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CJAPIA Bihor: Termen limită la

Sprijinul pentru motorina
din agricultură
Centrul Judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură (CJAPIA) informează potenţialii
beneﬁciari că, până la data
de 3 ianuarie 2018 inclusiv,
se depun Cererile de acord
pentru ﬁnanţare, ajutor de
stat pentru reducerea accizei
la motorina utilizată în agricultură.
Cererile de acord pentru ﬁnanţare aferente anului 2018
se depun la Centrele Judeţene
ale APIA pe raza cărora sunt
situate exploatațiile agricole
pentru care se solicită ajutorul
de stat, sau unde au fost depuse
cereri de plată pentru schemele
de plată pe suprafaţă. Condițiile de acordare a sprijinului, în
funcţie de sectorul/sectoarele
vegetal, zootehnic şi/sau îmbunătăţiri funciare în care îşi
desfăşoară activitatea potenţialii beneﬁciari, sunt următoarele: să ﬁe înscrişi în Registrul
unic de identiﬁcare (RUI) al
APIA (să deţină ID fermier); să
ﬁe înscrişi în evidenţele APIA
cu suprafeţele de teren pe care
le exploatează sau în Registrul plantaţiilor viticole, după
caz; să ﬁe înscrişi în Registrul
agricol cu suprafețele agricole
aﬂate în exploatare, inclusiv
pentru spațiile protejate (sere
și solarii), precum și cu efectivele de bovine/ovine/caprine/porcine/ păsări/familii de
albine/viermi de mătase, după
caz; să ﬁe înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor
(RNE) al Autorităţii Naţionale
Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor sau să
deţină document de înregistrare/autorizare sanitară veterinară pentru porci/păsări/familii

Mai puţini
restanțieri
la bănci

Numărul persoanelor ﬁzice
cu restanțe mai mari de 30
de zile la bănci și instituții
ﬁnanciare nebancare a scăzut
cu 1,56% în octombrie, comparativ cu luna precedentă,
ajungând la 669.023. Potrivit datelor Băncii Naţionale
a României (BNR), aceste
persoane aveau restanțe în
valoare de peste 7,53 miliarde de lei. Cea mai mare parte a sumei era în lei și euro,
respectiv 2,99 miliarde în lei
și 3,11 miliarde lei în euro.
În funcție de categoria de
întârziere, cea mai mare valoare corespunde termenului
de peste 90 de zile, cu 4,4
miliarde lei. Rata creditelor
neperformante a scăzut la
7,64%.  D. A. NEAGOE

ANAF: persoane ﬁzice

Se modiﬁcă
formularele 600 şi 610
Modiﬁcarea propusă de Agenția Națională
de Administrare Fiscală vine în contextul
schimbărilor privind contribuţiile CAS şi
CASS datorate de PFA şi persoanele care
obţin venituri din activităţi independente.
ANAF a pus în dezbatere un un proiect de
act normativ prin care propune, atât aprobarea modelului şi conţinutului Formularului
“Declaraţie privind venitul asupra căruia se
datorează contribuția de asigurări sociale și
cu privire la încadrarea veniturilor realizate în
plafonul minim pentru stabilirea contribuției
de asigurări sociale de sănătate”, cât şi aprobarea modelului şi conţinutului formularului
“Decizie de impunere privind stabilirea contribuției de asigurări sociale și a contribuției de
asigurări sociale de sănătate pentru persoane
ﬁzice” și a anexei “Situație privind stabilirea
contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate”. Reamintim
că, de anul viitor, vor intra în vigoare o serie de
modiﬁcări în domeniul contribuțiilor sociale
datorate de către persoanele ﬁzice, stipulate în
OUG nr.79/2017 pentru modiﬁcarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul ﬁscal,
precizează ANAF.
 Doina A. NEAGOE

de albine/viermi de mătase,
după caz; suprafeţele de teren
pe care le exploatează să ﬁe de
minimum un hectar inclusiv,
iar suprafaţa parcelei agricole
să ﬁe de cel puţin 0,3 ha, cu
excepţia suprafeţelor aferente
legumelor cultivate în spaţii
protejate. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor
viticole, arbuştilor fructiferi,
suprafaţa minimă a parcelei
trebuie să ﬁe de cel puţin 0,1
ha; să exploateze/să deţină/să
crească animale/păsări/familii
de albine/viermi de mătase în
vederea obţinerii producţiei
agricole pentru care solicită
ajutorul de stat; să utilizeze
instalaţii de irigat acţionate cu
motoare termice.
Cererea de acord pentru ﬁnanţare se depune însoţită de
următoarele documente: copie
a documentelor de identitate

și a documentelor de înregistrare; adeverinţă eliberată de
Primarie cu suprafețele agricole aﬂate în exploatare, inclusiv pentru spaţii protejate /cu
efectivele de animale/păsări/
familii de albine/viermi de
mătase, după caz; adeverinţă
eliberată de către Oﬁciul Național al Viei și al Produselor
Vitivinicole pentru suprafețele
cu vie, după caz; situația suprafețelor și a structurii estimative a culturilor pentru care
solicită ajutorul de stat si/sau
producția de ciuperci estimată; copia documentului care
atestă înregistrarea, respectiv
autorizarea sanitară veterinară pentru porci/ păsări/familii
de albine/viermi de mătase,
după caz; situația privind calculul efectivului rulat /mediu
estimat anual, în funcție de
specie, întocmită de beneﬁciar; dovada că solicitantul nu

