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Accesarea subvenţiilor APIA

Respectarea normelor agricole
pentru climă şi mediu

ONRC:

Bihorul - locul II la
suspendări de activitate
Potrivit datelor Oﬁciului Național al
Registrului Comerțului (ONRC), numărul

Ghidul pentru practici
agricole beneﬁce pentru
clima și mediu constituie o
sinteză a aspectelor privind
regulile pe care trebuie să le
respecte fermierii în vederea
accesării subvenţiilor APIA
în conformitate cu reglementările în vigoare.

ﬁrmelor care și-au suspendat activitatea a

Astfel, diversiﬁcarea culturilor se aplică de către fermierii care utilizează mai mult
de 10 hectare de teren arabil şi
constă în existenţa a două sau
mai multe culturi pe terenul
arabil. Potrivit normelor, fermierul trebuie să asigure cel
puţin două culturi diferite dacă
utilizează suprafeţe de teren
arabil cuprinse între 10 şi 30
hectare, cultura preponderentă
trebuind să acopere maximum
75% din terenul arabil. În ceea
ce priveşte suprafeţele de teren
arabil mai mari de 30 hectare,
fermierul trebuie să asigure cel
puțin trei culturi diferite, cultura preponderentă acoperind
maximum 75% din terenul
arabil, respectiv două culturi
preponderente să acopere împreună maximum 95 % din terenul arabil. În situaţia în care
suprafaţa de teren arabil este
cultivată în proporţie de peste
75% cu iarbă sau alte plante
erbacee sau este pârloagă, cul-

suspendări ale activității, respectiv 1.007, în

scăzut, în primele șapte luni ale acestui an,
cu 17,36%, iar al celor dizolvate cu 19,88%,
față de aceeași perioadă a anului precedent.
Astfel, în perioada menționată, 8.690 ﬁrme
și-au suspendat activitatea, pe primul loc aﬂându-se capitala București - cu cele mai multe
scădere cu 37,45%, ﬁind urmat de județele
Bihor, cu 433 (-5,46%) și Cluj, cu 406 (+2,78%).
De asemenea, 15.775 ﬁrme au fost dizolvate, în
intervalul ianuarie - iulie 2017, cele mai multe
cazuri ﬁind înregistrate în București - 3.181
(-25,57), Dolj - 771 (plus 18,43%), Cluj - 759
(-23,95%) și Constanța, 735 (-22,79%). În ceea
ce priveşte numărul societăților comerciale și
tura preponderentă de pe restul
suprafeţei arabile trebuie să
ocupe maxim 75 % din terenul
arabil rămas. Exploataţiile sunt
exceptate de la diversiﬁcarea
culturilor dacă: au teren arabil
mai puţin de 10 ha; practică
agricultura ecologică - numai
terenul arabil utilizat pentru
producţia ecologică este exceptat de la diversiﬁcare; întreaga suprafaţă este acoperită
cu culturi aﬂate sub apă o mare
parte a ciclului de producţie;
peste 75 % din terenul arabil
este utilizat pentru producţia

INS:

de iarbă sau alte furaje erbacee, este teren lăsat pârloagă
sau face obiectul unei combinaţii între aceste utilizări, cu
condiţia ca suprafața arabilă
care nu face obiectul acestor
utilizări să ﬁe de maxim 30
ha; peste 75 % din suprafaţa
agricolă eligibilă este pajişte
permanentă, este utilizată pentru producţia de iarbă sau alte
furaje erbacee sau pentru culturi aﬂate sub apă o mare parte
a ciclului de cultură sau face
obiectul unei combinaţii între
aceste utilizări, cu condiţia ca

suprafaţa arabilă care nu face
obiectul acestor utilizări să ﬁe
de maxim 30 ha; peste 50 %
din suprafaţa arabilă declarată
în anul de cerere curent nu a
fost declarată de fermier în cererea sa unică de plată din anul
anterior şi în cazul în care, pe
baza unei comparaţii geospaţiale a parcelelor solicitate în
cererea unică de plată din anul
curent, se constată că întregul
teren arabil este cultivat cu o
cultură diferită faţă de cea din
anul calendaristic anterior;
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ANAF:

În august, scădere la Formular nou pentru Split TVA
care optează pen- primire. Reamintim că, potrivit art. 22
rata anuală a inﬂației truContribuabilii
aplicarea mecanismului de plată alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr.
Rata anuală a inﬂației a fost de 1,2% în
august, în scădere cu 0,22 puncte procentuale comparativ cu nivelul de la ﬁnalul lunii
precedente, se arată într-un comunicat de
presă al Institutului Național de Statistică
(INS).
În iulie, rata anuală a inﬂației a fost de 1,4%,
în creștere comparativ cu 0,85% în luna anterioară. ‚,Prețurile de consum în luna august 2017
comparativ cu luna august 2016 au crescut cu
1,2%. Rata medie a prețurilor de consum în
ultimele 12 luni (septembrie 2016 — august
2017) față de precedentele 12 luni (septembrie
2015 — august 2016), calculată pe baza IPC,
este 0,2%’’, se arată în document. Determinată pe baza IAPC, rata medie este 0,3%. Banca
Națională a României (BNR) a revizuit la începutul lunii august prognoza de inﬂație pentru ﬁnalul acestui an la 1,9%, în condițiile în
care anterior estima un nivel al ratei inﬂației
de 1,6%, în scădere cu 0,1 puncte procentuale.
Pentru ﬁnalul anului 2018, BNR estimează o
rată a inﬂației de 3,2%, de la 3,1% anterior, iar
pentru ﬁnalul primului semestru din 2019 se
așteaptă la o rată a inﬂației de 3,5%.
 Doina A. NEAGOE

