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Campania de recoltare

Reguli şi măsuri de apărare
împotriva incendiilor speciﬁce
În perioada campaniei
agricole de vară, în special
în perioada campaniei de recoltare a cerealelor păioase,
creşte riscul de incendiu atât
la lanuri, cât şi depozitele de
cereale şi furaje, evenimente
care pot avea consecinţe dezastruoase asupra mediului
înconjurător, vieţii şi bunurilor.
Pentru reducerea riscurilor producerii unor incendii
pe timpul campaniei agricole
de recoltare a cerealelor, proprietarii de terenuri agricole,
deţinătorii de utilaje agricole
şi de transport, precum şi cetăţenii, trebuie să ţină cont de
măsurile speciﬁce de apărare împotriva incendiilor care
trebuie respectate pe timpul
desfăşurării campaniei de recoltare şi depozitare a cerealelor. Concret: lucrările vor
începe prin izolarea lanurilor
faţă de drumuri, păduri şi căi
ferate prin crearea unor fâşii
paralele arate sau discuite cu
dimensiunea cuprinsă între 20
- 30 m; la lucru, se vor admite
doar utilajele veriﬁcate tehnic
de către persoanele autorizate
şi ale căror ţevi de eşapament
sunt prevăzute cu dispozitive
omologate de reţinere a scânteilor; începând cu perioada
coacerii şi până la terminarea
recoltării cerealelor, se interzice fumatul, iluminatul cu
ﬂacăra deschisă sau folosirea
sub orice formă a focului des-

Inventarierea
locurilor de veci

Administrația Domeniului Public Oradea
derulează o activitate de inventariere a locurilor de înmormântare din Cimitirul Municipal Rulikowski. Cei care au locuri de veci
concesionate sau au strămoși înmormântați în
Cimitirul Municipal sunt rugați să-și veriﬁce
situația concesionărilor. Listele cu locurile expirate pot ﬁ consultate pe site-ul adporadea.ro
sau la Administrația Cimitirului.
În situațiile în care perioada de concesionare
a expirat și contractul nu este prelungit, locurile de veci intră în patrimoniul municipiului,
putând ﬁ atribuite, prin licitație, pentru alte
înmormântări.

Fonduri pentru ﬁrme 2019

Continuă ajutoarele
de stat pentru investiții
Ministerul Finanțelor a venit cu modiﬁcări la schemele de ajutor de stat prin prevăzută de HG 807/2014 (investiții cu impact
major) și prin HG 332/2014 (investiții care
promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă).

chis în lanurile de cereale şi
pe mirişti, pe combine, utilaje
şi autovehicule de transport;
locurile pentru fumat nu se
vor amplasa la o distanţă mai
mică de 50 m faţă de culturile
de cereale păioase, în perioada
coacerii şi recoltării, precum
şi faţă de locurile de depozitare a paielor. De asemenea,
faţă de depozitele şi punctele
de alimentare cu combustibil,
distanţa va ﬁ de peste 40 m;
alimentarea cu carburanţi se
va face în punctele de alimentare special amenajate (la cel
puţin 20 m în afara lanurilor

de cereale) iar aprovizionarea
maşinilor agricole la punctele
de alimentare, se va face cu
motoarele oprite. Este interzis
transportul şi transvazarea lichidelor combustibile în vase
deschise sau confecţionate din
material plastic şi alimentarea
în lan sau la distanţe mai mici
de 50 m faţă de acestea, a autovehiculelor, maşinilor şi utilajelor agricole. De asemenea:
remedierea unor defecţiuni
apărute la maşinile şi utilajele
agricole se va face la o distanţă
de cel puţin 50 m faţă de lanurile nerecoltate, mirişti sau
vegetaţie uscată; toate maşini-

le şi utilajele agricole, precum
şi cele care au acces în zonele
cu vegetaţie uscată sau deşeuri
combustibile, vor ﬁ dotate cu
stingătoare cu praf şi dioxid
de carbon, iar personalul de
deservire va ﬁ instruit cu privire la respectarea regulilor şi
măsurilor de apărare împotriva incendiilor. De precizat, în
încheiere, că în perioada caniculară şi de secetă prelungită
arderea miriştilor, a vegetaţiei
uscate şi a resturilor vegetale
este interzisă.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Avans mai redus la creşterea A fost adoptată
preţurilor locuinţelor
Legea pentru combaterea
spălării banilor
Preţul locuinţelor a crescut cu 4% în zona
euro şi în Uniunea Europeană în primul trimestru din 2019, comparativ cu perioada
similară din 2018, un avans mai redus ﬁind
înregistrat în România, unde acesta a urcat
cu 3,3% în ritm anual.
Potrivit datelor publicate miercuri de Oﬁciul
European de Statistică (Eurostat), în primul
trimestru din 2019, în rândul statelor membre,
cele mai mari creşteri anuale ale preţurilor la
locuinţe au fost raportate în Ungaria (11,3%),
Cehia (9,4%) şi Portugalia (9,2%), singurul declin ﬁind în Italia (minus 0,8%). Comparativ
cu trimestrul patru din 2018, preţurile locuinţelor au crescut cu 0,3% în zona euro şi în
Uniunea Europeană, în primele trei luni din
2019. În rândul statelor membre, cele mai mari
creşteri trimestriale ale preţurilor la locuinţe
au fost raportate în Ungaria (3,7%), Portugalia
(3,6%) şi Croaţia (3,5%), scăderi ﬁind raportate în Malta (minus 4,2%), Marea Britanie
(minus 1,3%), Irlanda (minus 1%), Finlanda
(minus 0,8%), Italia (minus 0,5%) şi Germania
(0,3%). România a fost sub media UE, cu un
avans trimestrial de 0,1% în primul trimestru
din 2019, după o creştere cu 0,8% în precedentele trei luni.
 Doina A. NEAGOE

