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MADR: Sprijin ﬁnanciar pentru

Cotele contribuțiilor sociale pe care trebuie să le achite
angajatorii și salariații sunt
stabilite potrivit prevederilor Codului ﬁscal.

Plăţile vor ﬁ efectuate de Agenţia de Plăţi
şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)
în funcţie de cererile depuse şi perioadele
pentru depunerea acestora în termen de maximum 90 de zile după încheierea perioadei
de reducere.

Cotele contribuțiilor
sociale 2017
Cotele contribuțiilor de
asigurări sociale de sănătate, valabile în anul 2017, sunt
următoarele: 5,5% - în cazul
contribuției individuale a salariatului; 5,2% - în cazul contribuției datorate de angajator.
În ceea ce privește contribuția
pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de
sănătate, cota valabilă în anul
curent este de 0,85%, la fel ca
anul trecut. De asemenea, se
păstrează și valabilitatea cotei contribuției de asigurare
pentru accidente de muncă și
boli profesionale, diferențiată
în funcție de clasa de risc este,
potrivit legii cuprinsă între
0,15% și 0,85%. Tot Codul ﬁscal stabilește cotele aplicabile
contribuțiilor de asigurări sociale (contribuțiile la pensii).
Astfel, anul în curs, acestea
sunt următoarele: 26,3%, pentru condiții normale de muncă
(din care 10,5% pentru contribuția individuală a salariatului
și 15,8% pentru contribuția
datorată de angajator); 31,3%,
pentru condiții deosebite de
muncă (din care 10,5% pentru
contribuția individuală a salariatului și 20,8% pentru contribuția datorată de angajator);
36,3%, pentru condiții speciale

de muncă și pentru alte condiții de muncă, așa cum sunt prevăzute de Legea pensiilor (din
care 10,5% pentru contribuția
individuală a salariatului și
25,8% pentru contribuția datorată de angajator). Trebuie precizat că, potrivit legii, cota de
contribuție aferentă fondurilor
de pensii administrate privat
este de 5,1% (este inclusă în
contribuția la pensii amintită
mai sus), la fel ca în 2016. De
menționat că se păstrează și tariful de 2,15 lei pentru talonul
de plată trimis la domiciliul
beneﬁciarilor, în cazul în care
aceștia primesc bani într-un

Prețul gazelor
va crește ușor
de la 1 aprilie
Autoritatea Națională de Reglementare
în domeniul Energiei (ANRE) a transmis o
serie de precizări din care reiese că prețul
electricității va rămâne constant, în timp ce
prețul gazelor va crește doar cu 5%-6%.
„În privința tarifelor la energia electrică
aplicabile de la 1 iulie, nu estimăm o creștere a acestora... Aceasta va induce o reducere
a prețului energiei electrice pe piață de natură
să echilibreze prețurile mari întâlnite în luna
ianuarie, lună diﬁcilă pentru sectorul de producere”, precizează ANRE. În ceea ce privește piața gazelor naturale, „odată cu ﬁnalizarea
procesului de liberalizare la 1 aprilie 2017 și în
funcție de evoluția prețului la gazele din producția internă, care ar putea ajunge la 68-72
lei/MWh față de 60 lei/MWh cât este în prezent, va avea loc o modiﬁcare de preț cu aplicabilitate de la acea dată de sub 10%, estimarea noastră la acest moment ﬁind de 5%-6%”.
 Doina A. NEAGOE

cont bancar. Cotele de contribuții de asigurări pentru șomaj
ce se aplică anul acesta sunt
următoarele, de asemenea cu
precizarea că ele s-au aplicat și
în 2016: 0,5% pentru contribuția individuală a salariatului;
0,5% pentru contribuția datorată de angajator. De precizat
că angajatorul este cel care are
obligaţia calculării, declarării
și plata tuturor contribuțiilor
sociale obligatorii, indiferent
că este vorba de contribuțiile
datorate de ﬁrmă sau cele datorate de salariați. Reamintim,
totodată, că prevederile legale
stabilesc și existența unei con-

tribuții la Fondul de garantare
pentru plata creanțelor salariale. Cota acesteia, valabilă în
2017 și datorată de angajator,
este tot de 0,25%. În cazul
tuturor contribuțiilor sociale
obligatorii, angajatorul este cel
ce se ocupă de calcularea, declararea și plata acestora. Asta
indiferent că este vorba de contribuțiile datorate de ﬁrmă sau
de contribuțiile datorate de salariați. O serie de articole referitoare la contribuțiile sociale
și beneﬁciile asigurate de plata
acestora poate ﬁ găsită aici.
 Doina ARONESCUNEAGOE

Ne-aţi solicitat:

Reluarea activităţii unei
ﬁrme suspendate
O ﬁrmă care şi-a suspendat activitatea şi a înscris această modiﬁcare
la Registrul Comerţului poate solicita reactivarea activităţii cu condiţia
parcurgerii unor paşi obligatorii.

