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AFIR: A fost prelungit termenul pentru

Depunerea de proiecte
pe cinci submăsuri
Agenţia pentru Finanţarea
Investiţiilor Rurale (AFIR)
anunţă pe cei interesați că
mai pot depune cereri pentru finanțarea investițiilor
în exploatații pomicole și în
unități de procesare și după
termenul-limită.

AFIR anunță prelungirea
sesiunii de depunere a proiectelor de investiții pentru submăsurile (sM) 4.1a „Investiții
în exploatații pomicole”, 4.2
„Sprijin pentru investiții în
prelucrarea/comercializarea
și/sau dezvoltarea de produse
agricole” și 4.2a „Sprijin pentru investiții în prelucrarea/
comercializarea și/sau dezvoltarea de produse pomicole”
până la 30 noiembrie 2016, ora
16.00 pentru sM 4.1a și până la
15 decembrie 2016, ora 16.00
pentru submăsurile 4.2 și 4.2a.
Alocarea bugetară pentru cele
3 submăsuri, stabilită pentru
sesiunea 2016 este împărțită
astfel: pentru sM 4.1a alocarea este de 70.586.064 euro,
pentru sM 4.2 alocarea este de
93.489.143 euro, iar pentru sM
4.2a alocarea este de 8.629.953
euro.
AFIR precizează că primeș-

te solicitări de finanțare în limita plafonului de depunere
a proiectelor, respectiv 120%
din suma alocată pe sesiune.
În prezent mai sunt disponibile
fonduri europene nerambursabile după cum urmează: aproximativ 43,6 milioane de euro
pentru sM 4.1a; aproximativ
68 milioane de euro pentru sM
4.2; aproximativ 8,6 milioane
de europentru sM 4.2a. Pragul

minim de depunere a proiectelor până la închiderea sesiunii este de 10 puncte (sM 4.1a
și sM 4.2a), iar pentru sM 4.2
este de 15 puncte. După încheierea evaluării de către AFIR,
proiectele vor fi selectate în
funcție de punctajul obținut la
criteriile de selecție de către fiecare proiect în parte, în ordine
descrescătoare. Selecția proiectelor se va realiza în limita

alocării disponibile în 2016.
Toți cei interesați să depună
proiecte de investiții în exploatații pomicole, dar și pentru
procesare în sectoarele agricol
și pomicol pot consulta gratuit
pe pagina oficială de internet a
Agenției (www.afir.info) Ghidul Solicitantului pentru submăsurile amintite.
n Doina
ARONESCU-NEAGOE

Din 2017, PFA – obligate la

MADR: Ajutor de minimis
Schimbarea actelor
pentru irigaţii
de înregistrare
Potrivit Legii nr. 182/2016, publicată recent în Monitorul Oficial şi ale cărei prevederi se vor aplica începând cu 17 ianuarie 2017, PFA vor avea doi ani la dispoziţie
pentru a depune o menţiune prin care să îşi
modifice obiectul de activitate, după această perioadă riscând să fie radiate din oficiu.
Concret, în cazul PFA restricția va fi de maximum cinci clase de activități prevăzute de
Clasificarea activităților din economia națională (coduri CAEN, formate din patru cifre).
Documentul citat prevede că odată cu intrarea
sa în vigoare, adică 17 ianuarie 2017, dar nu
mai târziu de 17 ianuarie 2019, PFA care au
un număr de activități ce depăşeşte noile limite sunt obligate să-și modifice obiectul de
activitate. Procedura efectivă presupune depunerea unei cereri la Registrul Comerţului,
prin care titularul entităţii (sau împuternicitul
acestuia) va opta pentru păstrarea a maximum
cinci clase CAEN şi eliminarea acelor coduri
CAEN care depăşesc limitele. În cazul în care
PFA-urile nu vor notifica Registrul Comerţului în legătură cu reducerea numărului de activităţi la cel mult cinci clase CAEN până pe
17 ianuarie 2019, reprezentanţii instituţiei le
vor radia din oficiu, cel târziu în martie 2019.
În acelaşi timp, PFA-urile care se înființează
după 17 ianuarie 2017 vor fi obligate să opteze
pentru maximum cinci coduri CAEN pentru
activităţile pe care le vor desfășura.
n Doina A. NEAGOE

Acordarea compensaţiilor va avea
la bază facturile reprezentând energia electrică şi apa pentru irigaţii,
emise de către ANIF sau de către alţi
prestatori de acest tip de servicii, pe
numele beneficiarilor, aferent campaniilor de irigaţii 2017, 2018 şi 2019.
Schema are ca scop acordarea de
ajutoare de minimis întreprinderilor
unice, respectiv organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii şi/sau federaţii de organizaţii ale utilizatorilor de
apă pentru irigaţii, care aplică irigaţii
pe suprafeţe agricole aflate în amenajări de irigaţii în campaniile de irigaţii
2017, 2018 şi 2019, pentru compensarea
costurilor cu serviciile prestate de către Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri

Funciare (ANIF), sau de către alţi prestatori de acest tip de servicii, respectiv
pentru energia electrică consumată şi
apa pentru irigaţii livrată până la staţiile de punere sub presiune ale beneficiarilor. Acordarea compensaţiilor va avea
la bază facturile reprezentând energia
electrică şi apa pentru irigaţii, emise de
către ANIF sau de către alţi prestatori
de acest tip de servicii, pe numele beneficiarilor. Valoarea sprijinului financiar
acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unui grant,
iar valoarea totală pentru fiecare beneficiar, nu bva depăşi echivalentul în lei
a sumei de 200.000 euro pe durata celor
trei exerciţii financiare.
n Doina A. NEAGOE

