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AFIR

Fonduri pentru investiții
prin PNDR 2020
Agenția pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale reamintește solicitanților de fonduri
europene nerambursabile,
printr-un comunicat postat
pe site-ul instituţiei, că sunt
deschise mai multe sesiuni
de primire a cererilor de
ﬁnanțare prin intermediul
unor submăsuri (sM) din cadrul Programului Național
de Dezvoltare Rurală 2014 2020 (PNDR 2020).

În această perioadă sunt
deschise mai multe sesiuni de
primire a cererilor de ﬁnanțare
prin intermediul PNDR 2020.
Cei care doresc să investească în agricultură și în dezvoltarea mediului rural mai au la
dispoziție fonduri pentru sectorul pomicol, pentru procesare, pentru cooperare, pentru
infrastructura de irigații. Astfel, o primă oportunitate deosebită o reprezintă investițiile
în sectorul pomicol, prin sM
4.1a. Până în prezent, s-au depus 28 proiecte de investiții în
valoare de aproximativ 23,7
milioane de euro.
Fondurile disponibile pentru
depunere sunt în valoare de
peste 74,4 milioane de euro și
pot ﬁ solicitate până la data de
15 august 2019, dacă nu se epuizează până atunci ca urmare a
cererilor de ﬁnanțare primite.
Investițiile în modernizarea
unităților de procesare sunt
ﬁnanțate, în această perioadă, prin intermediul schemei
GBER aferentă submăsurii
4.2.
Fondurile disponibile pentru
depunerea proiectelor, până la
data de 30 iunie 2019, sunt în

valoare de aproximativ 29,6
milioane de euro.
O altă linie de ﬁnanțare
prin intermediul căreia AFIR
primește cereri de ﬁnanțare
este sM 4.3, componenta de infrastructură de irigații, pentru
care s-au depus, până în acest
moment, 12 proiecte în valoare
de 11,8 milioane de euro.
Solicitanții pot depune proiecte în limita plafonului de
288 milioane de euro, până în
data de 31 august 2019, în limita fondurilor disponibile.
De asemenea, se mai depune cereri de ﬁnanțare prin intermediul submăsurilor 16.1
și 16.1a sprijin pentru înﬁințarea și funcționarea grupurilor
operaționale, dezvoltarea de
proiecte pilot, produse și pro-

În 2019,

Deﬁcitul bugetar 3,5% din PIB

Ultima variantă a bugetului pentru 2019
prevede cheltuieli mai mari cu peste două
miliarde lei, ca urmare a introducerii
alocațiilor copiilor urcând deﬁcitul, potrivit Ministerului Finanțelor Publice, la
2,76% din PIB.
Totuși, Consiliul Fiscal (CF) este de părere
că deﬁcitul va depăși 3% din PIB, anul acesta,
având în vedere veniturile și cheltuielile prognozate, dacă politicile publice nu se schimbă. „Majorarea țintei de deﬁcit bugetar pentru
2019 și subdimensionarea aparentă a cheltuielilor de asistență socială și a celor aferente
contribuției către bugetul UE implică un deﬁcit situat în imediata vecinătate a nivelului
de referință de 3% din PIB, chiar şi ignorând
problemele legate de supradimensionarea veniturilor bugetare. Apreciem că este probabil
ca deﬁcitul bugetar să ajungă la circa 3,5% din
PIB în condițiile menținerii unor politici neschimbate“ – precizează Consiliul.
 Doina A. NEAGOE

cese în sectorul agricol și în cel
pomicol.
Alocarea ﬁnanciară aferentă
celor 2 linii de ﬁnanțare este de
aproximativ 12,5 milioane de
euro și este disponibilă până la
data de 10 aprilie 2019 pentru
16.1 și 15 martie 2019 pentru
16.1a.
Potrivit AFIR, până în prezent, au fost depuse 12 proiecte
în valoare de peste 4 milioane
de euro prin sM 16.1. Totodată, până la 30 aprilie 2019,
AFIR acordă sprijin ﬁnanciar
din fonduri europene pentru
cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul
de aprovizionare în sectorul
agricol și cel pomicol, prin sM
16.4 și 16.4a. Alocarea ﬁnanciară cumulată pentru cele două

