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CJAPIA BIHOR: Măsura 14

Au fost publicate Ghidurile
solicitantului
Centrul Judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură (CJAPIA) Bihor informează că,
prin Ordinul MADR nr.
1040/10 mai, au fost aprobate Ghidurile Solicitantului
pentru Măsura 14 - „Bunăstarea animalelor” din cadrul
PNDR 2014 - 2020, pachetul
a) Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor şi pachetul b)
Plăţi în favoarea bunăstării
păsărilor.

Totodată, prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 1041 din
10.05.2018 a fost aprobat modelul Cererii de plată privind
Măsura 14 - „Bunăstarea Animalelor” - pachetul a) Plăţi în
favoarea bunăstării porcinelor,
iar prin Ordinul Ministrului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 1042 din 10.05.2018 a
fost aprobat modelul Cererii de
plată privind Măsura 14 - „Bunăstarea Animalelor” - pachetul b) Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor. Reprezentanţii
CJAPIA Bihor precizează că
Cererile de plată aferente pachetelor a) și b) ale Măsurii 14 „Bunăstarea animalelor” se vor
depune la Centrele judeţene/
locale APIA şi al Municipiului
Bucureşti, până la data de 15
MAI 2018, inclusiv. Beneﬁciarii plăților sunt exploatațiile comerciale autorizate sanitar-veterinar, încadrate în categoria
fermierilor activi (conform art.
9 din Regulamentul (UE) nr.
1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17
decembrie 2013) care își asumă
voluntar angajamente anuale în
favoarea bunăstării animale-

 3 manipulanţi marfă, cod COR 933303.
Selecţia se va face pe baza C.V.-urilor depu(320)
se până la 18 mai 2018.

Anunț public
OMV PETROM S.A.,
titular al proiectului “Centrală Termoelectrică la Parc 1 Curtuișeni şi racordare
la reţeaua de energie electrică”, propus a ﬁ
amplasat în com. Curtuișeni, jud. Bihor, proprietatea OMV Petrom S.A., anunţă publicul
interesat asupra intenţiei de realizare şi punere în funcţiune a acestei capacităţi energetice
cu puterea nominală de 3,12 MW, în vederea
emiterii Autorizaţiei de Înﬁinţare emisă de
ANRE.
(321)

cu sediul în localitatea Oradea, str. Poieniţei nr. 25, jud. Bihor
organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante pe perioadă nedeterminată de:
 îngrijitor şcoală - 0,5 post.
Condiţiile speciﬁce de participare la concurs sunt:
 studii minime 8 clase,
 nu necesită vechime în muncă.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs
până la data de 30.05.2018, ora 10.00, la sediul unităţii şcolare.
Relaţii suplimentare la sediul Colegiului Tehnic „Mihai
Viteazul” localitatea Oradea, str. Poieniţei nr. 25, jud. Bihor.
Relaţii suplimentare la secretariat, tel. 0259/43-14-26.
(323)

lor. Sprijinul acordat în cadrul
acestei măsuri este o plată compensatorie pentru pierderile de
venit şi costurile suplimentare
suportate de beneﬁciari, iar prima compensatorie este plătită
anual, ca sumă ﬁxă pe unitatea
vită mare (UVM). De menţionat că sprijinul este acordat în
cadrul acestei măsuri în urma
încheierii pe o perioadă de 1 an
a unor angajamente voluntare
în favoarea bunăstării animelelor. Toate documentele pot
ﬁ consultate pe site-ul APIA
(www.apia.org.ro), la secţiunea
Măsuri de Sprijin și IACS, subsecțiunea Măsuri delegate din
PNDR. De asemenea, CJAPIA
Bihor atrage atenția potențialilor beneﬁciari că termenul limită de depunere a cererilor unice
de plată, în cadrul Campaniei

2018, este azi, 15 mai, inclusiv,
conform Ordinului Ministrului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) nr. 15/17.01.2017
privind stabilirea modalităţii
de coordonare a implementării
schemelor de plăţi directe şi a
Ajutoarelor Naţionale Tranzitorii care se aplică în agricultură,
la nivelul MADR şi al APIA.
Potrivit datelor CJAPIA Bihor, până la ﬁnele săptămânii
trecute lucrătorii instituţiei au
preluat peste 86% din numărul
cererilor preluate în Campania
2017. Astăzi, ﬁind ultima zi, reprezentanţii instituţiei reamintesc că, potrivit legii, cererile
unice de plată ale fermierilor
sub 50 de ha sunt preluate la
unul din Centrele Locale APIA
(Aleşd, Beiuş, Marghita, Oradea, Săcueni, Salonta, Ştei,

Plafonul de scutire de TVA

„Persoana impozabilă stabilită în România conform art.
266 alin. (2) lit. a), a cărei cifră
de afaceri anuală, declarată sau
realizată, este inferioară plafonului de 88.500 euro, al cărui
echivalent în lei se stabileşte la
cursul de schimb comunicat de
Banca Naţională a României
la data aderării şi se rotunjeşte
la următoarea mie, respectiv
300.000 lei, poate aplica scutirea de taxă, denumită în conti-

angajează:

Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul”
Oradea

Tinca), după caz, iar fermierii
care deţin peste 50 ha trebuie să
se prezinte la CJ APIA.
“Dorim şi pe această cale să
informăm toţi fermierii că termenul de 15 mai 2018 nu va ﬁ
prelungit, după această dată nu
se vor prelua cereri unice de
plată, în consecinţă, rugăm fermierii să se prezinte la APIA.
În perioada 16 -31 mai se pot
aduce modiﬁcări fără penalităţi
cererilor unice de plata depuse
în perioada 1 martie - 15 mai
2018. Nu uitaţi, drumul către o
agricultură performantă trece
pe la APIA! Depuneţi cererile
unice de plată până în data de
15 mai 2018!” - precizează dl.
Florian Pavel, director al CJAPIA Bihor.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

ANAF: Precizări privind
Potrivit prevederilor Legii
nr. 72/2018, plafonul de la
care persoanele impozabile
sunt obligate să se înregistreze în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (TVA) a fost
majorat la 300.000 lei.

S.C. POINT SOLUTION CENTER S.R.L.
cu sediul în Oradea, str. Ovidiu, nr. 1/CVIII, Bihor,

nuare regim special de scutire,
pentru operaţiunile prevăzute
la art. 268 alin. (1), cu excepția
livrărilor intracomunitare de
mijloace de transport noi, scutite conform art. 294 alin. (2)
lit. b).”, se speciﬁcă în textul
legii.
Potrivit prevederilor actului
normativ, persoanele impozabile înﬁinţate până la sfârşitul
anului 2017 sunt obligate să solicite înregistrarea în scopuri
de TVA dacă depăşesc plafonul de 220.000 lei în perioada
cuprinsă între 1 ianuarie 2018
şi data de 1 a lunii următoare
celei în care a intrat în vigoare
legea - 1 aprilie 2018. În cazul în care nu au depăşit acest
plafon în perioada amintită,

denumită perioadă de referinţă, obligaţia înregistrării în
scopuri de TVA va interveni
în cazul depăşirii pragului de
300.000 de lei până la data de
31 decembrie 2018, se indică
în document. La determinarea
plafonului de 300.000 lei se ia
în calcul şi cifra de afaceri realizată în perioada de referinţă.
În schimb, persoanele impozabile înﬁinţate în perioada de
referinţă au obligaţia să solicite înregistrarea în scopuri de
TVA dacă depăşesc în această
perioadă plafonul de 220.000
lei sau dacă depăşesc plafonul
de 300.000 lei până la ﬁnele
anului 2018.
Pe de altă parte, în cazul persoanelor impozabile care s-au

înﬁinţat începând cu data de
1 aprilie 2018, actul normativ
prevede că acestea trebuie să
solicite înregistrarea în scopuri
de TVA dacă depăşesc, de la
înﬁinţare până la 31 decembrie
2018, plafonul de 300.000 lei.
Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA anterior anului 2018 pot solicita
scoaterea din această evidenţă
după data de 1 a lunii următoare celei în care a intrat în
vigoare amintita lege, dacă nu
au depăşit plafonul de scutire
de 220.000 lei din anul 2017
şi dacă până la data solicitării
scoaterii din evidenţă nu au depăşit pragul de 300.000 lei.
 Doina A. NEAGOE

Consiliul Local
al Comunei Sânnicolau Român,

cu sediul în localitatea Sânnicolau Român nr. 1-4,
jud. Bihor, cod poştal 417153 , cod ﬁscal 15651970 tel.
0259/395-329 şi fax: 0259/395-329, organizează în data
de 24.05.2018, ora 10.00, la sediul mai sus menţionat,
licitaţia având ca obiect închirierea următorului bun
imobil:
1. Teren - păşune în suprafaţă de 20,00 ha mp înscris
în BF 602.
Documentaţia de atribuire privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de închiriere poate ﬁ achiziţionată
la sediul Consiliului Local al Comunei Sânnicolau Român nr. 1-4, Compartimentul Secretariat.
Data limită pentru depunerea ofertelor este
23.05.2018
Ofertele se depun la sediul Primăriei comunei Sânnicolau Român – compartimentul secretariat.
Şedinţa publică de deschidere a ofertelor se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Sânnicolau Român
în data de 24.05.2018, orele 10.00.
(324)
CURTEA DE APEL ORADEA
organizează în data de 30.06.2018, ora 9.00,
concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă
determinată, a următoarelor posturi:
 2 posturi de greﬁer cu studii superioare în cadrul
Judecătoriei Satu Mare;
 1 post de greﬁer cu studii superioare în cadrul Judecătoriei Oradea.
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon
0259/42-68-84, interior 2084, sau pe pagina de internet
a instanţei: http://portal.just.ro/35/SitePages/concursuri.
aspx?id inst 35. (325)

Vă aşteptăm şi în centru!

Anunţurile de publicitate pot ﬁ depuse şi achitate
şi la Punctul de preluare deschis lângă Teatrul de
Stat din Oradea, pe strada Patrioţilor nr. 2, de luni
până joi, între orele 9.00-18.00, vineri, între orele
9.00-16.00 şi duminica, între orele 16.00-18.00.