În primul râd trebuie depuse la
ONRC următoarele documente: Cererea de înregistrare (original) - formular; Declaraţia-tip pe propria răspundere din care să rezulte că persoana
juridică nu desfăşoară la sediul social,
la sediile secundare ori în afara acestora/desfăşoară activităţile declarate o
perioadă de maxim 3 ani – formular;
Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor/decizia asociatului
unic privind suspendarea temporară a
activităţii sau reluarea activităţii societăţilor (original); Certiﬁcatele constatatoare emise în baza declaraţiilor-tip
pe propria răspundere pentru autorizarea activităţii/suspendarea activităţii;
dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau
delegaţie pentru persoanele desemnate
să îndeplinească formalităţile legale
(original). Urmează apoi depunerea la
Administraţia Financiară a declaraţiei

privind reluarea activităţii, însoţită de
încheierea judecatorului delegat prin
care s-a admis reluarea activităţii. În
cazul PFA, IF sau II, declaraţia trebuie însoţită de încheierea directorului
ONRC. Contribuabilul/Plătitorul declarat inactiv ca urmarea a inactivitatii
temporare înscrisă la Registrul Comerțului, se reactivează dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
îşi îndeplineşte toate obligaţiile declarative prevăzute de lege; nu înregistrează obligaţii ﬁscale restante; Fiscul
să constate că acesta funcţionează la
domiciliul ﬁscal declarat; să nu se aﬂe
în situaţia pentru care a fost declarat inactiv, în cazul contribuabililor declaraţi
inactivi. Înscrierea în Registrul contribuabililor, respectiv plătitorilor inactivi/reactivați se face de către unitatea
ﬁscală emitentă, după comunicarea deciziei de declarare în inactivitate/reactivare, în termen de cel mult 5 zile de la
data comunicării. Decizia de declarare
în inactivitate/reactivare produce efecte față de terți din ziua următoare datei
înscrierii în Registrul contribuabililor/
plătitorilor inactivi/reactivați.
 Doina A. NEAGOE

Reducerea
voluntară a
producţiei de lapte

Conform proiectului publicat recent pe pagina de internet a Ministerului Agriculturii, ajutoarele ﬁnanciare se acordă producătorilor de
lapte care au livrat lapte de vacă prim – cumpărătorilor în luna iulie 2016, care au redus livrările de lapte de vacă într-una din perioadele de
reducere, prevăzute la art.4 alin.(1) din Ordinul
MADR nr.911/2016 şi care au depus cererile
de plată potrivit prevederilor art.6 din acelaşi
Ordin. În urma aplicării prevederilor art. 5 şi
6 din Ordinul MADR nr.911/2016, valoarea
totală a ajutoarelor ﬁnanciare prevăzute la art.1
este echivalentul în lei a 328.716,05 euro, şi se
asigură ca sprijin ﬁnanciar aferent Fondului
European de Garantare Agricola – FEGA, prin
bugetul Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii
Rurale pe anul 2017. Plăţile se fac în lei, calculate la rata de schimb pentru data de 31 august
2016. Plăţile vor ﬁ efectuate de Agenţia de Plăţi
şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) în
funcţie de cererile depuse şi perioadele pentru
depunerea acestora, în termen de maximum 90
de zile după încheierea perioadei de reducere
în cauză, după cum urmează: până la data de
31 martie 2017 - pentru perioada prevăzută la art.4 alin.(1) lit.a) din Ordinul MADR
nr.911/2016; până la 30 aprilie 2017 - pentru
perioada prevăzută la art.4 alin.(1) lit.b) din
Ordinul MADR nr.911/2016. Plăţile se acordă
beneﬁciarilor numai cu condiţia îndeplinirii
prevederilor Ordinului MADR nr.911/2016.
 Doina A. NEAGOE

MFP: împrumut
de 300 de milioane
lei de la bănci

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a împrumutat, joi, 300 de milioane de lei de la bănci,
printr-o emisiune de obligaţiuni de stat pe şapte ani, la un randament mediu de 3,51% pe an.
Valoarea nominală a emisiunii a fost de 300 de
milioane de lei, însă băncile au suprasubscris
oferta în valoare de 466 de milioane de lei. MFP
a planiﬁcat împrumuturi de 4,215 miliarde de
lei de la băncile comerciale în februarie 2017,
din care 3,9 miliarde de lei prin şapte licitaţii
de certiﬁcate de trezorerie şi obligaţiuni de stat
şi 315 milioane de lei prin sesiuni suplimentare
de oferte necompetitive, aferente licitaţiilor de
obligaţiuni. Sumele vor ﬁ destinate reﬁnanţării
datoriei publice şi ﬁnanţării deﬁcitului bugetului de stat.
 Doina A. NEAGOE

Întreruperi energie electrică
Săptămâna 13.03.2017-17.03.2017
1. Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Oradea
13.03.2017 09:00-17:00 Loc. Oradea: str. William Shakespeare (p), Tudor Vladimirescu (p), Poieniței (p), Comarnicului (p), Theodor Neculuță (p).
14.03.2017 09:00-17:00 Loc. Oradea: str. Str. William
Shakespeare (p), Tudor Vladimirescu (p), Poieniței (p),
Comarnicului (p), Theodor Neculuță (p).
15.03.2017 09:00-17:00 Loc. Oradea: str. Str. William
Shakespeare (p), Tudor Vladimirescu (p), Poieniței (p),
Comarnicului (p), Theodor Neculuță (p).
16.03.2017 09:00-17:00 Loc. Oradea: str. Al. Str. William Shakespeare (p), Tudor Vladimirescu (p), Poieniței
(p), Comarnicului (p), Theodor Neculuță (p).
17.03.2017 09:00-17:00 Loc. Oradea: str. Str. William
Shakespeare (p), Tudor Vladimirescu (p), Poieniței (p),
Comarnicului (p), Theodor Neculuță (p).

