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APIA: În aprilie,

Accesarea fondurilor europene
de către fermele mici
Începând cu această lună,
agricultorii pot accesa fonduri europene nerambursabile prin intermediul Submăsurii 6.3 – Dezvoltarea
fermelor mici, în cadrul căreia valoarea sprijinului este
de 15.000 euro pe proiect.
Potrivit Ghidului solicitantului, solicitanţii eligibili pentru sprijinul ﬁnanciar nerambursabil acordat prin această
submăsură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii
obligatorii: să ﬁe fermieri care
au drept de proprietate și/sau
drept de folosinţă pentru o exploataţie agricolă care intră în
categoria de fermă mică, cu excepţia persoanelor ﬁzice neautorizate; potenţialii beneﬁciari
trebuie să ﬁe persoane juridice
române, să acţioneze în nume
propriu; să aibă vârsta de cel
puţin 18 ani împliniţi la data
depunerii Cererii de ﬁnanţare;
să aibă studii minime de 8 ani
clase.
De asemenea, solicitanţii
trebuie să se încadreze într-una
din următoarele forme de organizare la data depunerii Cererii de Finantare, indiferent de
data înﬁinţării formei respective de organizare: persoană ﬁzică înregistrată şi autorizată
în conformitate cu prevederile
OUG nr. 44/2008, cu modiﬁcările şi completările ulterioare; persoana ﬁzică autorizată
(PFA); întreprinzător titular al
unei întreprinderi individuale;
întreprindere familială; societate cu răspundere limitată cu
asociat unic/majoritar (majoritate absolută 50%+1) înﬁinţată în baza Legii nr. 31/1990
republicată, cu modiﬁcările
şi completările ulterioare reprezentată prin: asociat unic
care are şi calitatea de admi-

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.

Buletin de avertizare

Tratamentul
pentru varză

Oﬁciul Fitosanitar Bihor comunică tratamentul pentru combaterea dăunătorului
Delia Brassicae - musca verzei.
Efectuaţi tratamentul folosind produsul:
Imidan 50 WP - 0,1% . Perioada optimă de
aplicare a tratamentului: 3-5 frunze.
Tratamentul se repetă la 8 - 10 zile. La prepararea soluţiei se vor respecta toate instrucţiunile de folosire de pe eticheta produsului.
Conform normelor Uniunii Europene privind
ecocondiţionalitatea, toate informaţiile privind
utilizarea produselor de protecţie a plantelor de
către utilizatorii profesionişti vor ﬁ completate
la zi în Registrul de evidenţă a tratamentelor şi
păstrate cel puţin 3 ani. După golire, ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, soluţia rezultată golindu-se
în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele
se depozitează în magazii şi se returnează
distribuitorului. Se vor respecta normele de
tehnica securităţii muncii, protecţia albinelor
şi a mediului înconjurător, aşa cum prevede
legislaţia în vigoare, precum şi Protocoalele de
colaborare nr. 328482/2015 şi nr. 3242/F/2016.
 Ing. Virgil ITU

Garda Forestieră:
nistrator al societăţii şi asociat
majoritar (majoritate absolută
50%+1) care are și calitatea
de administrator al societăţii;
să nu creeze condiţii pentru
a obţine în mod necuvenit un
avantaj, în sensul prevederilor
art. 60 din Regulamentul (UE)
nr. 1306/2013, cu modiﬁcările
şi completările ulterioare, în
orice etapă de derulare a proiectului.
De precizat că în categoria
SRL-uri este inclusă și microîntreprinderea
înﬁinţată
de întreprinzătorul debutant
(“societate cu răspundere limitată – debutant” sau “S.R.L. –
D.”) în baza prevederilor OUG
nr. 6/ 2011, cu modiﬁcările și
completările ulterioare, cu
condiţia respectării criteriilor
prevăzute de legislaţia europeană și naţională în vigoare
pentru schema de minimis, pe
durata de valabilitate a Deciziei de ﬁnanţare. Solicitantul nu
poate ﬁ acţionar într-o altă mi-

croîntreprindere/întreprindere
mică agricolă care accesează/a
accesat SubMăsura 6.3. Pentru
evitarea creării de condiţii artiﬁciale, veriﬁcarea se face atât
pentru
solicitant/beneﬁciar,
cât şi pentru cedenţi. Nu este
admisă fărâmiţarea exploataţiilor agricole, în scopul creării în mod artiﬁcial de conditii
necesare pentru a beneﬁcia de
sprijin.
Totodată, potrivit Ghidului solicitantului, exploataţia
agricolă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii
obligatorii: să aibă o dimensiune economică cuprinsă între
4.000 – 11.999 € S.O; să ﬁe
înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică; să
ﬁe înregistrată de solicitant, în
nume propriu sau sub forma de
organizare eligibilă pentru accesarea sprijinului cu cel puţin
24 de luni înainte de solicitarea sprijinului prin intermediul
Submăsurii 6.3, în Registrul

