistrare precum și copia
BI/CI a împuterniciților pentru persoanele juridice, dovadă
cont bancar (bancă comercială
sau trezorerie), adeverinţă în
original care să ateste, conform înscrisurilor din registrul agricol, suprafața de teren
exploatată în anul de cerere,
declarație pe proprie răspundere (model) și copie a ﬁlelor
din Registrul agricol deschis la
primăria în a căror rază administrativ teritorială se aﬂa terenul utilizat în anul de cerere,
din care să rezulte suprafețele
cultivate cu usturoi. Cererea de

înscriere în program se depune
împreună cu documentele de
mai sus în original și în copie,
în vederea certiﬁcării, la DAJ
Bihor, la poartă. Informații suplimentare la Direcția pentru
Agricultură Județeană Bihor,

ANPC. Prevenirea răspândirii
noului coronavirus

AAPR

Autoritatea Națională pentru Protecția
Consumatorilor (ANPC) informează că, în
contextul extinderii măsurilor luate pentru
prevenirea răspândirii noului coronavirus
Covid-19, a început o amplă campanie de veriﬁcare a modului în care acestea sunt aplicate, în marile lanțuri de magazine.

Reprezentanţii Asociaţiei Administratorilor de Pieţe din România
(AAPR) consideră că este important ca
pieţele agroalimentare să nu se închidă, deoarece, în caz contrar, producătorii agricoli vor ﬁ nevoiţi să-şi arunce
producţia de fructe şi legume.

„Între ANPC și Asociația Marilor Rețele Comerciale din Romania (AMRCR) există o strânsă colaborare, constituindu-se chiar un grup de
lucru între cele două organisme, cu scopul de a
ține ambele părți permanent informate în legătură cu măsurile care se impun, precum și cu
cele deja aplicate, astfel încât să existe o practică unitară menită să implementeze cele mai
bune metode de protecție a consumatorilor în
condițiile actuale impuse de pandemia cu Covid-19. ANPC va continua acest gen de veriﬁcări, în magazinele din întreaga țară, și îi asigură pe cetățeni că supraveghează atent piața, în
mod deosebit în această perioadă, și urmărește
permanent felul în care sunt adaptate măsurile luate de agenții economici la recomandările
autorităților, pentru protejarea sănătății și vieții
consumatorilor”, precizează ANPC.
 Doina A. NEAGOE

Asociaţia Administratorilor de Pieţe
din România (AAPR) a luat decizia de
a ţine deschise pieţele agroalimentare,
după intrarea în vigoare a Ordonanţei
Militare nr. 2 din 21 martie, astfel încât producătorii agricoli români să aibă
unde să îşi vândă fructele şi legumele,
iar populaţia de unde să se aprovizioneze cu produse locale proaspete şi sănătoase. „Dispoziţiile Ordonanţei Militare
nr. 2 trebuie înţelese şi interpretate şi în
spiritul lor, raţiunea emiterii acestei ordonanţe ﬁind aceea de a preveni răspândirea Covid-19 prin limitarea circulaţiei
persoanelor doar pentru asigurarea de
bunuri care acoperă necesităţile de bază.
Pieţe agroalimentare funcţionează în mai
multe zone ale marilor oraşe, astfel încât

Amplă campanie de veriﬁcare
în marile lanțuri de magazine
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Piețele agroalimentare
rămân deschise

cumpărătorii pot să se aprovizioneze
fără a parcurge distanţe mari, limitânduse riscul răspândirii virusului”, aﬁrmă
reprezentanții AAPR. Pe lângă spaţiile
destinate producătorilor locali, vor rămâne deschise cele în care se desfăşoară
activităţi de vânzare a produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice şi
a serviciilor de curăţătorie. În continuare
spaţiile vor ﬁ dezinfectate şi vor ﬁ luate
toate măsurile de prevenţie dispuse de
autorităţi.
Asociaţia Administratorilor de Pieţe din România reuneşte 32 de entităţi
(instituţii şi societăţi comerciale) din
întreaga ţară. AAPR este cea care a introdus pentru prima dată plata cu cardul
în pieţele din România şi este, din 2013,
membru al Uniunii Mondiale a Pieţelor
cu Amănuntul şi En-gros, asociaţie internaţională non-proﬁt dedicată promovării
schimbului internaţional de informaţii
privind pieţele en-gros şi cu amănuntul,
cu scopul de a îmbunătăţi construcţia lor,
organizarea şi managementul.
 Doina A. NEAGOE

