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GBER: Fonduri europene pentru

Investiții în procesarea
și marketingul produselor agricole
Antreprenorii interesați de
înﬁințarea sau dezvoltarea
unor brutării pot solicita,
până la ﬁnalul lunii octombrie, fonduri europene în
valoare maximă de 70 de milioane de euro, alocați prin
intermediul
Programului
Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020.

Schema de ﬁnanțare GBER
destinată susținerii investițiilor
realizate în procesarea și marketingul produselor agricole
în vederea obținerii de produse neagricole a fost demarată
la începutul lunii august şi va
oferi posibilitatea solicitării
de fonduri europene până la
ﬁnalul lunii octombrie. Fondurile pot ﬁ utilizate pentru construcția spațiilor de producție,
dotarea cu echipamente și mobilier speciﬁc. Prin intermediul
acestui program, antreprenorii
pot înﬁința sau dezvolta, printre altele, afaceri în domeniul
paniﬁcației, fondurile ce pot
ﬁ accesate pentru o singură
întreprindere ﬁind de până la
2,5 milioane de euro. Bugetul
alocat schemei GBER este de
70 de milioane de euro, ﬁind
împărțit între crearea și dezvoltarea unor noi unități de
producție, astfel: 21 de milioane de euro vor ﬁ alocate în scopul înﬁințării unor noi unități
de producție; 49 de milioane de
euro vor ﬁ alocate pentru dez-

voltarea și modernizarea unităților de producție existente. În
cadrul GBER sunt eligibile și
societățile nou-înﬁințate, care
își propun crearea unor noi
unități de paniﬁcație. În acest
sens, sunt eligibile cheltuielile
cu realizarea construcțiilor în
care se va desfășura activitatea
de producție, dar și achiziția
echipamentelor și instalațiilor tehnologice necesare. Spre
deosebire de alte programe
de ﬁnanțare, prin intermediul
PNDR, ajutorul ﬁnanciar nerambusabil ajunge la cel mult
50%, iar cheltuielile aferente
taxei pe valoarea adăugată sunt
eligibile doar în situația în care
ﬁrma solicitantă nu este înregistrată în scopuri de TVA,
astfel că nu va putea deduce
aceste cheltuieli din bugetul
de stat. În funcție de capacitatea de producție proiectată,
spre exemplu, o brutărie va
necesita cel puțin următoarele
echipamente: malaxor pentru
paniﬁcație; cuptoare pentru
paniﬁcație; mașini pentru feliat
pâinea; camere de predospire
și dospire; cernatoare pentru
făină; divizoare pentru aluat;
mașini de turat aluat; modelatoare; mobilier speciﬁc din
inox. Pentru accesarea fondurilor europene prin intermediul
acestui program de ﬁnanțare,
antreprenorii interesați trebuie
să pregătească următoarele documente: cerere de ﬁnanțare,

iar instrucțiunile de completare, precum și un model, au fost
prezentate în cadrul acestui
articol; plan de afaceri pentru
prezentarea proiectului și a
sustenabilității sale; obținerea
unor documente suport care
au rolul de a justiﬁca îndeplinirea condițiilor de eligibilitate
enunțate în ghidul solicitantului. Documentația completă se
va depune doar în format electronic în cadrul aplicației electronice disponibile pe site-ul
AFIR. Alocarea fondurilor se
va face în funcție de punctajul
obținut, în ordine inversă și în
limita bugetului disponibil.
După selectarea proiectului și