ﬁgurează ca debitor la organizaţiile de îmbunătăţiri funciare
şi federaţiile de organizaţii de
îmbunătăţiri funciare înscrise
în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, precum şi la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare,
furnizorul de apă şi de electricitate, după caz; copie de pe
contractul de irigaţii/furnizare
a apei, după caz; cantitățile de
motorină pentru care se solicită ajutorul de stat sub formă
de rambursare pentru sectorul
îmbunătățiri funciare; angajamentul solicitantului persoana
ﬁzică cu privire la autorizarea
ca persoană ﬁzică autorizată
sau întreprindere individuală, potrivit OUG nr. 44/2008,
cu modiﬁcările și completările
ulterioare, conform modelului
anexa 5 din Ordin.
 Doina
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Fonduri europene PNDR: sesiune
de depunere prelungită
Decizia de prelungire a fost
luată de către Autoritatea de
Management pentru a permite celor care, din motive
obiective, nu au reuşit până
la această dată să obţină
toate acordurile, avizele sau
autorizaţiile necesare pentru
depunerea cererilor de ﬁnanţare.
Agenţia pentru Finanţarea
Investiţiilor Rurale (AFIR)
anunţă prelungirea până la 31
ianuarie 2018 a sesiunii de primire a cererilor de ﬁnanţare a
proiectelor pentru cooperarea
orizontală şi verticală între
actorii din lanţul de aprovizionare în sectorul agricol, dar
şi cel pomicol prin intermediul Submăsurii 16.4 (pentru

sectorul agricol) şi sM 16.4a
(pentru sectorul pomicol) din
cadrul Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală 2014 - 2020
(PNDR 2020). Alocarea ﬁnanciara stabilită pentru sesiunea
din acest an aferentă Submăsurii (sM) 16.4 „Sprijin acordat
pentru cooperare orizontală şi
verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectorul agricol” este de 1,9 milioane de euro, iar pentru sM 16.4a
„Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între
actorii din lanţul de aprovizionare în sectorul pomicol”, de 2
milioane de euro. Reamintim
că obiectivul acestor submăsuri este acela de a promova
cooperarea între actorii locali,
în scopul comercializării pro-

duselor agroalimentare prin
intermediul lanţurilor scurte
de aprovizionare, ambele submăsuri susţinând atât cooperarea dintre fermieri, procesatori, comercianţi alimentari cu
amânuntul, restaurante, hoteluri sau alte forme de cazare în
mediul rural, cât şi realizarea
de parteneriate cu organizaţii
neguvernamentale şi autorităţi
publice. CJAPIA precizează
că toţi cei interesaţi să depună
proiecte prin intermediul celor
două submăsuri ce vizează cooperarea pot consulta Ghidul
Solicitantului pe pagina oﬁcială de internet a Agenţiei (www.
aﬁr.info – Investiţii PNDR –
sM 16.4 si sM 16.4a).
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INS:

Au crescut preţurile
producţiei industriale
Preţurile producţiei industriale pe total
(piaţa internă şi externă) au crescut cu 0,7%
în luna octombrie a acestui an faţă de luna
precedentă.
Pe piaţa internă, preţurile au crescut cu 1%
faţă de septembrie şi cu 3,3% faţă de octombrie
2016 în timp ce pe piaţa externă preţurile s-au
majorat cu 0,1% comparativ cu luna precedentă şi cu 5,3% în ritm anual. Pe marile grupe
industriale, cel mai important salt, de 2%, l-a
înregistrat industria energetică, urmată de
industria bunurilor intermediare, cu 0,5%,
industria bunurilor de capital şi industria bunurilor de folosinţă îndelungată, ﬁecare cu un
plus de 0,3%.
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Întreruperi energie electrică
Săptămâna 11.12.2017-15.12.2017
1. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Aleșd
14.12.2017, 08:00-15:00, Loc. Aleșd cu str.: Andrei
Mureșanu, Obor, Dimitrie Cantemir.
14.12.2017, 08:00-15:00, Loc. Aleșd cu str.: 1 Decembrie, Arena Sportivă, Mihail Sadoveanu, Viilor, Horea.
2. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Marghita
14.12.2017, 09:00-12:00, Loc. Marghita cu str.: Arieșului cu nr.: 1-14, 16-69, Horvath Janos cu nr.: 13-36, str.
Ierului cu nr.: 1-40, str. Bistrei cu nr.: 1-14, str. Rozelor cu
nr.: 1-16A, str. 1 Decembrie cu nr.: 24-61, 60-95.
3. Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Beiuș
14.12.2017, 09:00-17:00, Loc. Beiuș cu str.: Calea Bihorului, Vasile Lucaciu, Burgundia Mare, Castanilor,
Mihai Pavel, Samuil Vulcan, Aleea Coșbuc, Gheorghe
Pituț.
14.12.2017 09:00-16:00, Loc. Șoimi.
4. Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Rural
14.12.2017, 09:00-17:00, Loc.: Cetariu (p), Cheriu (p),
Hăucești, Ciulești, Spinuș, Sălițte, Gurbești, Sărsig, Ciuhoi, Cenaloș, Mierlău.
5.Centru Operaţiuni Reţea Beiuş (mt+jt) - Punct de
lucru Salonta
20.12.2017, 09:00-15:00, Loc. Ucuriş.

