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APIA: SubMăsura 15.1 -

A început depunerea
cererilor pentru sprijin
Schema de ajutor de stat
este implementată de APIA,
toate documentele necesare
accesării ﬁind disponibile
pe pagina de internet www.
apia.org.ro.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)
informează că, începând cu 25
aprilie, ora 11.00, până la data
de 15 mai, ora 16.00, primeşte
Cererile de sprijin pentru accesarea Schemei de ajutor de stat
„Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15
„Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea
pădurilor”, SubMăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de
silvomediu” din cadrul PNDR
2014 - 2020.
Introducerea în cadrul
PNDR 2014-2020 a Măsurii
15 „Servicii de silvomediu,
servicii climatice şi conservarea pădurilor”, SubMăsura
15.1 „Plăţi pentru angajamente
de silvomediu”, a avut ca scop
reducerea numărului de intervenţii silvotehnice în pădure
şi promovarea tehnologiilor
de exploatare a lemnului cu
impact redus asupra solului,
prin promovarea de angajamente voluntare care depăşesc
cerinţele obligatorii relevante
prevăzute de lege în domeniul
gestionării pădurilor. Beneﬁciarii schemei pot ﬁ: unităţile
administrativ-teritoriale care
au în proprietate publică sau
privată terenuri forestiere; persoanele ﬁzice şi juridice care
au în proprietate privată terenuri forestiere; asociaţii ale beneﬁciarilor constituite ulterior
punerii în posesie cu terenuri
forestiere. Beneﬁciarii schemei

de ajutor de stat – “Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”
- submăsura 8.1 - Împăduriri şi
crearea de suprafeţe împădurite vor putea aplica pentru schema de ajutor de stat ”Servicii
de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor”
- Submăsura 15.1 ”Plăţi pentru
angajamente de silvomediu”
numai după executarea ultimei
lucrări de întreţinere a plantaţiei. Cererea, însoţită de avizul
Gărzii Forestiere şi de documentele speciﬁcate în Ghidul
solicitantului, va ﬁ realizat pe
suport hârtie şi se va depune la
CJAPIA.
Solicitantul sprijinului ﬁnanciar trebuie să îndeplinească condiţiile de eligibilitate şi
criteriile speciﬁce prevăzute
în schema de ajutor de stat şi
detaliate în Ghidului Solicitantului, selecţia Cererilor de
sprijin în cadrul sesiunii efec-

tuându-se potrivit prevederilor
Regulamentului de organizare şi funcţionare a procesului de selecţie şi a procesului
de veriﬁcare a contestaţiilor
aprobat prin Ordinul MADR
nr.362/2016, publicat pe site-ul
APIA. Sprijinul acordat în cadrul acestei scheme este de tip
compensatoriu şi este acordat
anual, ca sumă ﬁxă pe unitatea
de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o compensaţie pentru
pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de
deţinătorii de terenuri forestiere care încheie angajamente voluntare pe o perioadă de
5 ani. În cadrul schemei sunt
compensate două tipuri de
angajamente, ale căror cerinţe speciﬁce sunt încadrate în
următoarele două pachete: Pachetul 1 – Asigurarea de zone
de liniste; Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri. (Pachetul 2

poate ﬁ aplicat doar în combinaţie cu Pachetul 1). Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat este de 100%.
Valorile plăţilor compensatorii
acordate sunt următoarele: 25
€ pe an şi pe hectar - pentru
suprafaţa angajată în cadrul
Pachetului 1; 103 € pe an şi
pe hectar - pentru suprafaţa
anuală pentru care se solicită
sprijin în cadrul Pachetului 2.
Anunţarea rezultatelor selecţiei se va face prin notiﬁcarea
beneﬁciarilor de către Centrele Judeţene APIA ca urmare a
publicării pe site a Raportului
de selecţie preliminar aprobat
de către directorul general al
DGDR - AM PNDR. După încheierea perioadei de depunere menţionată mai sus, cererile
de sprijin pot suferi modiﬁcări
din partea solicitanţilor până la
data de 31 mai 2017, ora 16.00.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

PNDR: Afaceri non-agricole
Demarează Rabla – depunerea proiectelor
În luna mai,

şi Rabla Plus

Fondurile din programul Rabla ar putea
ﬁ accesați în iulie - august, după care bugetul ar putea ﬁ suplimentat.
Ordinul pentru programele Rabla și Rabla
Plus a fost semnat și trimis spre publicare la
„Monitorul Oﬁcial“, astfel încât ele să poată
demara în perioada 5 - 10 mai. Astfel, cei interesați vor primi o primă de casare de 6.500 lei
și un ecobonus de 1.000 lei, la achiziționarea
unui autovehicul cu emisii de maximum 130 g
CO2/km, precum și un „premiu“ de 1.700 lei
pentru hibride. Prin Rabla Plus se vor da prime de 10.000 euro pentru mașini electrice noi
și 4.500 pentru hibride de tip plug-in. Bugetul
total alocat este de 183 milioane lei.
 Doina A. NEAGOE

Depunerea proiectelor va începe
în data de 3 mai, ora 9.00, și va dura
până în data de 31 iulie 2017.

