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Pentru crescătorii de ovine

Termen limită pentru
obţinerea subvenţiei
Ajutoarele de minimis se
plătesc beneﬁciarilor, într-o
singură tranşă anuală aferentă anului de cerere, valoarea subvenției care se acordă
beneﬁciarilor ﬁind de 1 leu/
kg lână comercializată.
Crescătorii de ovine care
sunt înscriși în Programul
de ajutor de minimis pentru
subvenția la lână, un leu pentru
kilogramul de lână comercializată, trebuie să depună documente justiﬁcative la Direcțiile
agricole județene până la termenul limită de 1 septembrie
2018. Conform prevederilor
HG nr. 418/2018 pentru modiﬁcarea HG nr. 500/2017 privind
aprobarea schemei „Ajutor
de minimis pentru aplicarea
programului de susținere a
crescătorilor de ovine pentru
comercializarea lânii”, termenul până la care crescătorii de
ovine au obligația să depună la
DAJ documentele justiﬁcative
care să ateste comercializarea
producției de lână obținute este
1 septembrie 2018. Pot ﬁ beneﬁciari ai ajutorului: crescători
de ovine, persoane ﬁzice care
deţin atestat de producător
emis în baza Legii nr. 145/2014
pentru stabilirea unor măsuri
de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol,
cu modiﬁcările și completările
ulterioare, valabil până la data
plăţii ajutorului de minimis;
crescători de ovine, persoane
ﬁzice autorizate, întreprinderi
individuale şi întreprinderi
familiale, constituite potrivit
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind
desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele ﬁzice autorizate, întreprinderile
individuale şi întreprinderile

familiale, cu modiﬁcările şi
completările ulterioare; crescători de ovine, persoane juridice. În ceea ce priveşte criteriile de eligibilitate, acestea sunt
următoarele: să dețină o exploataţie înregistrată în Registrul Național al Exploatațiilor,
astfel cum e prevăzut în Norma sanitară veterinară pentru
implementarea procesului de
identiﬁcare şi înregistrare a
suinelor, ovinelor, caprinelor
şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii
Naţionale Sanitare Veterinare
şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010, cu modiﬁcările
şi completările ulterioare; să
facă dovada comercializării
cantității de lână pentru care
solicită acordarea sprijinului
către un centru de colectare a
lânii sau o unitate de procesare
a lânii. Bugetul alocat pentru
plata acestei subvenții este de

36.000 mii lei şi se asigură de
la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu
această destinaţie Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2018.
În ceea ce priveşte documentele necesare, crescătorii
de ovine trebuie să depună la
Direcțiile agricole județene
o cerere de înscriere în Program prin care solicită înregistrarea în Registrul unic
pentru accesarea Programului
de susținere a crescătorilor
de ovine și caprine pentru comercializarea lânii, însoţită de
următoarele documente: copie
a B.I./C.I. al/a solicitantului
persoană ﬁzică sau, după caz,
împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a
reprezentantului legal; copie a
certiﬁcatului de înregistrare la
Oﬁciul Naţional al Registrului
Comerţului/Registrul naţional

al asociaţiilor şi fundaţiilor sau
a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, după caz
în cazul persoanelor juridice,
precum şi copie a B.I./C.I. al/a
împuternicitului persoană ﬁzică, după caz; dovadă cont activ
bancă/trezorerie; declarație pe
propria răspundere, conform
modelului prevăzut în anexa nr.2; document care atestă
că exploatațiile de ovine sunt
identiﬁcate şi înregistrate în
RNE până la data depunerii
cererii de înscriere în Program, eliberat de operatorul
Sistemului naţional de identiﬁcare şi înregistrare a animalelor – SNIIA. De precizat în
încheiere că această cerere trebuie să cuprindă efectivul de
animale deținut și cantitatea de
lână estimată a se comercializa, în anul de cerere.
 Doina ARONESCUNEAGOE

