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APIA: Sprijinul cuplat pentru sfecla de zahăr

Termen limită la depunerea
documentelor justificative
Producătorii agricoli care
au cerut sprijin cuplat pentru sfecla de zahăr au obligaţia de a prezenta până la data
de 31 ianuarie, la Agenţia de
Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură (APIA), documentele justificative în completarea cererii unice depuse
pentru campania 2016.
Sprijinul cuplat pentru sfecla
de zahăr se acordă fermierilor care deţin contract de producere a sfeclei de zahăr cu o
fabrică de zahăr, înregistrat la
Direcţia Agricolă Judeţeană
(DAJ) şi vizat de reprezentantul desemnat al DAJ, pe baza
verificărilor privind respectarea suprafeţei cultivate şi a
densităţii culturii. Contractul
se vizează de reprezentantul
desemnat al DAJ pe a cărei
rază teritorială se află terenul
cultivat numai dacă, pe baza
verificărilor efectuate în perioada de vegetaţie, se constată
respectarea condiţiilor agrotehnice, suprafaţa culturii şi
asigurarea unei densităţi medii
de cel puţin 6 plante/mp. Lipsa
vizei DAJ pe contract determină neeligibilitatea la plată
pentru sprijinul cuplat. De asemenea, producătorii mai trebuie: să facă dovada comercializării unei producţii minime
de 26.400 kg/ha, pe bază de
factură fiscală pentru persoanele juridice şi pe bază de adeverinţă eliberată de fabrica de
zahăr pentru persoanele fizice,
care se prezintă la APIA până

la data de 31 ianuarie 2017; să
prezinte, până la data de 31
ianuarie 2017, documente privind utilizarea seminţei certificate. Este vorba aici despre:
factura fiscală de achiziţie a
seminţelor; documentul oficial
de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză
oficială, cu menţiunea „Sămânţă admisă pentru însămânţare”, ori Buletinul de analiză
oficială cu menţiunea „Necesar
propriu” şi „Interzisă comercializarea” sau documentul de
calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor
menţionate, emis într-un stat

membru al Uniunii Europene
ori într-o ţară terţă care are
echivalenţă conform Deciziei
Consiliului 2003/17/CE din 16
decembrie 2002 privind echivalenţa inspecţiilor în câmp
la culturile producătorilor de
seminţe, efectuate în ţări terţe
şi echivalenţa seminţelor produse în ţări terţe sau eticheta
oficială care poate ţine loc de
document de calitate şi conformitate. Cantităţile minime
de sămânţă necesare la hectar
sunt incluse în Anexa la OMADR 619/2015, cu modificări şi
completări. De precizat că, în
campania 2016, sprijinul cuplat
pentru sfeclă de zahăr a fost

de 786,3 euro/ha. Reamintim
că sprijinul cuplat se acordă
pentru: soia, lucernă, mazăre
boabe pentru procesare, fasole boabe pentru procesare,
cânepă, orez, sămânţă cartof,
hamei, sfeclă de zahăr, tomate
procesare, castraveţi procesare, legume din sere, legume
din solarii, prune procesare,
mere procesare, cireşe şi vişine procesare, caise şi zarzăre
procesare, cartofi timpurii, semitimpurii şi de vară şi pentru
creşterea ovinelor, caprinelor,
taurinelor de carne, vacilor de
lapte și bivoliţelor de lapte.
n Doina
ARONESCU-NEAGOE

De astăzi, la Beiuş,

ANAF: Din această lună, impozitul
Un nou sediu specific anual
al Centrului
local APIA
Astăzi, 5 ianuarie, are
loc inaugurarea noului
sediu al Centrului Local
APIA Beiuş, strada Târgul
Mare nr. 7.

Potrivit informaţiilor furnizate de
reprezentanţii
Centrul Judeţean al Agenţiei
de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură (CJAPIA) Bihor,
în cadrul Centrului local Beiuş îşi desfăşoară activitatea
10 funcţionare care, în 2016,
au preluat şi administrat
7.082 cereri unice de plată ale
fermierilor din cele 15 UATuri aflate în zona lor de activitate - Beiuş, Budureasa,
Căbeşti, Curăţele, Dobreşti,
Drăgăneşti, Finiş, Pocola,
Pomezău, Răbăgani, Remetea, Roşia, Sâmbăta, Tărcaia
şi Uileacu de Beiuş.
n Doina A. NEAGOE