defalcată TVA sau split TVA în perioada 1 octombrie 2017 - 31 decembrie 2017 vor avea la dispoziţie Formularul 086 - „Notiﬁcare privind
opţiunea de aplicare a mecanismului
de plată defalcată a TVA”, pe care
ANAF îl supune dezbaterii publice
printr-un Proiect de ordin.
Persoanele impozabile înregistrate
în scopuri de TVA vor completa formularul în două exemplare, dintre care
unul se va depune la ANAF sau se va
comunica prin poştă, cu conﬁrmare de

23/2017 privind plata defalcată TVA
sau Split TVA, persoanele impozabile
înregistrate în scopuri de TVA potrivit
art. 316 din Legea nr.227/2015 privind
Codul ﬁscal, cu modiﬁcările şi completările ulterioare, pot opta pentru plata
defalcată TVA în perioada 1 octombrie
- 31 decembrie 2017 notiﬁcând unitatea ﬁscală competentă în acest sens. De
asemenea, începând cu 1 ianuarie 2018
aplicarea mecanismului de plata defalcată a TVA devine obligatorie.
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Au scăzut preţurile la legume
şi fructe
Cartoﬁi s-au ieftinit cu 9,71%, legumele și conservele de legume cu
11,62%, iar fructele proaspete cu
9,24%.

De asemenea, au mai fost consemnate scăderi la produsele de franzelărie,
mălai și ulei comestibil de 0,08%, la
conserve și alte produse din pește de
0,06%, la țuică, rachiuri și alte băuturi
de 0,03%, la săpun de rufe de 0,13%
sau la abonamentul radio-tv de 0,03%.
Pe de altă parte, au fost consemnate

creșteri semniﬁcative la ouă, de 1,73%,
unt - 1,33% și fasole boabe, de 1,2%.
Alte aprecieri ale prețurilor au mai fost
remarcate la carnea de porc, cu 0,35%,
la cea de pasăre cu 0,3%, preparate din
carne - 0,35%, lapte de vacă - 0,28%,
brânză - 0,27% sau miere de albine,
cu 0,28%. Pe grupe, s-a consemnat o
creștere de 0,2% la servicii, de 0,14%
la mărfuri nealimentare și o scădere de
0,86% la mărfuri alimentare.
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persoanelor ﬁzice autorizate intrate în insolvență, datele ONRC indică ca acesta a crescut,
în primele șapte luni, cu 6,07%, comparativ
cu perioada similară din 2016, la 5.365 unități.
Cele mai multe ﬁrme și PFA-uri în insolvență
sunt din București, respectiv 1.193, în creștere
cu 12,23% comparativ cu ianuarie - iulie 2016,
Capitala ﬁind urmată de județul Iași cu 335
(+9,12%) și de Bihor cu 295 cazuri (-9,2%).
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Întreruperi energie electrică
Săptămâna 11.09.2017 - 15.09.2017
1. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Aleșd
15.09.2017 08:00-15:00 Loc.: Şuncuiuş (p).
15.09.2017 09:00-17:00 Loc.: Ortiteag (p).
2. Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru Beiuș
15.09.2017 09:00-16:00 Loc.: Leleşti (p), Șoimi, Căbești (p), Meziad (p), Pomezeu, Beiuș cu str.: Ioan Ciordaș, Pescarilor, Crişului, Devei, Garoﬁţei.
3. Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru Salonta
15.09.2017 08:00-16:00 Loc.: Salonta cu str.: Avram
Iancu, Șarcadului, Emile Zola, Decebal, Războieni,
Aradului, Republicii, P-ța Democrației, Pelok Benedek,
Crișan, Gheorghe Barițiu, Lăutarilor, Mircea cel Bătrân,
Louis Pasteur, Leonardo da Vinci, Lacul Roșu, Dankó
Pista, Reményik Sándor, Royvány György, Kölcsei Ferenc, P-ța Libertății (p), I.C. Brătianu, Oradiei, Tudor
Vladimirescu, P-ța Unirii, Rákóczi Ferencz, Zilahy Lajos.
4. Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Rural
15.09.2017 09:00-17:00 Loc.: Calea Mare, Cihei, Fughiu, Cetariu, Cheriu, Păușa, Șauaieu, Cetariu, Cheriu,
Hăuceşti, Ciuleşti, Spinuş, Sălinşte, Gurbeşti, Sărsig,
Ciuhoi, Cenaloş, Palota, Leș.
5. Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Oradea
15.09.2017 09:00-17:00 Loc. Oradea cu str.: Vasile
Alecsandri, Piaţa Cazărmii, Roşiorilor, Tudor Vladimirescu, Simion Ştefan, Crinului, Călăraşilor, Principatele
Unite, Plevnei, Retezatului, Satelitului; com. Sânmartin
(p).

Săptămâna 25.09.2017 - 29.09.2017
Suplimentare PL Salonta
1. Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru Salonta
28.09.2017, 09:00-17:00, Loc. Ciumeghiu.
29.09.2017, 09:00-17:00, Loc. Ciumeghiu.

