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În acest an, vor fi demarate

CJAPIA Bihor:

Noi programe de sprijin
pentru firme
Fondurile totale se ridică
la 686,2 milioane de lei – credite bugetare, şi 1,915 miliarde de lei credite de angajament (maxim de cheltuieli
ce pot fi angajate în exercitiul
bugetar).

Astfel, Programul de stimulare a exporturilor, având
un buget de 27 milioane lei credite bugetare, respectiv 42
milioane lei - credite de angajament, are ca obiective dezvoltarea capacităţii administrative a factorilor din sectorul
public implicaţi în dezvoltarea
României prin creşterea exportului, precum şi a investiţiilor firmelor româneşti în afara
UE. Printre măsuri se numără: acordarea de consultanţă
pentru operatorii economici
cu activitate de export în scopul elaborării şi implementarii
strategiilor de export şi prezentării celor mai bune practici în
domeniul promovării ofertei de
export în vederea identificării
de oportunităţi de export; dezvoltarea portalului de comerţ
exterior. Programul naţional
multianual Femeia antreprenor (manager), cu un buget de
10,5 milioane lei, are în atenţie
stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor
economice private înfiinţate
de către femei prin facilitarea
accesului acestora la finanţare,

prin care vor fi finanţate cele
mai bune Planuri de Afaceri
depuse de femeile antreprenor.
Programul urmăreşte, printre
altele, creşterea numărului de
IMM conduse de către femei,
crearea unei reţele de antreprenoriat feminin în România
în colaborare cu asociatii ale
femeilor de afaceri. Susţinerea
meşteşugurilor şi artizanatului este un alt program naţional multianual (cu un buget de
890.000 lei) destinat a stimula
dezvoltarea meșteșugurilor și
a micii industrii din România,
a întăririi clasei de mici meșteșugari și artizani. Programul
de dezvoltare a activităţilor de
comercializare a produselor şi
serviciilor de piaţă este un alt
program de sprijinire a operatorilor economici, societăţi
si societăţi cooperative, prin
facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii
performanţelor economice şi
tehnice ale acestora, cu un
buget de 49.949. 000 lei. Programul UNCTAD/EMPRETE
– România pentru sprijinirea
dezvoltării IMM are un buget
de 504.000 lei şi îşi propune să
suţină dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, crearea
de noi locuri de muncă, creşterea numărului de întreprinderi mici şi mijlocii capabile să
facă faţă competiţiei şi forţelor
concurenţiale în condiţiile globalizării pieţelor. Vor fi finan-

ţate workshop-urile UNCTAD
EMPRETEC România pentru
sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii în
domenii de interes pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale, în scopul dobândirii
cunoştinţelor teoretice si cu
aplicabilitate practică, necesare începerii şi dezvoltării unei
afaceri. Programul pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii are un
buget de 5 milioane lei şi are
printre obiective promovarea
spiritului antreprenorial, stimularea dezvoltării afacerilor
şi ocupării forţei de muncă
în domeniul IMM, facilitarea
contactelor dintre potenţialii
întreprinzători/întreprinderi
mici şi mijlocii (IMM) şi agenţii economici/instituţiile publice sau private care oferă servicii pentru sectorul IMM.

Programul naţional multianual de microindustrializare
(buget de 74,3 milioane euro)
va susţine investiţiile în sectoarele economice prioritare
stabilite de procedura programului, creşterea volumului de
activitate şi a competitivităţii
IMM din aceste sectoare. De
asemenea, vor fi demarate în
acest an: Programul de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români
(buget - 18 milioane lei); Programul pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici
și mijlocii ,,Start-up Nation –
Romania” (buget: 500 milioane lei; 1.7 miliarde lei credite
de angajament); Programul
Naţional de Dezvoltare a Antreprenoriatului;
Programul
,,România profesională”.
n Doina
ARONESCU-NEAGOE

Certificate de emisii de gaze cu efect
de seră -

Au fost încasate circa
195 milioane de euro
Statul a încasat anul
trecut circa 195 milioane
de euro în urma comercializării, pe platforma de
licitație comună a Uniunii
Europene (UE), a certificatelor de emisii de gaze
cu efect de seră aferente
instalațiilor staționare și a
sectorului aviație.
Conform datelor Ministerului Finanțelor Publice
(MFP), au fost comercializate, în decembrie, peste 2
milioane de certificate aferente instalațiilor staționare, în valoare de circa 9,39
milioane de euro. În sectorul
aviație nu au fost comercializate certificate în ultima
lună din 2016. În luna ianuarie, Finanțele au încasat
peste 16,5 milioane de euro
din asemenea certificate, în
februarie circa 18,7 milioane
de euro, în martie suma de

peste 17,9 milioane de euro,
în aprilie - 18,8 milioane de
euro, în mai - 14,9 milioane
de euro, în iunie - peste 20,4
milioane de euro, în iulie circa 15,8 milioane de euro,
în august - 5,2 milioane de
euro, în septembrie - 15,2
milioane de euro, în octombrie - 20,5 milioane euro,
iar în noiembrie - peste 20,1
milioane euro. Potrivit MFP,
primă fază a schemei de comercializare a certificatelor
de emisii de gaze cu efect de
seră în cadrul Uniunii Europene (EU Emission Trading
Scheme - EU ETS) a avut loc
în perioada 1 ianuarie 2005
- 31 decembrie 2007, a doua
- în perioada 2008 - 2012, iar
cea de-a treia etapă are o durată de 8 ani, în intervalul 1
ianuarie 2013 - 31 decembrie
2020.
n Doina A. NEAGOE