semnarea contractului de ﬁnanțare, antreprenorul poate
demara implementarea planului de afaceri, cu respectarea
condițiilor speciﬁce în care a
fost aprobat. Astfel, nu se pot
face schimbări ale ﬂuxului
tehnologic sau înlocuirea echipamentelor cu altele mai performante sau mai economice
decât cu acordul prealabil al
ﬁnanțatorului. Achizițiile de
utilaje și echipamente, precum
și realizarea lucrărilor de construcții, se pot realiza doar în
urma derulării unor proceduri
de achiziție transparente.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Etichetă nouă pentru
eﬁciența energetică
Noua etichetă va înlocui treptat sistemul
actual, cu etichete de la A+++ la G care,
ca urmare a dezvoltării unor produse din
ce în ce mai eﬁciente din punct de vedere
energetic, nu mai permite consumatorilor să
distingă clar între articole.
În plus, o bază de date în care vor ﬁ înregistrate produsele va permite publicului să consulte etichetele și ﬁșele de informații aferente,
facilitând compararea eﬁcienței energetice a
aparatelor de uz casnic. De asemenea, noul
regulament al UE impune producătorilor să
informeze consumatorii în cazul în care actualizările de software ar putea reduce eﬁciența
energetică a unui produs“, spun reprezentanții
Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Nu în ultimul rând,
UE vrea o bază de date cu toate produsele noi
care intră-n piață. Se estimează că 10 - 25%
dintre ele nu respectă cerințele de etichetare a
eﬁcienței energetice, iar 10% din economiile de
energie preconizate nu se realizează, din cauza
nerespectării normelor în vigoare.
 Doina A. NEAGOE

Noi prevederi privind

Combaterea muncii
nedeclarate
Precizări privind obţinerea
cazierului ﬁscal
ANAF:

Întreruperi energie electrică
Săptămâna 28.08.2017 - 01.09.2017
1. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Aleșd
01.09.2017 08:00-15:00 Loc: Șuncuiuș (p), Bulz, Munteni (p), Bucea (jud. Cluj), Cătun Prelucele
01.09.2017 09:00-17:00 Loc: Ortiteag (p).
2. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Săcueni
01.09.2017 09:00-15:00 Loc: Galospetru, loc. Adoni
cu nr.: 118-126; 2-12.
3. Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de
lucru Beiuș
01.09.2017 09:00-16:00 Loc: Șoimi, Căbești (p),
Meziad (p), Beiuș cu str.: Codrului, Trandaﬁ rilor, Florilor, Narciselor.
4. Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de
lucru Salonta
01.09.2017 08:00-16:00 Loc.: Salonta cu str.: Regele
Ferdinand, Avram Iancu, Aradului, Republicii, Piața
Democrației, Pelok Benedek, Dornei, Ianus Pannonius, Mihai Viteazul, Sinka István, Arany János (p),
Batthyanyi Lajos (p), Madach Imre, Csokonai Vitéz
Mihály, Independenței, George Coșbuc, Ioan Ciordaș,
Nicolaus Olahus, George Coșbuc, Mikes Kelemen (p),
Cantemir, Liszt Ferencz, Oradiei (p), Iuliu Maniu, 1 Decembrie, Petőﬁ Sándor, Kisfaludi Károly, Bem József,
Zilahy Lajos, Bihorului, Lovassy László, Bólyai János
(p), P-ța Libertății (p), Iancu de Hunedoara (p).
5. Centrul de Exploatare Municipal Oradea
(mt+jt) Punct de lucru Oradea
01.09.2017 09:00-17:00 Loc. Oradea cu str.: Republicii (pietonal), Aurel Lazăr, Libertății, Parcul Libertății,
Piața Ferdinand, Iosif Vulcan, Nicolae Grigorescu,
Szigligeti Ede, Leagănului, Tarcăului, Dumbravei, Ady
Endre, Mihai Eminescu, Deltei, Cometei, Dunării,
Episcop Roman Ciorogariu, Rosmarinului, Iasomiei,
Sportului, Păcii, Olimpiadei, Eroul Necunoscut, Elanului, Magnoliei, Crizantemelor, Șirul Canonicilor, Vasile
Alecsandri, A. Roman, Barcăului, G-ral. L. Mociulski,
Alexandru Vaida Voievod, Moților, Mărăști, Mimozei.
6. Centrul de Exploatare Municipal Oradea
(mt+jt) Punct de lucru Rural
01.09.2017 09:00-17:00 Loc.: Calea Mare, Cihei, Fughiu, Cetariu, Cheriu, Păușa, Șauaieu, Sfânaș, Ciuhoi,
Fegernic Nou, Fegernic Vechi, Nădar, Sarcău, Sârbi,
Burzuc, Almașu Mic, Chioag, Palota, Leș.

