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Înﬁinţarea de afaceri la oraş:

Sprijin ﬁnanciar nerambursabil
pentru tinerii sub 24 de ani
Ajutorul ﬁnanciar nerambursabil va ﬁ acordat prin
intermediul
Programului
Operațional Capital Uman
– măsura Program de susținere a antreprenoriatului
pentru Tineri NEETs.

Tinerii cu vârsta de până la
24 de ani din categoria NEETs
(tinerii cu vârsta cuprinsă între
15-24 de ani care nu mai sunt
înscriși în sistemul educațional, nu au un loc de muncă și
nici nu urmează un program
de formare profesională) se
vor putea înscrie gratuit la
cursuri de antreprenoriat, la
ﬁnalul cărora pot prezenta un
plan de afaceri ce vizează înﬁințarea de afaceri non-agricole în spațiul urban. Proiecte
declarate câștigătoare în urma
concursului de idei de afaceri
vor primi câte 40.000 de euro
pentru înﬁințarea și dezvoltarea unei întreprinderi, dar și
pentru crearea a cel puțin două
noi locuri de muncă și menținerea lor pentru o perioadă
de cel puțin șase luni. Pentru
a facilita tranziția către piața
muncii a tinerilor, ajutorul nerambusabil acordat îmbină trei
laturi: educație, formare, ocupare (inclusiv antreprenoriat).
Bugetul disponibil în cadrul
acestui program de ﬁnanțare
ce va ﬁ lansat în curând este
de peste 60.470.000 euro și va
ﬁ alocat astfel: regiunile Centru, Sud-Est și Sud Muntenia
beneﬁciază de un buget total
de aproximativ 22.850.000 de
euro; regiunile București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest,

ANAF
veriﬁcă marii
contribuabili

Fiscul a controlat 44 de
mari contribuabili pentru
care a stabilit sume suplimentare de plată în valoare
de peste 275,1 milioane lei,
se arată într-un comunicat
de presă al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).
În timpul controlului, s-au
încasat peste 19 milioane lei,
iar în perioada imediat următoare, la termenele de plată
stabilite în deciziile de impunere și prin accesarea unor
facilități ﬁscale prevăzute de
OUG 44/2015, se estimează
încasarea a încă 60 milioane lei. Pentru diferențele de
sume stabilite suplimentar,
contribuabilii veriﬁcați și-au
manifestat intenția de a solicita eșalonarea la plată. În
această lună, ANAF va face
29 de acțiuni de inspecție ﬁscală la mari contribuabili.
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Sud-Vest Oltenia vor avea la
dispoziție un buget cumulat
de aproximativ 37.620.000 de
euro. Fiecare proiect va putea
solicita cel mult 3 milioane de
euro. În cadrul acestui program de ﬁnanțare, solicitanții
ﬁnanțării nerambursabile sunt
numiți administratori ai schemei de antreprenoriat și pot ﬁ
din următoarele categorii: furnizori de formare profesională;
furnizori de servicii de ocupare; organizaţii sindicale şi patronale; asociaţii profesionale;
Camere de comerţ şi industrie;
ONG-uri; organizaţii de tineret; universități acreditate; Ministerul Economiei şi instituţii
subordonate acestuia; Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
şi instituţii/ agenţii/ organiza-

ţii subordonate/ coordonate de
acesta. Propunerile de proiecte
pot ﬁ transmise atât individual,
cât și în parteneriat, iar valoarea cumulată a unui proiect nu
poate depăși trei milioane de
euro. Durata maximă a unui
proiect este de 12 de luni, perioadă în care se vor desfășura
următoarele etape: etapa I –
Formare antreprenorială - durează cel mult cinci luni; etapa
a II-a – Implementarea planurilor de afaceri selectate spre
ﬁnanțare.
Cursul de formare în domeniul antreprenoriatului va avea
alocate cel puțin 40 de ore/
cursant și va ﬁ autorizat de
Autoritatea Națională pentru
Caliﬁcări (ANC). Programul
de formare antreprenorială va
avea atât o componentă teore-

tică, cât și o componentă practică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. După
înﬁințare, întreprinderile nou
create trebuie să-și continue
activitatea pentru o perioadă
de minimum 12 luni, dintre
care minimum șase luni în perioada de implementare a proiectului. În cadrul ﬁecărei întreprinderi înﬁințate în cadrul
prezentului apel de proiecte
vor ﬁ create minimum două
locuri de muncă. Atenție! Pentru moment, acest program de
ﬁnanțare nu este activ. Ghidul
solicitantului se aﬂă în dezbatere publică până la data de 19
iulie 2017, iar data lansării sesiunii de primire a proiectelor
va ﬁ anunțată ulterior.
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Măsuri mai eﬁciente privind
normele de eco-condiţionalitate
Noile reguli vor permite
agricultorilor din UE sa respecte mai bine obligaţiile „de
înverzire” pentru a beneﬁcia
de sprijin ﬁnanciar direct.
Noile norme urmaresc, de
asemenea, să sporească în
continuare performanţa ecologică a agriculturii.
Plăţile din agricultură trebuie să respecte normele de
eco-condiţionalitate, prin care
fermierii se angajează sa se
adapteze la trei practici principale care sunt considerate beneﬁce pentru mediu, inclusiv
diversiﬁcarea culturilor, păstrarea pajiştilor permanente şi
dedicarea a minimum 5% din
suprafata arabilă la aşa-numitele „zone de interes ecologic”
(ZIE).
Zonele de interes ecologic
sunt diverse sşi sunt în funcţie

de statul membru UE, pe baza
priorităţilor naţionale şi a opţiunilor agricole. Acestea pot
include margini de câmp, garduri vii, perdele forestiere şi
fâşii de protecţie sau suprafeţe
plantate cu culturi care protejează solul, cum ar ﬁ culturile
secundare sau culturile ﬁxatoare de azot.
Noile reguli sunt rezultatul
unei revizuiri a normelor de
ecologizare realizată în 2016,
care a identiﬁcat unele îmbunătăţiri pentru ca agricultorii
să poată îndeplini diferitele
obligaţii.
Printre modiﬁcările principale introduse de noile reguli
se numără: simpliﬁcarea deﬁniţiei pentru zonele de interes
ecologic (ZIE), precum şi a
condiţiilor care trebuie îndeplinite pentru ca aceasta să ﬁe
desemnată ca atare; mai multa