Marţi, 25 aprilie, au fost publicate
versiunile oﬁciale ale ghidurilor solicitantului pentru submăsurile 6.2 și
6.4 din cadrul Programului Național
de Dezvoltare Rurală (PNDR), prin
intermediul cărora întreprinderile din
spațiul rural pot solicita un sprijin de
până la 70.000 de euro și respectiv
200.000 de euro pentru înﬁințarea și
modernizarea unor afaceri non-agricole în spațiul rural. Depunerea proiectelor va începe în data de 3 mai, ora
9.00, și va dura până în data de 31 iulie
2017. Bugetul disponibil al celor două
linii de ﬁnanțare, mult mai redus decât
anul trecut, a fost stabilit astfel: submăsura PNDR 6.2, dedicată înﬁințării de

activități non-agricole în spațiul rural,
beneﬁciază de un buget de 18,3 milioane de euro; submăsura PNDR 6.4,
dedicată înﬁințării și dezvoltării unor
activități non-agricole în spațiul rural,
are un buget de 35 de milioane de euro.
Reamintim că prin intermediul PNDR
6.2 se acordă ﬁnanțare nerambusabilă pentru demararea unor activități
non-agricole în spațiul rural, iar ajutorul nerambursabil ajunge la 70.000
de euro, fără contribuție proprie. Prin
intermediul PNDR 6.4 se acordă sprijin ﬁnanciar pentru demararea unor noi
activități, dar și dezvoltarea unor activități deja existente în spațiul rural, iar
ﬁnanțarea nerambursabilă este de cel
mult 200.000 de euro, cu o contribuție
proprie de cel puțin 10%.
 Doina A. NEAGOE

ANAF: Pentru anumiţi
contribuabili, termen 2 mai

Depunerea
situaţiilor ﬁnanciare
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) reaminteşte că termenul de depunere a situaţiilor ﬁnanciare anuale pentru
anul 2016, este de 120 de zile de la încheierea
exerciţiului ﬁnanciar, respectiv marţi, 2 mai.
Au această obligaţie instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără
scop patrimonial, subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin
persoanelor prevăzute la art.1 alin.1-3 din
Legea 82/1991, cu sediul în România, precum
şi subunităţile fără personalitate juridică din
România care aparţin unor persoane juridice
cu sediul în străinătate. ANAF reaminteşte, de
asemenea, că tot până marţi, 2 mai, mai trebuie
depuse şi: Declaraţia informativă privind
livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare
precedente (luna, trimestru etc.) - Formular
394; Decontul privind accizele pentru anul
precedent - Formular 120; Decontul privind
impozitul la ţiţeiul din producţia internă pentru
anul precedent - Formular 130; Cererea de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395
din Codul ﬁscal - Anexa nr.27 din Normele
metodologice de aplicare a prevederilor titlului
VIII din Codul ﬁscal.
 Doina A. NEAGOE

Au crescut depozitele
ﬁrmelor și populației

La 31 martie 2017, depozitele în lei ale
gospodăriilor populației înregistrau o creștere de 13,5% (17% în termeni reali) față de
31 martie 2016.
De asemenea, potrivit datelor Băncii Naţionale a României (BNR), depozitele în lei ale
persoanelor juridice au consemnat o evoluție
similară, respectiv un avans de 13,5% (9,4%
în termeni reali). Depozitele în valută ale rezidenților gospodării ale populației și persoane
juridice (societăți neﬁnanciare și instituții
ﬁnanciare nemonetare), exprimate în lei, au
crescut cu 0,8%, până la nivelul de 87,28 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele în valută
au crescut cu 1,5 milioane euro, până la 19,177
miliarde euro). Depozitele în lei ale populației
au urcat cu 1%, până la 105,576 miliarde lei,
iar cele ale persoanelor juridice cu 0,9%, până
la 81,791 miliarde lei.
 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.

Restaurant EXPRES AUTO, URVIND,
nr. 300 oferă pentru angajare următoarele
posturi:
* BUCĂTAR;
* OSPĂTAR;
* AJUTOR BUCĂTAR.
Tel. 0724/49-23-72.
(347)

