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Sprijinul Cuplat Caprine - Campania 2018:

Eurostat:

Condiţii pentru accesarea
fondurilor
Potrivit Ghidului de ﬁnanţare, pentru a ﬁ eligibili pentru SCZ C, fermierii trebuie
să îndeplinească o primă
condiţie şi anume să ﬁe fermieri activi.
De asemenea: solicitantul
SCZ C poate solicita sprijinul
pentru un efectiv de minimum
50 şi maximum 500 de capete
de femele caprine şi/sau ţapi
de reproducţie, inclusiv, pe
beneﬁciar, în exploataţii cu
cod ANSVSA, care au vârsta
de minimum un an la data de
31 martie a anului de solicitare; fermierul cu un efectiv
mai mare de 500 de capete
de femele caprine şi/sau ţapi
de reproducţie beneﬁciază de
SCZ C calculat la nivelul a
maximum 500 de capete de
femele caprine şi/sau ţapi de
reproducţie; efectivul solicitat
este format din femele caprine
care au vârsta de maximum 8
ani şi/sau ţapi de reproducţie
care au vârsta de maximum 6
ani la data limita de depunere
a cererii unice de plată; efectivul de animale pentru care se
solicită SCZ este identiﬁcat şi
înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată,
dar nu mai târziu de prima zi
a perioadei de reţinere; solicitantul trebuie să deţină registrul individual al exploataţiei,
completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004;
efectivul de femele caprine şi/

sau ţapii pentru care se solicită
SCZ C trebuie menţinut în exploataţia/exploataţiile cu cod
ANSVSA menţionate în cerere
și/sau în exploataţiile asociaţiilor/cooperativelor/grupurilor
de producători în care au fost
transferate temporar pentru
păşunat, pe perioada de reţinere de 100 de zile de la data-limită de depunere a cererii
unice de plată. Totodată: efectivul de femele caprine înscris
în Registrul Genealogic al rasei pentru care se acorda SCZ
trebuie să respecte raportul de
sexe de minim un ţap înscris în
Registrul Genealogic al aceleiași rase la 35 de femele caprine; efectivul de femele caprine

neînscrise într-un Registru Genealogic pentru care se acordă
SCZ respectă raportul de sexe
de minim un ţap cu certiﬁcat de
origine la 35 de femele caprine.
Sunt eligibile la plată inclusiv
femelele caprine şi/sau ţapii
care până la ﬁnalul perioadei
de reţinere de 100 de zile, au
intrat, respectiv au ieşit în/din
exploataţiile cu cod ANSVSA
deţinute de acelaşi beneﬁciar
sau în/din exploataţiile asociaţiilor/cooperativelor, respectiv
grupurilor de producători în
care au fost transferate temporar pentru păşunat. Potrivit
legii, în cazul în care controlul la faţa locului nu a putut ﬁ
efectuat din motive generate

de reprezentantul legal, întreaga cerere se va respinge de la
plată, cu excepţia ANTZ 7 şi
ANTZ 8. De precizat că orice
schemă de plată poate ﬁ retrasă
total, în scris, în orice moment,
mai puţin în situaţiile în care
beneﬁciarul a fost informat cu
privire la neregulile din cererea sa de sprijin sau a fost înştiinţat cu privire la intenţia
APIA de a efectua un control
la faţa locului şi dacă în urma
controlului la faţa locului au
fost identiﬁcate nereguli, conform art. 3 din Regulamentul
(UE) nr. 809/2014.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

BNR:

A crescut numărul
restanţierilor la bănci
Numărul persoanelor ﬁzice cu restanțe mai
mari de 30 de zile la bănci și instituții ﬁnanciare nebancare a crescut cu 3,27% în ianuarie,
comparativ cu luna precedentă, ajungând la
680.152. Potrivit celor mai recente date ale
Băncii Naționale a României (BNR), aceste
persoane aveau restanțe în valoare de peste
7,49 miliarde de lei, cea mai mare parte a sumei ﬁind în lei și euro, respectiv 3,1 miliarde în
lei și echivalentul a 3,03 miliarde lei în euro. În
funcție de categoria de întârziere, cea mai mare
valoare corespunde termenului de peste 90 de
zile, cu 4,296 miliarde lei.
 Doina A. NEAGOE

Split TVA:

Noi reguli la obținerea Plăţi noi permise din
indemnizației de șomaj contul TVA al ﬁrmelor

Prin completările aduse la
Norme, se consideră că nu
realizează venituri inclusiv
persoanele care realizează
venituri incluse în baza de
calcul al contribuției asiguratorii pentru muncă și care se
acordă de către angajator sau
plătitorul de venit persoanelor
prevăzute la art. 19 din lege,

Românii care lucrează au, de departe, cel
mai ridicat risc de sărăcie dintre toţi cetăţenii UE, cu un procentaj de 18,9%.
Potrivit datelor comunicate de Eurostat, pentru referinţă, vecinii de la sud de Dunăre apar
de-abia pe locul şase, cu 11,4%, ﬁind plasaţi
între Luxemburg (12,0%) şi Italia (11,7%), pe
de o parte, şi Portugalia (10,9%) şi Polonia
(10,9%), pe de alta. Toate acestea ﬁind poziţionate peste media europeană de 9,6%, situată
aproape la jumătate faţă de realitatea din
România. În România, inegalitatea de gen se
manifestă cel mai clar în defavoarea bărbaţilor
(21,5%), deşi procentajul consemnat în rîndul
femeilor (15,2%) rămâne tot relativ ridicat în
raport cu practica europeană. Datele Eurostat
mai indică faptul că, la capătul opus al scalei
procentajelor de persoane care sunt supuse
riscului de sărăcie, deşi lucrează, apar ţări
precum Finlanda (3,1%), Cehia (3,8%), Belgia
(4,7%) şi Irlanda (4,8%).
 Doina A. NEAGOE

MFP:

Șomerii care realizează
venituri din activități autorizate vor beneﬁcia de indemnizație de șomaj dacă
dovedesc că acele venituri
nu depășesc valoarea indicatorului social de referință
al asigurărilor pentru șomaj
și stimulării ocupării forței
de muncă în vigoare în luna
pentru care se face dovada.