sectoare este de peste 11,4 milioane de euro.
Cererile de ﬁnanțare se depun online pe pagina de internet a Agenției, www.aﬁr.
info, până la data limită stabilită în anunțul de lansare
aferent ﬁecărei sesiuni sau
până la epuizarea fondurilor
disponibile. Pentru întocmirea documentației necesare
obținerii ﬁnanțării, solicitanții
de fonduri europene, nerambursabile au la dispoziție
Ghidul solicitantului, care
poate ﬁ consultat gratuit pe
site-ul Agenției, la secțiunea
„Investiții PNDR” în pagina
dedicată ﬁecărei submăsuri în
parte.
 Doina
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Sprijin ﬁnanciar pentru tinerii
angajaţi în agricultură
Proiectul de hotărâre de Guvern
priveşte aprobarea normelor de aplicare a Legii 336/2018 pentru stimularea angajării tinerilor în agricultură,
acvacultură şi industria alimentară,
intrată în vigoare în acest an.
Conform unui proiect de act normativ pus în dezbatere publică de Ministerul Agriculturii, fermierii care angajează cel puţin doi tineri vor putea
beneﬁcia de un sprijin ﬁnanciar lunar,
în cadrul unui program cu o valoare de
30 de milioane de lei. Concret, angajatorii vor primi, pentru ﬁecare persoană
angajată: 1.000 lei - pentru persoanele
cu studii superioare de specialitate în
domeniul agricol, acvacultură şi/sau
industrie alimentară; 750 lei - pentru
persoanele cu studii medii de specialitate, precum şi cursuri de formare profesională de scurtă durată în domeniul
agricol, al acvaculturii şi/sau industriei
alimentare; 500 lei - pentru persoanele
fără studii. Pentru a beneﬁcia de prevederile legii, care în opinia oﬁcialilor va
contribui la creşterea forţei de muncă

