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APIA. Motorina din agricultură

Depunerea cererilor - până
la 31 iulie
Cererile se depun la Centrele Judeţene ale Agenției
de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură de către administratorul/reprezentantul
legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul/reprezentantul
legal şi este însoţită de copia
actului de identitate al persoanei împuternicite.

Agenția de Plăți și Intervenție
pentru Agricultură (APIA) informează potenţialii beneﬁciari, că până la data de 31 iulie
2020 inclusiv, se depun cererile
de plată pentru rambursarea
ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate
şi utilizate în agricultură, aferente perioadei 1 aprilie - 30
iunie 2020 (trim. II al anului
2020). Pentru sectorul vegetal, cererile de plată pentru
rambursare se depun însoțite
de: documente care dovedesc
cantitatea de ciuperci produsă,
după caz; situația centralizatoare a cantităților de motorină
utilizate la lucrări mecanizate,
aferente perioadei pentru care
solicită acordarea ajutorul de
stat prin rambursare; copie
a facturilor/bonurilor ﬁscale de cumpărare a motorinei
emise de vânzător pe numele
solicitanților; copie a documentelor de identitate și/sau a
documentelor de înregistrare,
în cazul în care au intervenit modiﬁcări față de cererea
de acord pentru ﬁnanțare;
adeverință în original de la Registrul agricol, cu suprafețele
aﬂate în exploatare, în cazul
în care au intervenit modiﬁcări față de cererea de acord
pentru ﬁnanțare; adeverință în
original de la Direcția pentru
Agricultură Județeană, pentru

Actul normativ stabilește că
valoarea-prag (respectiv, cuantumul minim al creanței, pentru a putea ﬁ introdusă cererea
de deschidere a procedurii de
insolvență) va crește la 50.000
lei (de la 40.000 în reglementările existente până acum) atât

1. ELECTRICIAN ÎNTREŢINERE - absolvent de şcoală profesională / liceu cu caliﬁcarea de electrician;
2. OPERATORI INSTALAȚII APĂ ȘI
CANALIZARE - absolvent de şcoală profesională / liceu cu caliﬁcare în meseria de instalator / mecanic / lăcătuş
Dosarele candidaţilor se pot depune la biroul personal al S.C. A.D.P. S.A. Oradea,
str. Gheorghe Dima nr. 5, până la data de
15.07.2020, ora 13.00. Acestea vor conţine:
cerere de înscriere la concurs, copie act identitate, copie după actele de studii, cazier și adeverinţă eliberată de medicul de familie. Relaţii
suplimentare la tel: 0259-479148.

eJobs: În iunie,

Creștere cu 35% a
numărului de aplicări

Peste 1,2 milioane de aplicări pentru
locuri de muncă au fost înregistrate în luna
iunie pe platforma de recrutare online
eJobs, cu 35% peste nivelul atins în aceeași
perioadă a anului trecut.

suprafețele plantate cu vie nobilă, în cazul în care au intervenit modiﬁcări față de cererea
de acord pentru ﬁnanțare.
Pentru sectorul zootehnic, cererile de plată pentru
rambursare se depun însoțite
de: situația centralizatoare a
cantităților de motorină utilizate pentru sectorul zootehnic,
aferentă perioadei pentru care
solicită acordarea ajutorul de
stat prin rambursare; copie
a facturilor/bonurilor ﬁscale de cumpărare a motorinei
emise de vânzător pe numele
solicitanților; situația privind
calculul efectivului rulat/efectivului mediu realizat, întocmită de beneﬁciar și vizată de
medicul împuternicit de liberă
practică, după caz; copie de pe
cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre
de stupină temporare sau permanente; copie a documentelor

de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul
în care au intervenit modiﬁcări
față de cererea de acord pentru ﬁnanțare. Pentru sectorul
îmbunătățiri funciare, cererile de plată pentru rambursare
se depun însoțite de: situația
centralizatoare a cantităților
de motorină utilizate pentru
irigații, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare;
copie a facturilor/bonurilor ﬁscale de cumpărare a motorinei
emise de vânzător pe numele
solicitanților; situația centralizatoare a cantităților de apă
pentru irigații; copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către
beneﬁciar/procesul-verbal de
conﬁrmare a volumului de apă
livrat pentru irigații, întocmit
de către orice furnizor de apă
de irigații; situația suprafețelor
irigate, pe structuri de culturi,