Românii care
lucrează – cel mai
mare risc de sărăcie

ulterior încetării contractului
individual de muncă, contractului de muncă temporară,
raportului de serviciu, man-

datului pentru care au fost numite sau alese, contractului de
management sau contractului
de mandat, conform prevederilor legale, cu excepția veniturilor din salarii și asimilate
salariilor stabilite în baza
unor hotărâri judecătorești rămase deﬁnitive și irevocabile/
hotărâri judecătorești rămase
deﬁnitive și executorii. Precizăm, în încheiere, că Hotărârea de Guvern a fost publicată în Monitorul oﬁcial nr.
224/2018 şi este în vigoare din
data de 13 martie a.c.
 Doina A. NEAGOE

Sistemul plății defalcate
a TVA a fost introdus prin
intermediul
Ordonanței
Guvernului nr. 23/2017 și se
aplică ﬁrmelor care înregistrează datorii la plata TVA și
celor aﬂate în insolvență.
ANAF a publicat săptămâna trecută, pe site-ul propriu,
Proiectul de Ordin privind
stabilirea operațiunilor care
dau dreptul la debitarea contului de TVA, cu acordul organului ﬁscal. Astfel, potrivit
actului aﬂat acum în dezbatere
publică, instituția va permite
debitarea contului de TVA în
cazul mai multor popriri asupra disponibilităților bănești,
astfel: înﬁinţarea popririi asupra disponibilităţilor băneşti,
de către organele de executare
silită competente; înﬁinţarea
popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi,

de organele de executare silită
competente; înﬁinţarea popririi asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat de la
autorităţi sau instituţii publice,
de către organele de executare silită competente; valoriﬁcarea bunurilor sechestrate/
conﬁscate, de către organele
de executare silită şi cele de
valoriﬁcare a bunurilor conﬁscate; alte situații în care TVA
aferentă achizițiilor de bunuri
și/sau servicii a fost achitată
de titular dintr-un alt cont decât un cont de TVA sau prin
alte instrumente/mijloace de
plată, acesta neavând obligația
efectuării plății din contul de
TVA. Precizăm că documentul
publicat de ANAF pe site-ul
propriu are nevoie de publicarea în Monitorul Oﬁcial pentru
a se aplica.
 Doina A. NEAGOE

Întreruperi energie electrică
Săptămâna 12.03.2018-16.03.2018
1. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Aleșd - Punct
de lucru Aleșd
15.03.2018 08:00-15:00, Loc. Varasau.
15.03.2018 08:00-16:00, Loc. Gheghie (p).
15.03.2018 09:00-17:00, Loc. Bălaia (p).
15.03.2018 09:00-17:00, Loc. Șinteu,Valea Tarnei, Huta
Voivozi, Socet total, Halmajd catun Fufez, Marca catun
Huta Marca.
2. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Aleșd - Punct
de lucru Marghita
15.03.2018 08:00-16:00, Loc. Valea Cerului cu nr.: 3675.
3. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Aleșd - Punct
de lucru Salonta
15.03.2018 08:00-16:00 Loc. Ciumeghiu (p), Cefa (p),
Salonta cu str.: Mihai Viteazul, Kulin György, Horea,
Cloșca, Crișan, Tincii, Rozelor, Nouă, P-ța Victoriei,
Dornei, Ianus Pannonius, Mihai Viteazul, Sinka István,
Arany János (p), Batthyanyi Lajos p, Madach Imre, Csokonai Vitéz Mihály, Independenței, Ioan Ciordaș, Nicolaus Olahus, George Coșbuc, Mikes Kelemen (p), Cantemir, Liszt Ferencz, Avram Iancu, Șarcadului, Emile Zola,
Decebal, Războieni, Regele Ferdinand.
4. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Beiuș - Punct
de lucru Beiuș
15.03.2018 09:00-17:00 Loc. Beiuș cu str.: Plopilor,
Târgul Mic, Aleea Coșbuc.
5. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Oradea - Punct
de lucru Oradea
15.03.2018 09:00-17:00, Loc. Oradea cu str.: Transilvaniei, Moldovei, Flammarion, Cantacuzino, Traian Lalescu, Sadoveanu, Bârsei.
6. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Oradea - Punct
de lucru Rural
15.03.2018 09:00-17:00 Loc.: Cetariu (p), Cordău (p),
Almașu Mic (p), Burzuc (p), Chioag (p).
15.03.2018 09:00-17:00 Loc. Paleu (p), Mierlău (p).
15.03.2018 09:00-17:00 Loc. Sărsig, Hăucești, Ciulești,
Gurbești, Săliște, Spinuș.