în agricultură, acvacultură şi industria
alimentară cu aproximativ 3.000 persoane în anul 2019, angajatorii fermieri
au obligaţia de a încheia cu tinerii beneﬁciari ai Programului contracte individuale de muncă cu normă întreagă, pe
perioadă nedeterminată sau determinată, dar nu mai puţin de 12 luni, potrivit
prevederilor Legii nr. 53/2003, republicată, cu modiﬁcările şi completările ulterioare. Prin derogare de la prevederile
Legii nr. 227/2015 privind Codul ﬁscal,
cu modiﬁcările şi completările ulterioare, tânărul beneﬁciar al Programului
care a fost angajat în condiţiile legii, va
beneﬁcia de scutiri de la plata impozitului pe venit aferent salariului brut tabilit potrivit contractului individual de
muncă încheiat în cadrul Programului.
De precizat că datele Eurostat indică
faptul că, în România, forţa de muncă
ocupată în agricultură este de 1,6 milioane de persoane, ocupând locul al
doilea după Polonia, din care circa 85%
lucrează pe propriile exploataţii agricole de subzistenţă.
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Administrația Bazinală de Apă Crişuri,
cu sediul în Oradea, str. Ion Bogdan, nr. 35, jud. Bihor, organizează concurs pentru ocuparea funcției de
conducere contractuale vacante, după cum urmează:
* 1 post Șef serviciu (COR 111225) în cadrul Serviciului Gestiune, Monitoring și Protecția Resurselor de
Apă – A.B.A. Crișuri.
* 1 post Șef serviciu (COR 111225) în cadrul Serviciului Promovarea Investițiilor și Urmărirea Investițiilor
– A.B.A. Crișuri
Pentru participarea la concurs pentru postul de șef
Serviciu Gestiune, Monitoring și Protecția Resurselor
de Apă, candidații trebuie să îndeplinească următoarele
condiții speciﬁce:
- Studii superioare în domeniul: hidrotehnică, ingineria mediului, biologie, hidrologie, inginerie chimică,
chimie, ecologie, geologie, geograﬁe, îmbunătățiri funciare, știința mediului și domenii conexe;
- Vechime în specialitatea studiilor de minim 6 ani;
- Vechime în domeniul gospodăririi apelor de minim
4 ani.
Pentru participarea la concurs pentru postul de
șef Serviciu Promovarea Investițiilor și Urmărirea
Investițiilor, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții speciﬁce:
- Studii superioare în domeniul: hidrotehnică, energetică, construcții civile și industrial, căi ferate, drumuri
și poduri, geodezie, economic, juridic, îmbunătățiri
funciare, arhitectură peisagistică, inginerie economică,
inginerie mecanică și utilaj tehnologic.
- Vechime în specialitatea studiilor de minim 10 ani;
- Vechime în domeniul gospodăririi apelor de minim
4 ani.
Concursul pentru postul de șef Serviciu Gestiune, Monitoring și Protecția Resurselor de Apă se va
desfășura astfel:
* Proba scrisă în data de 04.04.2019, ora 08,30, la sediul la sediul ABA Crișuri, str. Ion Bogdan, nr. 35, loc.
Oradea.
* Interviu în data de 10.04.2019, ora 8,30 la sediul
ABA Crișuri, str. Ion Bogdan, nr. 35, localitatea Oradea.
și pentru postul de șef Serviciu Promovarea
Investițiilor și Urmărirea Investițiilor se va desfășura
astfel:
* Proba scrisă în data de 04.04.2019, ora 12,00 la sediul la sediul ABA Crișuri, str. Ion Bogdan, nr. 35, loc.
Oradea.
* Interviu în data de 10.04.2019 ora 12,00 la sediul
ABA Crișuri, str. Ion Bogdan, nr.35, localitatea Oradea.
Dosarul va cuprinde următoarele documente: cerere
de înscriere la concurs/examen, adeverință de la medicul de familie, cazier judiciar, curriculum vitae, copie
după cartea de identitate, copiile documentelor care să
ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copie după carnetul de muncă
sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă, în specialitate.
Dosarele se depun din data de 14.03.2019 până în data
de 28.03.2019, după următorul program: Luni – Joi: orele 800 - 1500 Vineri: orele: 800 - 1300 la secretariatul
unității, strada Ion Bogdan, nr. 35, Oradea.
Informații suplimentare la secretarul comisiei, telefon 0259/44-20-33 int. 209.
(1041)

ANUNŢ PUBLIC
privind solicitarea de revizuire a Autorizaţiei Integrate de Mediu depusă la Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bihor, cu sediul
ȋn municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A,
judeţul Bihor, de către ﬁrma MULTIPACK
S.R.L., situată ȋn sat Păntășești, nr. 41, comuna Drăgănești, judeţul Bihor, ȋn scopul
desfășurării activităţii “Tratarea suprafeţelor materialelor, a obiectelor sau a produselor utilizând solvenţi organici, în special
pentru apretare, imprimare, acoperire,
degresare, impermeabilizare, glazurare,
vopsire, curăţare sau impregnare, cu o capacitate de consum de solvent organic mai
mare de 150 kg pe oră sau mai mare de 200
de tone pe an”, prevăzută ȋn Anexa 1 a Legii
nr. 278/2013 privind emisiile industriale, ȋn
categoria 6.7.:.
Solicitarea de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu se referă la instalaţie existentă.
Informaţii privind impactul potenţial asupra mediului al activităţii pentru care se solicită revizuirea autorizaţiei integrate de mediu pot ﬁ consultate ȋn timpul programului de
lucru, la sediul A.P.M. Bihor din municipiul
Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, judeţul Bihor.
Observaţiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc ȋn scris, la sediul A.P.M. Bihor sau electronic la adresa de e-mail: ofﬁce@
apmbh.anpm.ro până la data de 14.04.2019.
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