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ANAF:

Pilot Start-Up Mediu:

Fonduri de până
la 200.000 de euro

Comunicarea
online a actelor
administrative

Cererea pentru comunicarea online a
actelor administrative va ﬁ depusă în scris,
personal, la registratura Fiscului și va
conține inclusiv adresa de corespondență a
contribuabilului.

Proiectul de Ordin al
MMAP pentru aprobarea
Ghidului de ﬁnanţare a Programului Pilot Start-Up Mediu pentru tehnologii ce dezvoltă producția materialelor
și/sau produselor ecologice a
fost publicat recent în dezbatere publică pe site-ul instituţiei.

Scopul programului este
dezvoltarea producţiei de
materiale şi/sau produse ecologice, prin acordarea unei
ﬁnanţări nerambursabile, de
maximum 200.000 de euro,
echivalent în lei, persoanelor
juridice române care desfăşoară activităţi economice în ţara
noastră. Pentru a beneﬁcia de
fonduri, persoanele juridice
trebuie: să funcţioneze şi să
aibă activitate economică de
cel puţin un an, la data depunerii dosarului de ﬁnanţare, şi
cel puţin un exerciţiu ﬁnanciar anual încheiat; obiectul de
activitate autorizat să permită
producţia materialelor și/sau
produselor rezultate din utilizarea investițiilor ﬁnanțate;
solicitantul este proprietar,
administrator, concesionar sau
locatar/comodatar cu drept de
superﬁcie pentru imobilul pe/
în care se implementează proiectul şi pe terenul pe care se
instalează tehnologiile de producție; nu se aﬂă în stare de
insolvenţă sau faliment sau în
procedură de dizolvare ori lichidare;nu au datorii la bugetul
de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu etc;
nu se aﬂă în interdicţie bancară; în activitatea desfăşurată
anterior începerii proiectului
nu au încălcat legislaţia privind protecţia mediului şi nu
sponsorizează activităţi cu
efect negativ asupra mediului;

nu au obţinut şi nu sunt pe cale
să obţină ﬁnanţare prin proiecte ori programe ﬁnanţate din
alte fonduri publice, inclusiv
fonduri comunitare pentru realizarea proiectului, potrivit
declaraţiei pe propria răspundere din cererea de ﬁnanţare;
deţin toate acordurile, avizele,
autorizaţiile şi aprobările impuse de studiul de fezabilitate;
valoarea totală a ajutoarelor de
minimis de care au beneﬁciat
pe o perioadă de trei ani consecutivi nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000
euro (sau 100.000 euro, dacă
activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri).
În cadrul unei sesiuni de depunere a proiectelor, solicitanţii vor putea depune o singură

cerere de ﬁnanţare, urmând
ca sesiunea să ﬁe anunţată pe
pagina de intenet a Autorităţii Fondului pentru Mediu
(AFM), lucru ce se va întâmpla
însă doar după aprobarea proiectului analizat şi publicarea
sa în Monitor. În ceea ce priveşte ﬁnanţarea, aceasta se va
face eşalonat şi va ﬁ acordată
prin modalitate nerambursabilă, ca procent din cheltuielile
eligibile ale proiectului. Printre
investiţiile eligibile se numără:
investiţiile legate de înﬁinţarea unei noi unităţi, extinderea
unei unităţi existente, diversiﬁcarea producţiei unei unităţi,
prin realizarea de produse noi,
suplimentare, sau schimbarea
fundamentală a procesului de
producţie al unei unităţi existente; realizarea clădirilor şi/

Până la 30 noiembrie, avansul la

Plățile directe aferente
campaniei agricole 2016
Ministerul Agriculturii este împrumutat de Ministerul Finanțelor
cu suma de 822.095.000 lei pentru
a plăti fermierilor români avansul
la plățile directe aferente campaniei
agricole 2016.

De asemenea, banii vor ﬁ utilizaţi şi
pentru plata unor ajutoare cu caracter
excepțional, măsuri de piață și intervenție în agricultură, măsuri de informare și promovare pentru produsele
agricole pe piața internă și alte piețe.
Împrumutul are data scadentă pe 31
decembrie 2016. Ministerul Finanțelor va transfera suma în euro în contul MADR în maxim două zile de la
data solicitării. La rândul lui, MADR
va transfera suma împrumutată în

contul Sume aferente fondurile externe nerambursabile, deschis pe numele
Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură la Trezoreria Statului. Decontarea plăților reprezentând cheltuieli
aferente schemelor de plăți directe,
ajutoarelor excepționale cu caracter
temporar, măsurii de informare și promovare a produselor agricole pe piața
internă și în țările terțe, măsurii de
promovare a vinurilor și măsurilor de
piață și intervenție se efectuează de către APIA prin virament în contul beneﬁciarului până la data de 30 noiembrie
2016. Hotărârea privind suma pentru
plata avansului la plățile directe pentru
fermierii români a fost publicată luni,
3 octombrie 2016, în Monitorul Oﬁcial.
 Doina A. NEAGOE

sau construcţiilor necesare
amplasării şi montării utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor achiziţionate în cadrul
proiectului; achiziţia de utilaje,
instalaţii, echipamente noi necesare îndeplinirii obiectivelor
prezentului proiect; montajul
utilajelor și echipamentelor
tehnologice; pregătirea personalului de exploatare; studii
de fezabilitate, proiect tehnic,
în limita a 8% din cheltuielile
eligibile pentru investiţia de
bază. De precizat că Prevederile prezentate fac parte dintr-un proiect de act normativ şi
nu se aplică momentan. Pentru
a intra în vigoare, prevederile
de mai sus trebuie aprobate şi
publicate în Monitorul Oﬁcial.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Mai puţine
restanţe la credite
Potrivit unui Raport recent al Băncii Naționale a României (BNR), valoarea totală a
creditelor restante în lei ale populației și ﬁrmelor a fost, în august, de 6,438 miliarde lei,
în scădere cu 1,47% față de suma raportată
în iulie.
Acelaşi Raport mai indică, însă, şi faltul că
restanțele la creditele în valută au coborât cu
5,47%, la 8,09 miliarde lei. Totalul creditelor
în lei a atins, în august, 120,52 miliarde lei (cu
0,61% peste valoarea din luna precedentă), din
care 54,4 miliarde lei erau sume contractate de
agenții economici, iar 62,48 miliarde lei - împrumuturi luate de populație.
 Doina A. NEAGOE