Motorina
din agricultură

Centrul Judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (CJAPIA) Bihor informează beneficiarii ajutorului pentru motorina din agricultură, care au depus
cereri pentru trimestrul III 2016, că în județul Bihor a fost plătită diferența rămasă de
decontat - 3.333.034 lei pentru 619 fermieri.
De asemenea, reaminteşte potenţialilor
beneficiari că cererile de plată a ajutorului
pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi
utilizate în agricultură, aferente trimestrului
IV al anului 2016, se mai pot depune doar până
la 31 ianuarie 2017. Beneficiarii din sectorul
de îmbunătăţiri funciare pentru care a fost
emis acordul prealabil de finanţare pentru 2016
depun pe lângă cererile de solicitare a ajutorului de stat, respectiv situaţia centralizatoare
privind cantităţile de motorină achiziţionate şi
utilizate în trimestrul respectiv, şi următoarele
documente prevăzute de Ordinul MADR nr.
1777/2015: copia facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele
solicitanţilor; situaţia centralizatoare a cantităţilor de apă pentru irigaţii, întocmită conform
modelului prevăzut în anexa nr.11 din ordin;
copie a facturilor de apă din care să reiasă
volumul de apă consumat de către beneficiar;
situaţia suprafeţelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se solicită
ajutorul de stat; dovadă cont trezorerie; copie
a documentelor de identitate şi/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au
intervenit modificări faţă de cererea de acord
prealabil pentru finanţare. ”Din totalul de 605
beneficiari pentru care s-a emis acordul prealabil până la această dată s-au prezentat doar 315.
Lansăm, aşadar, un apel către fermierii pentru
care a fost emis acordul prealabil de finanţare a ajutorului pentru cantităţile de motorină
achiziţionate şi utilizate în agricultură pentru
2016 şi care nu au solicitat întreaga cantitate
aprobată până în trimestrul III să se prezinte cu
cererea aferentă trimestrului IV 2016 la APIA
deoarece 31 ianuarie 2017 este ultima zi de depunere” - precizează dl. Florian Pavel, director
executiv CJAPIA Bihor.
n Doina A. NEAGOE

Întreruperi planificate de energie electrică
Săptămâna

30.01.2017-03.02.2017
1. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Aleșd
01.02.2017 08:00-15:00 Loc. Ortiteag (p.), Loc. Șerani
(p), Loc. Valea Răchiții (p), Loc. Călin (p), Loc. Orvișele
(p), Loc. Picleu (p), Loc. Țigănești (p), Loc. Remeți (p),
Loc. Munteni (p), Loc. Aleșd: Cartier Ciocârliei: Bl. X1,
X2, X3, X4 și Str.: Lalelelor, Piața Unirii, Teiului, Dȃmboviței, Tȃrgului, Florilor
2. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Săcueni
01.02.2017 09:00-15:00 Loc. Curtuișeni (zona petrolieră), Loc. Adoni (p), Loc. Valea lui Mihai cu Str. Zarandului.
3. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de lucru Marghita
01.02.2017 09:00-15:00 Loc. Marghita, Str. T. Vladimirescu, nr. 257
4. Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Ștei
01.02.2017 09:00-14:00 Loc. Băița Sat, Loc. Băița Plai
01.02.2017 09:00-15:00 Loc. Cărpinet (p).
5. Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Beiuș
01.02.2017 09:00-16:00 Loc. Finiș, Loc. Fiziș, Loc.
Ioaniș și Loc. Beiuș cu străzile: Pandurilor, Finișului,
Târgul Mic, Plopilor, 1 Decembrie 1918, Niculiță Papp,
Doinei, Viile peste Criș.
6. Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Salonta
01.02.2017 09:00-16:00 Loc. Cefa (p)
7. Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Oradea
01.02.2017 09:00-16:00 Loc. Sânmartin: Bl. D2, D3 și
Loc. Oradea cu străzile: Alexandru Cazaban, Salcâmilor, Ovid Densușianu, Lăpușului, Meșteșugarilor, Erofte
Grigore, Constantin Brâncoveanu, B-dul. Decebal, William Shakespeare, Crișului, Principatele Unite, Satelitului, Retezatului, Călărașilor, Plevenei, Simion Ștefan,
Roșiorilor, Tudor Vladimirescu, Bicazului, Brașovului,
Mioriței, Stănișoarei, Treboniu Laurean, Victor Babeș,
Lugojului, Anatole France, Jean Jaures, Milcovului, Volga, Lăcrimioarelor, Caraiman, M.A. Nexo, Constanței,
Oituz, Izvorului, Magelan, Augustin Bena, Depoului,
Emil Gârleanu, Herculane
8. Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Rural
01.02.2017 09:00-17:00 Loc. Sălard (p)., Loc. Loc.
Sântandrei (p)