aferentă perioadei pentru care
se solicită ajutorul de stat; copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de
înregistrare, în cazul în care
au intervenit modiﬁcări față
de cererea de acord pentru
ﬁnanțare; dovadă cont trezorerie dacă au intervenit modiﬁcări ale coordonatelor bancare
față de cererea inițială. Toate
documentele depuse în copie
vor ﬁ certiﬁcate pentru conformitate cu originalul de către
solicitantul sprijinului, însușite
prin semnătură și vor purta
sintagma “conform cu originalul”. Cererile pot ﬁ transmise
de către fermieri prin mijloace
electronice (poșta electronică,
fax etc)/servicii poștale/încărcate pe serverul extern pus la
dispoziție de APIA, respectiv
depuse direct la sediul Centrului județean.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Legea insolvenţei – noi modiﬁcări
Legea nr. 133/2020 privind
aprobarea OUG nr. 88/2018
pentru modiﬁcarea și completarea unor acte normative
în domeniul insolvenței a fost
publicată în Monitorul Oﬁcial nr. 600/8 iulie 2020.

S.C. Administraţia Domeniului Public
S.A. Oradea selecționează următoarele categorii de personal:

pentru creditori, cât și pentru
debitori, inclusiv pentru cererile formulate de lichidatorul
numit în procedura de lichidare
prevăzută de Legea societăților
nr. 31/1990, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, pentru creanțe de altă
natură decât cele salariale, iar
pentru salariați este de 6 salarii medii brute pe economie/
salariat. De asemenea, potrivit
noii legi, titularul unei creanțe
curente, certe, lichide și exigibile ce a fost recunoscută de
către administratorul judiciar

ori cu privire la care acesta a
omis să se pronunțe în termen
de 15 zile de la data primirii
cererii de plată sau recunoscută de judecătorul-sindic, în cazul în care cuantumul creanței
depășește valoarea-prag, poate
solicita pe parcursul duratei
perioadei de observație deschiderea procedurii de faliment al
debitorului dacă aceste creanțe
nu sunt achitate în termen de
60 de zile de la data luării măsurii administratorului judiciar de admitere sau omitere a
pronunțării asupra cererii de

plată ori a hotărârii instanței
de judecată. În situaţia în care
debitorul nu se conformează
planului sau se acumulează noi
datorii către creditorii din cadrul procedurii de insolvență,
oricare dintre creditori sau
administratorul judiciar poate
solicita oricând judecătoruluisindic să dispună intrarea în
faliment a debitorului. Cererea
se judecă de urgență și cu precădere, în termen de 30 de zile
de la înregistrarea acesteia la
dosarul cauzei.
 Doina A. NEAGOE

Domeniile spre care s-au îndreptat cei mai
mulți dintre candidați au fost: retail, prestări
servicii, call center/BPO, IT/telecom și bănci/
servicii ﬁnanciare. În acest context, comparativ
cu lunile trecute, se observă o scădere a interesului pentru domenii precum medicină sau farma, dar și o revenire considerabilă a celor care
caută un loc de muncă în turism și HoReCa. În
ceea ce priveşte categoria de vârstă cu cel mai
mare număr de aplicări, aceasta este cea reprezentată de candidații între 25 și 35 de ani, cu
aproape 500.000 de aplicări, în iunie. În același
timp, peste 300.000 de aplicări au provenit din
partea celor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de
ani, aproape 200.000 de la cei între 36 și 45 de
ani, respectiv aproximativ 15.000 ale tinerilor
sub 18 ani. În acest moment, peste 20.000 de
locuri de muncă pentru Romania și străinătate
sunt disponibile pe platforma eJobs.ro.
 Doina A. NEAGOE

CE

Contracţie a economiei
de 6% din PIB
Inﬂația în țara noastră ar urma să atingă
2,5% în 2020 și 2,8% anul viitor.

Potrivit previziunilor economice din vara
anului 2020, România va înregistra o contracție
de 6% din PIB în 2020 și o creștere de 4% în
2021, conform Comisiei Europene (CE), care
a prezentat astăzi prognoza de vară. Conform
previziunilor, economia UE se va confrunta
anul acesta cu o recesiune profundă ca urmare
a pandemiei produse de coronavirus, în poﬁda
răspunsului politic rapid și cuprinzător la nivel
UE și la nivel național. Din cauza faptului că
eliminarea restricțiilor de deplasare a persoanelor are loc mai lent decât s-a estimat în previziunile din primăvară, impactul asupra activității
economice în 2020 va ﬁ mai semniﬁcativ decât
s-a anticipat. Se preconizează că economia UE
se va contracta cu 8,3% în 2020 și va crește cu
5,8% în 2021.
 Doina A. NEAGOE