Proiectul de Ordin al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
(MDRAP), lansat săptămâna trecută în dezbatere publică, stabileşte o listă cu 35 de acte
administrative ﬁscale și procedurale, emise
de unitatea ﬁscală locală, care vor putea ﬁ
comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță sau tipărite prin intermediul
unui centru de imprimare masivă, valabile
fără semnătura persoanelor împuternicite şi
ştampila Fiscului local. Pe lista documentelor
ce vor putea ﬁ transmise contribuabililor prin
fax, e-mail sau prin intermediul unei platforme
de contact puse la dispoziție de către Fisc se
regăsesc titlurile executorii, somaţiile, deciziile referitoare la obligaţiile de plată accesorii,
adresele de înﬁinţare a poprii, înştiinţările
de compensare/restituire, procesul-verbal de
constatare a contravenţiei ori nota de plată
şi avizul de inspecţie ﬁscală. În acest scop,
contribuabilii vor trebui să adreseze o cerere
Fiscului în care să indice, în funcţie de opţiune,
numărul de fax, adresa de e-mail ori numele de
utilizator și parola puse la dispoziție de către
unitatea ﬁscală. După depunerea cererii, Fiscul
va comunica solicitantului, în scris, luarea în
evidență a solicitării și data de la care comunicarea actelor emise de acesta se va realiza
exclusiv pe baza mijloacelor electronice pentru
care a optat.
 Doina A. NEAGOE

Săptămâna 03.10.2016-07.10.2016
1. CEM (mt + jt) ALEŞD - PL ALEŞD
07.10.2016 orele 08-15 loc. Remeţi - parţial, Coada
Lacului, Aleşd: Str. Ciocȃrliei: Bl.: LS, Lalelelor, Piaţa
Unirii, Dȃmbovitei, Florilor, Teiului, Tȃrgului
2. CEM (mt + jt) ALEŞD - PL MARGHITA
07.10.2016 orele 09-15 loc. Tǎuteu - parţial
3. CEM (mt + jt) ALEŞD - PL SĂCUENI
07.10.2016 orele 09-15 loc. Şilindru - parţial, Sălacea
- parţial
orele 09-17 loc. Tȃrguşor
4. CEM (mt + jt) ŞTEI PL BEIUŞ
06.10.2016 orele 09-17 loc. Suncuiuş, Ioaniş, Dumbrăviţa de Codru, Uileac de Beiuş, Forău, Prisaca, Vǎlanii
de Beiuş, Urviş, Borz, Holod, Vintere
5. CEM (mt + jt) ŞTEI - PL SALONTA
07.10.2016 orele 09-12 loc. Oşand
orele 12-15 loc. Fonǎu
orele 09-17 loc. Salonta: str. Oradiei - parțial,
I.C.Brǎtianu, Szechenyi Istvan, Jozsef Attila, 7 Iunie,
Haiducilor, I.Cantacuzino, Sportului, Toldi Mikloş, Horea - parțial, Cloşca - parțial, loc. Tinca: str. Republicii,
Ştefan Cel Mare, M. Eminescu, Dumbravei, Someşului,
Şcolii, Horea, Zorilor, Târgului, Tudor Vladimirescu,
Armatei Române, Dumbravei, Avram Iancu, Mureşului,
Traian, Avram Iancu, Cloșca, Emanuil Gojdu, Andrei
Mureșanu, Ţulea Șerban, Mihai Viteazul, Trandaﬁ rilor,
Dorobanților, Gheorghe Lazăr, Pădurii, Vasile Alecsandri, I.L. Caragiale, Crișului, Arany Janos, Prahovei,
Victoriei
6. CEM (mt + jt) MUNICIPAL - PL ORADEA
07.10.2016 orele 08-17 loc. Oradea: str. C.Alexandru
Cazaban - parțial, Lǎpuşului - parțial, Erofte Grigore parțial, Oneştilor - parțial, Salcâmilor - parțial, Rǎzboieni - parțial, Seleuşului - parțial, Timotei Cipariu - parțial, Cǎii Ferate - parțial, Grǎdinarilor - parțial, Calea
Clujului - parțial, Ardealului - parțial, Cardinal Iuliu
Hossu - parțial, Eftimie Murgu - parțial
7. CEM (mt + jt) MUNICIPAL - PL RURAL
07.10.2016 orele 09-17 loc. Ceica - parțial, Fughiu parțial, Oşorhei - parțial, Chişirid - parțial, Sâniob - parțial, Sfârnaş, Sârbi, Fegernicul Nou, Fegernicul Vechi,
Burzuc, Chioag, Almaşu Mic, Sarcǎu, Nǎdar, Ciuhoi
8. CEM (mt + jt) ŞTEI - PL ŞTEI
07.10.2016 orele 09-15 loc. Băiţa Sat, Băiţa Plai, Nucet,
Lazuri de Beiuş, Cusuiuş, Sudrigiu, Rieni, Cucuceni,
Suştiu, Urseşti, Briheni.

