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Miercuri, 1 martie 2017

APIA: Între 1 martie – 15 mai,

Depunerea cererilor unice
de plată
Campania unică de plată
2017 începe astăzi, 1 martie,
şi durează până la termenul
limită 15 mai 2017, perioadă
în care fermierii îşi pot depune cererile unice de plată,
fără penalităţi, la Centrul
Judeţean/Local APIA.
Ordonanță de Urgență prin
care a fost modiﬁcată OUG nr.
3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în
agricultură în perioada 20152020, respectiv articolul 2 din
Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de
asociere în agricultură aduce
clariﬁcări în ceea ce privește
condițiile și documentele care
însoțesc cererea unică de plată. Astfel, cele mai importante
modiﬁcări vizează următoarele aspecte: crește gradul de
claritate şi informare corectă a
fermierilor privind cuantumul
plăților directe calculate conform art. 12 din Regulamentul
nr. 639/2014 și este simpliﬁcat
numărul de formulare pe care
fermierul trebuie să le prezinte la APIA pentru dovedirea
calității de fermier activ; pentru reducerea ratei de eroare
în ceea ce privește localizarea
parcelelor, declararea suprafețelor utilizate se face la momentul digitizării terenului în
aplicația GIS pusă la dispoziție de către Agenția de Plăți și
Intervenție pentru Agricultură
(APIA), în cadrul blocului ﬁzic, iar detalierea pe culturi,
structură de culturi și parcele
se realizează în cererea unică
prin completarea declarației
pe suprafață; în cazul beneﬁciarilor de tipul formelor asociative de proprietate, vor ﬁ considerați eligibili și cei care nu
dețin titlu de proprietate, dar
dețin alte acte cu forță juridică
egală doveditoare ale dreptului

MADR:

Fonduri pentru protecția
culturilor agricole
Programul de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor a parcurs până acum 17 etape anuale
de dezvoltare.
Etapa din acest an a Programului de realizare
a Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor pentru perioada 2010-2024
va beneﬁcia de fonduri în sumă de 121 milioane lei, din care 100 milioane de lei credite
de angajament și 21 milioane de lei credite
bugetare. Sistemul are rol de prevenție și asigură protecţia culturilor agricole valoroase și
a comunităților din zonele de intervenție, față
de pagubele provocate de căderile de grindină.
Obiectivele etapei a XVIII-a 2017 a Programului vizează printre altele: realizarea de studii,
proiecte tehnice, execuție lucrări, achiziție
echipamente și dotări; realizarea unui studiu
privind concepția de elaborare și/sau achiziție
și implementare a tehnologiei de creștere/uniformizare a precipitațiilor; realizarea de studii
privind concepția de sistem și strategii de dezvoltare a sistemului și a unităților din structură.
Fondurile vor ﬁ asigurate prin bugetul MADR
pe anul 2017.
 Doina A. NEAGOE

de proprietate. De asemenea,
în cazul în care beneﬁciarul
plăților este formă asociativă
de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră,
păşunilor şi fâneţelor, obşti de
moşneni în devălmăşie, obşti
răzeşeşti nedivizate, composesorate, obşti de cumpărare,
păduri grănicereşti, păduri
urbariale, cooperative, alte
comunităţi şi forme asociative
cu diferite denumiri, menţionate în Legea nr. 1/2000 sau
membrii acesteia, se creează
posibilitatea de a depune copia
titlului de proprietate asupra
terenurilor aparținând formei
asociative sau a altor acte cu
forță juridică egală doveditoare ale dreptului de proprietate. Ordonanţa adoptată recent
stabileşte că, pentru accesarea
schemelor de sprijin cuplat de
către majoritate a fermierilor