Unic de Identiﬁcare – APIA
și/ sau în Registrul Naţional
al Exploataţiilor – ANSVSA,
precum şi la Primărie în Registrul agricol. Sprijinul public
nerambursabil se acordă maxim 3/5 ani (perioada de 5 ani
se aplică doar pentru sectorul
pomicol) și este de 15.000 de
euro, procentul de ﬁnanţare
nerambursabilă ﬁind de 100%.
Sprijinul se acordă sub formă
de primă în două tranșe, astfel:
75% din cuantumul sprijinului
- la semnarea Deciziei de Finanţare şi 25% din cuantumul
sprijinului - acordat în funcţie de implementarea corectă
a Planului de afaceri, fără a
depăși 3/5 ani (5 ani - pentru
exploataţiile pomicole), de la
semnarea Deciziei de Finanţare. De precizat, în încheiere,
că acordarea sprijinului va ﬁ
proporţională cu gradul de îndeplinire a planului de afaceri.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Au fost plantaţi
168.000 de puieţi
În cadrul lunii plantarii arborilor desfășurata la nivel de țară, Garda Forestieră
Oradea a participat prin personalul propriu
la mai multe acțiuni de împădurire a fondului forestier în raza de competență, acțiuni
ce se vor desfășura pâna la data de 15 aprilie
2017.
În data de 24 martie 2017 s-a reușit stabilirea
unui nou record, peste 1,85 milioane puieți
ﬁind plantați într-o singură zi, în cadrul proiectului Plantează pentru România, inițiat de
Asociația Prietenii pădurilor din România, în
parteneriat cu Regia Națională a Pădurilor-Romsilva și Asociația Administratorilor de Păduri
Private. În cadrul acțiunilor desfășurate în data
de 24 martie au fost plantaţi, de către RNP Romsilva și ocoale silvice private din jud Bihor,
Satu Mare, Arad si Sălaj, cu sprijinul a numeroși voluntari, 168.000 de puieţi. Luna Pădurii
este unul din cele mai importante evenimente
silvice şi reprezintă o măsură de sensibilizare a
publicului şi a factorilor decizionali cu privire
la importanţa pădurilor, a rolului lor esenţial în
menţinerea echilibrului ecologic prin plantarea
de puieti forestieri.
 Doina A. NEAGOE

Sâmbătă, 15 aprilie, ultima zi la soldări BCE: O nouă bancnotă
Potrivit legii, vânzările de
soldare pot ﬁ făcute de comercianți doar în două perioade
ﬁxe ale anului, așa cum stabilește OG nr. 99/2000 privind
comercializarea produselor și
serviciilor de piață.

Pentru produsele de toamnă-iarnă, soldările pot avea loc
în perioada 15 ianuarie - 15
aprilie al ﬁecărui an, iar pentru
produsele de primăvară-vară în orice perioadă din intervalul
1 august - 31 octombrie. Soldările sunt permise doar în două
perioade pe an, prevede OG nr.
99/2000, durata ﬁecăreia ﬁind
de maximum 45 de zile: „Vânzările de soldare se pot efectua
numai în cursul a două perioade pe an, cu o durată maximă

de câte 45 de zile ﬁecare, cu
condiția ca produsele propuse
pentru soldare să ﬁe achitate
furnizorului de către comerciant cu cel puțin 30 de zile înaintea datei de debut a perioadei
de vânzări de soldare și oferite
spre vânzare în mod obișnuit
înaintea acestei date”. Stocul de
mărfuri destinate soldării trebuie să ﬁe constituit în avans,
cu minimum 15 zile înainte de
perioada decisă de comerciant
pentru începerea vânzărilor accelerate la preț redus. Stocul nu
poate să ﬁe reînnoit nici după
constituire, nici în cursul soldării, iar vânzarea trebuie făcută
în magazinele în care produsele
erau vândute de obicei. Tot cu
minimum 15 zile înainte de începerea unei soldări, comerci-

anții trebuie să notiﬁce primăriei (în a cărei rază teritorială se
aﬂă) perioada de desfășurare.
Atenție! Comercianții care desfășoară soldări în perioadele 16
aprilie - 31 iulie și 1 noiembrie
- 14 ianuarie ale anului riscă să
ﬁe sancționați cu amenzi cuprinse între 2.000 și 10.000 de
lei. Sancțiunea este valabilă și
în măsura în care comercianții
folosesc greșit denumirile „soldare”, „solduri” sau „soldări”.
Dacă într-un interval de 12 luni
comercianții repetă cele două
fapte sancționate cu amendă între 2.000 și 10.000 de lei, aceștia riscă să li se suspende activitatea comercială pentru până
la 30 de zile.
 Doina A. NEAGOE

de 50 de euro

Banca Centrală Europeană (BCE) a introdus în circulație din 4 aprilie 2017 o nouă
bancnotă de 50 de euro, cu noi caracteristici
de securitate, aceasta ﬁind una dintre cele
mai folosite bancnote din zona euro, informează site-ul oﬁcial al BCE.
Noua bancnotă de 50 de euro, a patra ediție
din seria Europa, a fost introdusă în circulație
într-o încercare a BCE de a crea bancnote euro
mai rezistente la falsiﬁcare. Elementele de
securitate includ o fereastră cu portret plasată în partea de sus a hologramei, ce devine
transparentă dacă este privită în lumină.
Fereastra conține un portret al zeiței Europa,
din mitologia greacă, vizibilă pe ambele fețe
ale bancnotei. Același portret este vizibil și
în ﬁligran, alături de numărul „50” în nuanța
verde-smarald. De asemenea, noua bancnotă
mai conține și zone imprimate în relief pentru
cei cu deﬁciențe de vedere.
 Doina A. NEAGOE