Certiﬁcatul ﬁscal online

Se poate obține gratuit
Primăria Oradea atrage atenția cetățenilor
că certiﬁcatul de atestare ﬁscală se poate
obține online gratuit. Certiﬁcatul de atestare
ﬁscală se emite în termen de două zile lucrătoare de la data solicitării şi este valabil 30 de
zile de la data emiterii.
Modalităţile de obţinere a certiﬁcatului de
atestare ﬁscală sunt următoarele: online - pe
site-ul www.oradea.ro, secțiunea „Ghișeul
online (plăți)” - opțiunea este disponibilă strict
utilizatorilor înregistrați, pe bază de user și
o parolă și care au achitat integral obligațiile
anuale; depunerea cererilor pe adresele de e-mail
ale instituţiei: primarie@oradea.ro, persoanejuridice@oradea.ro, persoaneﬁzice@oradea.ro, iar
transmiterea certiﬁcatelor de atestare ﬁscală se
face pe adresa de e-mail de contact a contribuabilului, sub forma unui ﬁșier PDF cu semnătură
electronică (sau alte metode de transmitere la
distanță la solicitarea expresă a contribuabililor).
Certiﬁcatul ﬁscal în format electronic poate ﬁ
prezentat oricărei entități sau persoane interesate
având aceeași valoare legală pe care o au certiﬁcatele emise pe hârtie – semnate, ștampilate și cu
apostila Primăriei Municipiului Oradea.
Modelul cererii de eliberare a certiﬁcatului de
atestare ﬁscală și informații privind documentele
justiﬁcative le găsiți accesând următorul link:
http://www.oradea.ro/taxe-si-impozite-locale/
certiﬁcatul-de-atestare-ﬁscala. „Certiﬁcatul de
atestare ﬁscală se emite în termen de două zile
lucrătoare de la data solicitării şi este valabil
30 de zile de la data emiterii. Menționăm că
înstrăinarea este nulă de drept în cazul în care
nu se solicită certiﬁcat și se înregistrează datorii
ﬁscale. Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor şi a mijloacelor
de transport, proprietarii bunurilor ce se înstrăinează trebuie să prezinte certiﬁcate de atestare
ﬁscală prin care să se ateste achitarea tuturor
obligaţiilor de plată datorate bugetului local al
unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază
se aﬂă înregistrat ﬁscal bunul ce se înstrăinează.
Pentru bunul ce se înstrăinează, proprietarul
bunului trebuie să achite impozitul datorat pentru
tot anul în care se înstrăinează bunul. Înstrăinarea este nulă de drept în cazul în care nu se
solicită certiﬁcat sau dacă în certiﬁcatul emis se
înregistrează datorii ﬁscale la momentul eliberării/vânzării”, precizează Primăria Oradea. 

De la 1 aprilie 2020

Se majorează valoarea
tichetelor de masă

Potrivit legii nr. 24/2020 pentru modiﬁcarea
art. 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea
biletelor de valoare, valoarea bonurilor de masă
crește de la 15,18 lei la 20 de lei, începând cu 1
aprilie 2020.
Legea a fost publicată în Monitorul Oﬁcial. Astfel, pentru 21 de zile lucrătoare, tichetele de masă
vor ﬁ în valoare maximă de 420 de lei. Conform
dispozițiilor legii, valoarea nominală a unui tichet
de masă nu poate depăși suma de 20 de lei. Totuși,
angajatorii pot acorda tichete de masă de o valoare
mai mică de 20 lei, întrucât legea stabilește plafonul maxim pe care un tichet de masa nu îl poate
depăși.
 Doina A. NEAGOE