Ministrul Mediului: „Casa Verde” MFP: Până la 1 septembrie,

100 milioane euro pentru Obligaţia dotării cu case
relansarea programului de marcat electronice
Ministerul Mediului alocă, prin Fondul de
mediu, 100 de milioane de euro pentru relansarea, în luna octombrie, a programului Casa
verde. Potrivit reprezentanţilor ministerului,
prin acest program, 26.000 de gospodării vor
putea beneﬁcia de celule fotovoltaice pentru
producerea de energie electrică necesară încălzirii apei, iar până la 4.600 de euro din totalul investiției vor putea ﬁ decontați din bugetul
Administrației Fondului de Mediu. Totodată,
în acest an demarează, în parteneriat cu Ministerul Energiei, un program de montare de
panouri fotovoltaice pentru 9.000 de locuințe
neelectriﬁcate, cu ﬁnanțare din Fondul de mediu, iar persoanele ﬁzice interesate pot accesa
acești bani începând cu 15 octombrie.
 Doina A. NEAGOE

Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanţelor (MFP), contribuabilii mari sau mijlocii trebuie să se
doteze cu aparate de marcat cu jurnal electronic, până la 1 septembrie.
„Intenţia Ministerului Finanţelor Publice este ca acest proces să se deruleze
fără afectarea activităţii operatorilor
economici, urmând ca, până la ﬁnalizarea implementării noilor aparate de
marcat, organele de control abilitate să
deruleze o serie de acţiuni de tip preventiv şi de îndrumare”, precizează

sursa citată. Reamintim că, la data de
24 mai, a fost aprobată Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 44/2018 potrivit căreia operatorii economici sunt
obligaţi să se doteze cu aparate de marcat cu jurnal electronic. Astfel, măsura
trebuie implementată de contribuabilii
mari sau mijlocii până la 1 septembrie
şi de către contribuabilii mici până la 1
noiembrie. Termenele de 1 septembrie,
respectiv 1 noiembrie sunt termene ﬁnale.
 Doina A. NEAGOE

ANAF: Din ianuarie 2019,
exclusiv online

Comunicarea între
MFP-ANAF şi
contribuabili

Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) a fost publicat un
comunicat privind faptul că, începând cu
1 ianuarie 2019, comunicarea între MFPANAF şi contribuabili se va realiza exclusiv
online.
Potrivit comunicatului ANAF, cea mai bună
metodă prin care contribuabilii se pot familiariza cu serviciile online este utilizarea lor,
în consecinţă instituţia punând la dispoziţia
contribuabililor, în 98% dintre sediile sale,
calculatoare în sistem self service. La cerere, contribuabilii vor ﬁ îndrumaţi direct de
către inspectorii ﬁscali în vederea îndeplinirii
obligaţiilor ﬁscale. Lista sediilor în care este
disponibil acest nou serviciu pentru contribuabili poate ﬁ accesată la adresa www.anaf.ro.
De asemenea, inspectorii ﬁscali vor sprijini
contribuabilii pentru familiarizarea cu orice
serviciu online pus la dispoziţie de ANAF:
înscrierea în Spaţiul Privat Virtual, depunerea
de declaraţii, consultarea ghidurilor şi informaţilor existente pe site-ul ANAF etc.
 Doina A. NEAGOE
***

Scădere a indicelui
ROBOR la trei luni

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie
de care se calculează costul creditelor de
consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut
luni la valoarea de 3,28%, de la 3,30%, cât
înregistra vineri, reiese din datele Băncii
Naţionale a României (BNR).
Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care
se calculează costul creditelor de consum în lei
cu dobândă variabilă, a scăzut luni la valoarea
de 3,28%, de la 3,30%, cât înregistra vineri,
reiese din datele Băncii Naţionale a României
(BNR). Şi indicele ROBOR la 6 luni, utilizat în
calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei
cu dobândă variabilă, şi-a continuat luni scăderea, până la valoarea de 3,43%, de la 3,44%.
Indicele ROBOR la 9 luni, care reprezintă rata
dobânzii plătită la creditele în lei atrase de
către băncile comerciale de la alte bănci comerciale pentru o perioadă de nouă luni, a scăzut
la valoarea de 3,49%, de la 3,50% cât înregistra
vineri. De asemenea, indicele ROBOR la 12
luni a înregistrat scăderi, ajungând luni la valoarea de 3,55%. ROBOR reprezintă rata medie
a dobânzii la care băncile româneşti se împrumută între ele în lei. Indicele se stabileşte zilnic
ca medie aritmetică a cotaţiilor practicate de 10
bănci selectate de Banca Naţională.
 Doina A. NEAGOE

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. 4, de luni până vineri, între
orele 9-18, şi duminica, între orele 16-18.