Camera Deputaţilor a adoptat, recent, legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi ﬁnanţării
terorismului, reexaminată ca urmare a deciziei de neconstituţionalitate
a CCR.

Proiectul de lege conţine şi amendamente faţă de forma adoptată de Senat,
care a fost pusă în acord cu decizia
Curţii. Astfel, printre entităţile raportoare care intră sub incidenţa legii se
numără şi „alte entităţi şi persoane ﬁzice care comercializează, în calitate
de profesionişti, bunuri sau prestează
servicii, în măsura în care efectuează
tranzacţii în numerar a căror limită
minimă reprezintă echivalentul în lei a
10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia
se execută printr-o singură operaţiune
sau prin mai multe operaţiuni care au o
legătură între ele”. Entităţile raportoare
au obligaţia de a raporta către Oﬁciul
Naţional de Prevenire şi Combatere a

Spălării Banilor tranzacţiile cu sume în
numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în
lei a 10.000 euro. De asemenea, deﬁniţia pentru „beneﬁciar real” a fost amendată astfel încât să se înţeleagă „orice
persoană ﬁzică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau
persoana ﬁzică în numele căruia/căreia
se realizează, o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate”. Legea prevede că
reprezintă „entităţi raportoare” fundaţiile şi asociaţiile, federaţiile, precum
şi orice alte persoane juridice de drept
privat fără scop patrimonial. Potrivit
legii, unitatea de informaţii ﬁnanciare a
României este Oﬁciul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
(ONPCSB). Oﬁciul este autoritatea care
coordonează realizarea evaluării riscurilor de spălare a banilor şi ﬁnanţare a
terorismului la nivel national.
Doina A. NEAGOE

Principalele modiﬁcări ale schemei 807/2014
vizează: introducerea posibilității acordării ajutorului de stat pentru același proiect
de investiții, atât pentru cheltuieli de natura
activelor corporale şi necorporale cât şi pentru
cheltuieli de natură salarială, fără a se depăși
valoarea eligibilă cea mai mare a oricăreia
dintre cele 2 categorii; introducerea anumitor
condiții în vederea stabilirii eligibilității cheltuielilor de natura costurilor salariale; stabilirea
mecanismului de recuperare proporțională a
ajutorului de stat plătit pentru costuri salariale;
modiﬁcarea intensităților maxim admise în
funcție de nivelul de dezvoltare al județelor,
astfel încât să se elimine decalajele de dezvoltare dintre județe prin stimularea realizării de
investiții în județele slab dezvoltate; eliminarea
unor formulare în vederea debirocratizării. De
precizat că pragul minim al investiției a scăzut
de la 10 milioane de euro 4,5 milioane de lei
(sub 1 milion de euro) fără TVA. În ceea ce
priveşte schema de ajutor de stat instituite prin
H.G. nr. 332/2014, modiﬁcările sunt următoarele: înlocuirea mecanismului de depunere a
cererilor pentru ﬁnanțare în sesiuni cu mecanismul de depunere continuă și eliminarea
selecției pe bază de punctaj; introducerea
posibilității demarării proiectului de investiții
după depunerea cererii pentru ﬁnanțare; modiﬁcarea pragului minim de creare a locurilor
de muncă precum şi a categoriei acestora,
respectiv minimum 30 locuri de muncă înalt
caliﬁcate şi caliﬁcate; introducerea criteriului
privind angajarea forței de muncă ȋnalt caliﬁcată şi caliﬁcată remunerată cu un salariu minim
brut lunar ȋn valoare de 8.000 lei pentru un
loc de muncă înalt caliﬁcat (cca. 4.600 lei net),
respectiv ȋn valoare de 5.500 lei pentru un loc
de muncă caliﬁcat (cca. 3.200 lei net); eliminarea obligativității operatorului economic de a
nu înregistra debite restante la bugetul general
consolidat al statului la momentul depunerii
cererii de acord pentru ﬁnanțare, nu se mai
solicită Certiﬁcat de atestare ﬁscală la momentul depunerii cererii de acord pentru ﬁnanțare.
Această obligație rămâne valabilă la momentul
plății ajutorului de stat, acestea ﬁind solicitate
de reprezentanții DGAS.
Doina A. NEAGOE