MFP: În dezbatere publică,

Proiectul de HG privind nivelul
maxim al primelor RCA
Tarifele în cauză au fost stabilite de
către Autoritatea de Supraveghere
Financiară (ASF) în urma consultărilor cu transportatorii și asigurătorii.
Astfel, pentru autoturisme, prețul
poliței obligatorii se va situa între 547
și 3.087 lei pe an, în funcție de capacitatea cilindrică și vârsta șoferului;
pentru autovehiculele de transport

marfă, RCA costă între 749 și 2.979 lei
(persoane fizice), respectiv 943 - 7.534
lei (persoane juridice). De asemenea,
prima maximă pentru autovehiculele
de transport cu o masă mai mare de 16
tone este de 7.534 lei pe an. Proiectul
mai stabileşte că orice jucător din piața RCA care vinde polițe la prețuri mai
mari va fi sancționat de ASF cu 1.000
- 50.000 lei.
n Doina A. NEAGOE

ANAF: Calendar fiscal
pentru luna noiembrie
Potrivit Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în această lună, contribuabilii
au stabilite cinci termene la care trebuie
să efectueze plăţi şi să depună declaraţiile
stabilite prin lege.
Astfel, dintre cele cinci termene stabilite,
un prim termen este pe 7 noiembrie, când
trebuie depusă Declarația de mențiuni privind
schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele
impozabile înregistrate în scopuri de TVA care
utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă
fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România. (D092). Cel de-al
doilea termen este joi, 10 noiembrie pentru:
plata taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate; depunerea Declaraţiei de înregistrare
fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane
juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică (D010); Declaraţie de înregistrare
fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice
în mod independent sau exercită profesii libere
(D070); depunerea Declaraţiei de înregistrare
fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române (D020); plata impozitului
pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind
încasările din spectacole. Acelaşi termen se
aplică şi pentru depunerea declarațiilor: 010
Declarație de înregistrare fiscală/Declarație
de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri
și alte entități fără personalitate juridică; 020
Declarație de înregistrare fiscală/Declarație
de mențiuni pentru persoane fizice române și
străine care dețin cod numeric personal; 070
Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de
mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent
sau exercită profesii libere.
n Doina A. NEAGOE

Săptămâna 31.10.2016-04.11.2016

1. CEM (mt + jt) ALEŞD - PL ALEŞD
03.11.2016 orele 08-15 Loc. Aleșd: Cart. Ciocârliei:
Bloc L6, Str. Lalelor, Piata Unirii, Teiului, Dâmboviței,
Florilor, Castanilor; Loc. Socet, Huta Voivozi, Huta Marca (Sălaj)
2. CEM (mt + jt) ALEŞD - PL MARGHITA
03.11.2016 orele 09-15 loc. Sacalasău Nou
3. CEM (mt + jt) ALEŞD - PL SĂCUENI
03.11.2016 orele 09-15 loc. Valea lui Mihai - Ferma
Mohos
4. CEM (mt + jt) ŞTEI - PL BEIUŞ
03.11.2016 orele 09-17 Loc. Beiuș: str. Pandurilor, Finișului, Tîrgul Mic, Plopilor, 1 Dec. 1918, Niculiță Papp,
Mizieșului, Viile peste Criș; Loc. Finiș , Fiziș, Ioaniș,
Holod, Vintere, Șoimi, Hodișel
5. CEM (mt + jt) ŞTEI - PL SALONTA
03.11.2016 orele 09-16 Loc. Tinca: str. Republicii, Stefan Cel Mare, Eminescu, Dumbravei, Somesului, Scolii,
Horea, Zorilor, Târgului, Tudor Vladimirescu, Armatei
Române, Dumbravei, Avram Iancu, Muresului, Traian,
Avram Iancu, Cloșca, Emanoil Gojdu, Andrei Mureșan,
Tulea Șerban, Mihai Viteazul, Trandafirilor, Dorobanți,
Gheorghe Lazăr, Pădurii, Vasile Alecsandri, Caragiale,
Crișului, Arany Janos, Prahovei, Victoriei; Loc. Salonta: str. Oradiei p., I.C. Brătianu, Szechenyi Istvan, József
Attila, 7 Iunie, Haiducilor, Cantacuzino, Sportului, Toldi, Horea p., Cloşca p.
03.11.2016 orele 09-15
Loc. Sititelec p.
6. CEM (mt + jt) MUNICIPAL - PL ORADEA
03.11.2016 orele 09-17 Loc. Oradea: str. Lăpuşului,
Alexandru Cazaban, Oneştilor, Salcȃmilor, Erofte Grigore, Verii, Meziadului, Barcăului, Tudor Vladimirescu,
Splaiul Crişanei, Poieniţei, Constantin Brȃncuşi, Comarnicului, William Shakespeare, P-ţa Cazărmii, Crişului,
Roşiorilor, Plevnei, Principatele Unite, B-dul Decebal
- parţial, Satelitului, Retezatului, Constructorilor, Theodor Neculuta, Șt. O. Iosif, Păunului, Fluierașului.
7. CEM (mt + jt) MUNICIPAL - PL RURAL
03.11.2016 orele 09-17 Loc. Ceica - parțial, Incești
- parțial, Ceișoara - parțial, Tășad - parțial, Lăzăreni parțial, Stracoș - parțial, Bucuroaia - parțial, Sântandrei
- parțial, Oșorhei - parțial, Sâniob - parțial, Spinuș, Hăucești, Sărsig, Gurbești, Săliște, Cenalos, Poclușa.
8. CEM (mt + jt) ŞTEI - PL ŞTEI
03.11.2016 orele 09-15 loc. Băiţa Sat, Băiţa Plai, Nucet,
Lazuri de Beiuş, Cusuiuş, Sudrigiu, Rieni, Cucuceni