ﬂexibilitate în ceea ce se constituie drept ZIE, în special în
ceea ce priveşte elementele de
peisaj, dar şi perioada permisă
pentru diversiﬁcarea culturilor, în funcţie de condiţiile
climatice individuale; deﬁniţii mai clare pentru terenurile
lăsate în pârloagă; eliminarea
termenelor limită pentru însămânţarea culturilor secundare; se permit amestecuri de
seminţe pentru ZIE desemnate
drept culturi ﬁxatoare de azot;
interzicerea utilizării pesticidelor pe ZIE productive şi poteţial productive.
Noile norme au intrat în vigoare, dar nu trebuie să ﬁe
aplicate la nivel naţional decât
din anul 2018 (anul următor
pentru care agricultorii pot solicita plăţi directe prin politica
agricolă comună - PAC).
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Întreruperi energie electrică
Săptămâna 24.07.2017 – 28.07.2017
1. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de lucru Aleșd
24.07.2017 08:00-15:00 Loc.: Lugașu de Sus-cătun
Termezeu (p), Șuncuiuș (p).
24.07.2017 09:00-17:00 Loc.: Ortiteag (p).
2. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de lucru Săcueni
24.07.2017 09:00-15:00 Loc. Adoni cu nr.: 231-342;158165.
3.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Beiuș
24.07.2017 09:00-16:00 Loc.: Lelești - circuit Mortănești, Șoimi, Căbești, Beiuș cu str. Biruinței, Teiului, Nicolae Grigorescu.
4.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Salonta
24.07.2017 08:00-16:00 Loc.: Ant (p), loc. Salonta cu
str. Ady Endre, Bartók béla, Jókai Mór, M.Eminescu, I.
Creangă, Rakóczi Ferencz, Dornei, Ianus Pannonius, Mihai Viteazul, Sinka István, Arany János (p), Batthyanyi
Lajos (p), Madach Imre, Csokonai Vitéz Mihály, Independentei, George Cosbuc, Ioan Ciordaș,Nicolaus Olahus, George Coșbuc, Mikes Kelemen p,Cantemir, Liszt
F erencz, Iosif Vulcan, Mikszáth Kálmán, Nicolae Titulescu, Alexandru Vlahuța, Mircea Eliade, Constantin
Brâncoveanu, I.C. Brătianu, Oradiei, Tudor Vladimirescu, P-ța Unirii, Rákóczi Ferencz, Zilahy Lajos.
5.Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Oradea
24.07.2017 09:00-17:00 Loc. Oradea: str. Vasile Alecsandri, Roșiorilor, Simion Ștefan, Piața Cazărmii, Plevnei, Crișului, Principatele Unite, Retezatului, Satelitului,
Tudor Vladimirescu, Mareșal Averescu nr. 59, Republicii
(parțial), Remenyik Sandor, Cartier Podgoria (p); loc.
Sânmartin (p).
6.Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Oradea
24.07.2017 09:00-17:00 Loc.: Calea Mare, Cihei, Fughiu, Cetariu, Cheriu, Păușa, Livada, Șauaieu.

Perioade: 31.07.2017 – 04.08.2017
Suplimentare PL Săcueni
1.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de lucru Săcueni
31.07.2017 09:00-15:00 Loc. Adoni cu nr: 131-145; 146154.
01.08.2017 09:00-15:00 Loc. Adoni cu nr.: 173-184;
185-187; 216-218.
02.08.2017 09:00-15:00 Loc. Adoni cu nr.: 131-145;
146-154.
03.08.2017 10:00-14:00 Loc. Mihai Bravu (parțial).
03.08.2017 09:00-15:00 Loc. Adoni cu nr.: 173-184;
185-187; 216-218.
04.08.2017 10:00-14:00 Loc. Diosig cu str: Livezilor,
9 Mai.
04.08.2017 09:00-15:00 Loc. Adoni cu nr.: 118-126;
2-12.

Săptămâna 24.07.2017 – 28.07.2017
Suplimentare CEM mt jt Oradea PL
Oradea
1.Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Oradea
24.07.2017 09:00-17:00 Loc. Oradea: Mareșal Averescu nr. 59, Republicii (parțial), Remenyik Sandor, Cartier Podgoria (p); loc. Sânmartin (p).
25.07.2017 09:00-17:00 Loc. Oradea: Mareșal Averescu nr. 59, Republicii (parțial), Remenyik Sandor, Cartier Podgoria (p); loc. Sânmartin (p).
26.07.2017 09:00-17:00 Loc. Oradea: Mareșal Averescu nr. 59, Republicii (parțial), Remenyik Sandor, Cartier Podgoria (p); loc. Sânmartin (p).
27.07.2017 09:00-17:00 Loc. Oradea: Mareșal Averescu nr. 59, Republicii (parțial), Remenyik Sandor, Cartier Podgoria (p); loc. Sânmartin (p).
28.07.2017 09:00-17:00 Loc. Oradea: Mareșal Averescu nr. 59, Republicii (parțial), Remenyik Sandor, Cartier Podgoria (p); loc. Sânmartin (p).

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.