care cultivă legume în spații
protejate, în cazul serelor şi
solariilor, suprafața minimă a
parcelei a fost redusă de la 0,1
ha la 0,03 ha, iar terenul agricol, inclusiv zonele de interes
ecologic, se vor aﬂa la dispoziția fermierului.
În cazul schemei pentru micii fermieri, se dă posibilitatea
ca aceştia să opteze pentru rămânerea în schemă, chiar dacă
valoarea cuantumului depășește 1.250 euro. De asemenea,
beneﬁciarii care decid să se
retragă din schema pentru micii fermieri în ceea ce priveşte
un an ulterior anului 2015, trebuie să informeze autoritatea
competentă cu privire la retragerea lor în conformitate cu
modalităţile stabilite de statele
membre. Fermierii care deţin
parcele agricole cu o suprafaţă
de până la 0,1 ha nesolicitate

la plată pot să nu le declare, cu
condiţia ca suprafaţa însumată
a acestor parcele să nu depăşească un hectar. Totodată, au
fost actualizate deﬁnițiile transferului unei exploatații, culturilor permanente și zonelor
cu strat vegetal, spre exemplu
prin transferul de exploatație din sectorul zootehnic se
înțelege transferul unei/unor
exploatații cu cod ANSVSA.
În ceea ce privește raportarea
la legislația europeană, prin
Ordonanța aprobată se creează
cadrul legal în vederea implementării rapide a prevederilor
unui potențial act legislativ al
Parlamentului European și al
Consiliului Uniunii Europene,
prin care procentajul de 5% referitor la zonele de interes ecologic ar crește la 7%.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

MFP: Veniturile
ANAF:
au scăzut cu 5,7%, Declaraţia de proﬁt Potrivit comunicatului Ministerului Finanțelor Publice (MFP), „execuția bugetului general
consolidat pe luna ianuarie 2017 s-a încheiat cu
un excedent de 3 miliarde lei, respectiv 0,37%
din PIB, față de 4,7 miliarde de lei, respectiv
0,62% din PIB, înregistrat la aceeași dată a
anului 2016”. De asemenea, veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 19,2 miliarde
de lei (2,4% din PIB), au fost cu 5,7% mai mici,
în termeni nominali, față de aceeași perioadă a
anului precedent. S-au înregistrat creșteri față
de anul precedent la încasările din impozitul pe
salarii și venit, impozitul pe comerț exterior și
tranzacțiile internaționale, venituri din capital.
În ceea ce priveşte încasările din TVA, acestea
au înregistrat o scădere față de ianuarie 2016
cu 24,8%, pe fondul reducerii cotei standard de
TVA de la 24% la 20% începând cu 1 ianuarie
2016. De asemenea, rambursările de TVA au
fost mai mari cu 75 de milioane de lei față de
aceeași perioadă a anului precedent - 1,2 miliarde de lei.
 Doina A. NEAGOE

corectarea datelor eronate
Documentul se depune la unitatea
ﬁscală în a cărei evidență ﬁscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe și contribuții.

Formularul 101 „Declarație privind
impozitul pe proﬁt” poate ﬁ corectat de
către contribuabili din proprie inițiativă, de ﬁecare dată când se constată erori
în datele înscrise în declarația inițială.
Declarația rectiﬁcativă se întocmește
pe același model de formular, înscriind
„X” în spațiul special prevăzut în acest
scop. ANAF reaminteşte că declaraţia
privind impozitul pe proﬁt se completează şi se depune anual de către plătitorii de impozit pe proﬁt, până la data
de 25 martie inclusiv a anului următor
celui pentru care se calculează impozi-

tul. Prin urmare, declararea obligaţiilor
anuale aferente anului ﬁscal 2016 se va
face în noul formular până cel târziu la
25 martie 2017. Ca regulă, documentul
se depune la unitatea ﬁscală în a cărui
evidență ﬁscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe
și contribuții. Potrivit normelor în vigoare, formularul se completează cu
ajutorul programului de asistenţă pus
la dispoziție de ANAF și se depune în
format PDF, cu ﬁşier XML ataşat, pe
suport CD, însoţit de formatul hârtie,
semnat şi ştampilat conform legii, sau
se transmite prin e-mail. Precizăm că,
din 25 noiembrie 2016, Formularul 101
are un nou model, aprobat prin Ordinul
ANAF nr. 3386/2016.
 Doina A. NEAGOE