Cazierul ﬁscal asigură accesul la
informaţii care relevă modul de respectare a legislaţiei ﬁscale, contabile, vamale şi a disciplinei ﬁnanciare
de către contribuabili, aşa cum reiese din Ordonanţa Guvernului nr.
39/2015.
Prezentarea certiﬁcatului de cazier
ﬁscal este obligatorie în următoarele
situaţii: la înﬁinţarea societăţilor, a societăţilor cooperative, a cooperativelor
agricole şi a entităţilor fără personalitate juridică, de către asociaţi, acţionari, membri şi reprezentanţii legali
sau desemnaţi; la solicitarea înscrierii
asociațiilor și fundațiilor în Registrul
asociațiilor și fundațiilor de către asociații sau membrii fondatori ai acestora;
la autorizarea exercitării unei activități
independente de către solicitanți; la cesiunea părților sociale sau a actiunilor
de către noii asociați sau acționari; la
numirea de noi reprezentanți legali,
precum și la cooptarea de noi asociați sau acționari cu prilejul efectuării
majorării de capital social; în cazul
cooptării unor noi membri în asociații
și fundații, atunci când aceștia dobândesc și calitatea de reprezentanți legali;
în alte cazuri prevăzute de lege. Eliberarea cazierului ﬁscal se poate face de
către orice unitate ﬁscală competentă
în eliberarea certiﬁcatului de cazier
ﬁscal, indiferent de domiciliul contribuabilului, măsură care are în vedere

creşterea gradului de accesibilitate al
serviciilor oferite de Fisc. Pentru eliberarea certiﬁcatului de cazier ﬁscal,
contribuabilii persoane ﬁzice trebuie
să depună o cerere, personal sau prin
împuternicit, la orice unitate ﬁscală
competentă în eliberarea certiﬁcatului
de cazier ﬁscal, indiferent de domiciliul
ﬁscal al contribuabilului. În cazul ﬁrmelor sau entităţilor fără personalitate
juridică, cererea se depune la orice unitatea ﬁscală competentă în eliberarea
certiﬁcatului de cazier ﬁscal, indiferent
de domiciliul contribuabilului, de către
reprezentantul legal al acestora sau prin
reprezentant pe bază de mandat întocmit conform legii. În cazul depunerii
cererii de către reprezentantul legal al
persoanelor juridice, acesta are obligaţia de a prezenta documente care să
ateste calitatea de reprezentant legal.
Cererea de eliberare a certiﬁcatului de
cazier ﬁscal, documentele care atestă
identitatea şi calitatea de reprezentant
sau de reprezentant legal se pot transmite şi prin mijloace electronice de
transmitere la distanţă, iar certiﬁcatul
de cazier ﬁscal se emite în scris, pe
suport hârtie sau în formă electronică.
Certiﬁcatul de cazier ﬁscal se eliberează contribuabilului, reprezentantului
legal sau reprezentantului desemnat pe
bază de mandat şi este valabil 30 de zile
de la data emiterii şi numai în scopul în
care a fost eliberat.
 Doina A. NEAGOE

Conform unei noi Ordonanţe de Guvern,
ﬁrmele care folosesc lucrători la negru riscă
să le ﬁe stopată activitatea de către inspectorii muncii. Mai mult, patronii vor putea
ﬁ sancţionaţi cu 20.000 lei pentru ﬁecare
lucrător fără contract legal.
Măsura ar avea drept scop combaterea
muncii nedeclarate şi ar ﬁ însoţită de majorarea
drastică a amenzilor şi de realizarea unei baze
de date cu toţi lucrătorii din domeniile cu risc
mare de muncă la negru, în care să ﬁgureze
datele personale ale unor astfel de angajaţi şi
chiar fotograﬁile acestora.
În plus, „angajatorii vor ﬁ obligaţi să-şi actualizeze informaţiile odată cu angajarea/concedierea de personal şi să notiﬁce autorităţile
care administrează contribuţiile sociale”. De
asemenea, autorităţile ar urma să-şi sporească
eforturile şi în ceea ce priveste evaziunea ﬁscală. De precizat că, în prezent, Codul Muncii
stabileşte că primirea la muncă a maximum
cinci persoane fără a încheia cu acestea contracte individuale de muncă este o faptă ce se
pedepseşte cu amendă între 10.000 şi 20.000 de
lei pentru ﬁecare individ.
 Doina A. NEAGOE