Începând cu luna ianuarie,
se aplică o impozitare specifică şi diferenţiată pentru activităţi din domeniul hotelier,
restaurante şi catering.
Legea reglementează impozitul specific pentru persoanele juridice române care au
înscrise ca activităţi principale
sau secundare din domeniu,
astfel cum au fost grupate în
cele trei categorii din anexele
la reglementare, după modul

de calculare a impozitului specific pe unitate, corespunzător
codurilor CAEN: 5610 “Restaurante”, 5621 “Activităţi de
alimentaţie (catering) pentru
evenimente”, 5629 “Alte servicii de alimentaţie n.c.a.”; 5630
“Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor”; 5510 “Hoteluri şi alte facilităţi de cazare
similare”, 5520 “Facilităţi de
cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”, 5530
“Parcuri pentru rulote, cam-

pinguri şi tabere”, 5590 “Alte
servicii de cazare”. Declararea
şi plata impozitului specific
se efectuează semestrial, până
la data de 25 inclusiv a lunii
următoare, iar suma de plată
reprezintă o jumătate din impozitul specific anual. De precizat că Legea 170/2016, a fost
publicată în Monitorul Oficial
din 14 octombrie, după ce a
fost promulgată de preşedinte.
n Doina A. NEAGOE

MFP: Împrumuturi
de 3,415 miliarde de lei de la bănci
Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a planificat împrumuturi de 3,415 miliarde de lei
de la băncile comerciale în ianuarie 2017, din care 3,1 miliarde de lei prin șapte licitații de
certificate de trezorerie și obli-

gațiuni de stat și 315 milioane
de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitațiilor de obligațiuni,
sume destinate refinanțării datoriei publice și finanțării deficitului bugetului de stat. Con-

form prospectelor de emisiune,
MFP va organiza în ianuarie
două licitații de certificate de
trezorerie cu discont, în valoare de 500 milioane lei fiecare,
în 9 și 19 ianuarie.
n Doina A. NEAGOE

AJCADP Bihor: Până la 20
ianuarie,

Se mai fac înscrieri
în COP şi RG
Asociaţia Judeţeană a Crescătorilor de
Animale Domestice şi Păsări (AJCADP)
Bihor informează fermierii că, la specia
ovine, pentru obţinerea Sprijinului Cuplat în Zootehnie aferent anului 2017, este
obligatorie înscrierea în Controlul Oficial al
Performanţelor (COP) şi, respectiv, Registrul Genealogic (RG).
Potrivit Ordinului MADR nr. 619/2016,
crescătorii de ovine care doresc să beneficieze de sprijinul cuplat în zootehnie trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: să deţină
un efectiv de la 150 - 600 capete ovine; femele
ovine/berbeci de reproducţie din exploataţie să
aibă vârsta maximă de 8 ani - la oi şi, respectiv,
6 ani - la berbecii de reproducţie (subvenţia
se primeşte o singură dată) la data limită de
depunere a cererii unice de plată; efectivul să
fie înregistrat în RNE, iar tabelele cu aceste
efective să fie aprobate de OJZ Bihor; să aibă
adeverinţă de la medicul veterinar, care să
dovedească că animalele (ferma) sunt indemne
de boli infecto-contagioase.
“Înscrierile se mai pot face până la data de
20 ianuarie, iar plăţile lucrărilor COP şi RG se
vor face integral, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.179/29 decembrie 2014. Reamintim că
întreaga activitate se va derula pe baza unor
contracte încheiate între asociaţie şi fermier” precizează ing. Alexandru Oltean, preşedintele
AJCADP Bihor. Pentru informaţii suplimentare cei interesaţi se pot adresa AJCADP Bihor,
jud. Bihor, loc. Tărian nr. 643, punct de lucru
Oradea, strada Matei Corvin nr. 1, e-mail ajcadp_bihor@yahoo.ro, telefon 0751.040.034
sau 0725.221.194.

BNR:

Rezerva de aur s-a
menţinut la 103,7 tone
La 31 decembrie 2016, rezervele valutare la
Banca Naţională a României (BNR) erau de
34,24 miliarde euro, în scădere de la 34,38 miliarde euro la 30 noiembrie, dar în urcare față
de aceeași lună din 2015 (32,23 miliarde euro).
Potrivit BNR, în decembrie au avut loc intrări
de 656 milioane euro, reprezentând, printre
altele, modificarea rezervelor minime (RMO)
în valută constituite de instituţiile de credit și
alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor
Publice. Ieșirile au însumat 801 milioane euro,
reprezentând, pe lângă modificarea RMO, plăți
de rate și dobânzi în contul datoriei publice.
Rezerva de aur s-a menţinut la 103,7 tone. În
condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale,
valoarea ei s-a situat la 3,66 miliarde euro.
n Doina A. NEAGOE

Vă aşteptăm
şi în centru!
Anunţurile de publicitate pot fi depuse şi achitate şi la Punctul de preluare
deschis lângă Teatrul de Stat din Oradea,
pe strada Patrioţilor nr. 4, de luni până
vineri, între orele 9.00-18.00, şi duminica, între orele 16.00-18.00.