CE: În România, creşte
inegalitatea
veniturilor
România are unul dintre cele mai mari ni-

veluri de inegalitate a veniturilor din Uniunea
Europeană, iar aceasta este în creștere, se arată
într-un raport de țară publicat săptămâna trecută de Comisia Europeană. Potrivit raportului,
sărăcia în rândul celor care muncesc este de
două ori mai mare comparativ cu media UE, iar
asta se datorează ponderii mari de familii neremunerate din mediul rural. România are unul
dintre cele mai mari niveluri de inegalitate a veniturilor din UE și acesta este în creștere.
 Doina A. NEAGOE

Întreruperi energie electrică
Săptămâna 27.02.2017-03.03.2017
1.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de lucru Aleșd
03.03.2017 08:00-15:00 Loc. Măgești, Loc. Picleu (p).
Loc. Aleșd cu străzile: Lalelelor, Piața Unirii, Teiului,
Dȃmboviței, Tȃrgului, Florilor, Teiului, Dâmboviţei, Lalelor, Rândunicii, Mioriţei. Loc. Aleșd: Cartier Șoimul:
bl: B1, B2, B3, B4.
08:00-17:00 Loc. Remeți (p), Loc. Munteni (p).
2.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de lucru Săcueni
03.03.2017 09:00-15:00 Loc. Șilindru (p).
3.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de lucru Marghita
03.03.2017 09:00-13:00 Loc. Crestur (p).
09:00-17:00 Loc. Poclușa de Barcău
4.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Ștei
03.03.2017 09:00-14:00 Loc. Boga, Padiș.
09:00-15:00 Loc. Cărpinet (p).
5.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Beiuș
03.03.2017 09:00-16:00 Localitățile: Urviș, Borz,
Dumbrăvița de Codru, Codru, Forău, Vălani de Beiuș,
Prisaca, Uileac de Beiuș, Șoimi, Hodișel.
6.Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Oradea
03.03.2017 09:00-16:00 Loc. Oradea: str. Al. Cazaban
(p), Salcâmilor (p), Ovid Densușianu (p), Lăpușului (p),
Meșteșugarilor (p), Erofte Grigore (p), C-tin Brâncoveanu (p), B-dul. Decebal (p), W. Shakespeare (p), Crișului (p), Principatele Unite (p), Satelitului (p), Retezatului (p), Călărașilor (p), Plevnei (p), Simion Ștefan (p),
Roșiorilor (p), T. Vladimirescu (p), B-dul Dacia (nr. 103),
Constanței (p), Oituz (p), Izvorului (p), F. Magellan (p),
A. Bena (p), Depoului (p), E. Gârleanu (p), Herculane
(p), Beldiceanu (p), Gh. Doja (p), E. Teodoroiu (p), M.
Preda (p), V. Cârlova (p), Paltinului (p), Negoiului (p),
A. Ipătescu (p), L. Rebreanu (p), Cotnari (p), G. Vâlsan
(p), Călimănești (p), Cercului (p), Jiului (p), Sinaia (p),
Vâlcelelor (p), Nordului (p), G. Pituț (p), I. Alexi (p), V.
Drăganului (p), I. Bogdan (p), A. P. Bănuț (p), Alex. Todea (p), Ep. Valerian Zaharia (p), Ep. Efrem Beniamin
(p), B. Vincze (p), Ep. Petru Hristofor (p), Cucului (p), A.
Covaci (p), Macului (p), Armoniei (p), I.P. Reteganul (p),
K. Nagy Sandor (p).
7.Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Rural
03.03.2017 09:00-17:00 Loc. Cenaloș, Hăucești, Ciulești, Spinuș, Săliște, Gurbești, Sărsig, (p), Fughiu (p),
Ciuhoi (p), Alparea (p), Oșorhei (p), Păușa (p), Cihei (p),
Mierlău, Șumugiu.

