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MADR: pentru crescătorii de suine -

O nouă Schemă de ajutor
de stat
Prin intermediul acestei
scheme se vor acorda ajutoare de stat destinate dezvoltării activităţii de creştere
a porcinelor şi al menţinerii
cel puţin a nivelului actual de
producţie.

Ajutorul de stat stabilit prin
Proiectul lansat în dezbatere
publică de Ministerul Agriculturii se acordă producătorilor
de carne de porc organizaţi ca
persoane juridice sau persoane
ﬁzice autorizate, întreprinderi
individuale şi întreprinderi
familiale, constituite potrivit OUG nr. 44/2008 privind
desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele ﬁzice autorizate, întreprinderile
individuale şi întreprinderile
familiale care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
deţin exploataţii înregistrate
în Registrul Naţional al Exploataţiilor; au livrat şi au clasiﬁcat porci graşi în abatoare
autorizate, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.
267/2004 privind instituirea
Sistemului de clasiﬁcare a carcaselor de porcine, bovine şi
ovine, cu modiﬁcările şi completările ulterioare. În vederea
accesării Programului carne
de porc din ferme româneşti
- 200 capete = 10.000 euro,
producătorii de carne de porc
trebuie să livreze şi să clasiﬁce
în abatoare autorizate, minim
600 şi maxim 100.000 capete
de porci graşi/an/exploataţie.
Exploataţiile care deţin mai
mult de 100.000 de capete vor
putea intra în program cu maxim 100.000 porci graşi livraţi
la abator şi clasiﬁcaţi.
Ajutorul de stat se va acorda
sub formă de pachete de spri-

MFP:

jin, valoarea unui pachet ﬁind
echivalentul a 10.000 euro
pentru porcii graşi, intraţi în
exploataţia beneﬁciarului la o
greutate de maxim 30 kg/cap,
livraţi şi clasiﬁcaţi în abatoare
autorizate. Potrivit Schemei,
un producător de carne va putea beneﬁcia de ajutorul de stat
pentru minim 1, respectiv maxim 250 pachete de sprijin/an.
Începând cu data intrării în
vigoare a OUG, potenţialul
beneﬁciar va depune, anual, la
Direcţiile pentru Agricultură
judeţene pe a căror rază teritorială se aﬂă exploataţia înregistrată sau exploataţia cu cel
mai mare număr de animale, o
cerere de înscriere în Program
prin care solicită înregistrarea
în Registrul unic al Programului carne de porc din ferme româneşti – 200 capete = 10.000
euro. Cererea va ﬁ însoţită de:
împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a re-

prezentantului legal; copie a
certiﬁcatului de înregistrare la
Oﬁciul Naţional al Registrului
Comerţului, precum şi copie
a BI/CI al/a împuternicitului
persoană ﬁzică, după caz; dovada cont activ bancă/trezorerie.
Cererea trebuie să cuprindă
efectivul de porci graşi maxim
estimat pentru livrare şi clasiﬁcat în abatoare autorizate, în
anul de cerere.
După înscrierea în Program,
în termen de 5 zile lucrătoare,
beneﬁciarul va anunţa reprezentantul DAJ cu privire la
faptul că deţine în exploataţie
purcei cu o greutate de maxim
30 kg, în vederea efectuării
controlului la faţa locului, şi va
trebui să depună următoarele
documente: copie a cardului
de exploataţie sau documentul
eliberat de DSVSA la înregistrarea exploataţiei în RNE care
conţine codul exploataţiei şi

datele proprietarului exploataţiei; documentul de intrare a
porcilor în exploataţie care să
ateste greutatea de maxim 30
kg/cap, respectiv formular de
mişcare/document de achiziţie.
Lista cuprinzând beneﬁciarii ajutoarelor de stat şi sumele acordate vor ﬁ întocmite de
Direcţiile pentru agricultură
judetene, ﬁind publicate pe
site-urile DA judeţene şi transmise Ministerului Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale, pentru
publicare pe site-ul oﬁcial al
instituţiei.
Programul carne de porc din
ferme româneşti - 200 capete
= 10.000 euro se desfăşoară
în perioada 2017 – 2020, suma
alocată pentru plata ajutoarelor
de stat în acest an ﬁind echivalentul a 86 milioane euro, fonduri care vor ﬁ asigurate de la
bugetul de stat.
 Doina ARONESCU
NEAGOE

ANAF:

Platformă dedicată Procedura de administrare
a marilor contribuabili
titlurilor de stat
Potrivit reprezentanţilor
Ministerului Finanţelor Publice (MFP), site-ul va creşte nivelul de transparenţă al
activităţii Departamentului
Trezorerie şi Datorie Publică.
MFP a anunţat lansarea
platformei www.datoriepublica.mﬁnante.gov.ro, unde
se regăsesc informaţii şi statistici privind titlurile de stat
emise de România pe piaţa
ﬁnanciară internă şi externă.
Site-ul prezintă într-un format mai structurat informaţii

şi statistici privind titlurile de
stat emise de România pe piaţa
ﬁnanciară internă şi externă,
cadrul legal care guvernează
datoria publică, strategia pe
termen mediu de administrare
a datoriei publice, informaţii
privind Programele Guvernamentale cu garanţia statului,
atât în limba română cât şi în
limba engleză.
De asemenea, în secţiunea
„comunicate de presă” vor ﬁ
actualizate constant informaţii din domeniul managementului datoriei publice.
 Doina A. NEAGOE

Elaborarea acestui act
normativ a avut în vedere
corelarea prevederilor referitoare la activitatea de administrare a marilor contribuabili atât cu modiﬁcările
legislative survenite în ultima perioadă.
Agenția Națională de Administare Fiscală a elaborat și
publicat pe site-ul propriu, la
rubrica Info ANAF/Transparență decizională, procedura
de administrare şi monitorizare a marilor contribuabili,
formularele privind situaţia
obligaţiilor la bugetul de stat,
bugetul asigurărilor sociale
de stat, bugetul asigurărilor
sociale de sănătate și bugetul
asigurărilor pentru şomaj. Ela-

borarea acestui act normativ a
avut în vedere corelarea prevederilor referitoare la activitatea
de administrare a marilor contribuabili atât cu modiﬁcările
legislative survenite în ultima
perioada, cât și cu modiﬁcările care au avut loc în structura
organizatorică a organelor ﬁscale centrale, inclusiv a Direcţiei generale de administrare a
marilor contribuabili. Reamintim că în luna decembrie 2016
a fost emis și Ordinul nr. 3.675
pentru aprobarea numărului de
contribuabili mari şi mijlocii, a
Listei marilor contribuabili şi a
Listei contribuabililor mijlocii,
liste care sunt publicate pe pagina de internet a ANAF.
 Doina A. NEAGOE

APIA: în sectorul vegetal –

Cuantumul ajutoarelor
naţionale tranzitorii
Ajutoarele naţionale tranzitorii în sectorul
vegetal pentru culturile amplasate pe teren
arabil, ANT 1, se acordă decuplat de producţie, în cuantum de 17,72035 euro/ha.
Ministerul Agriculturii a publicat Proiectul
legislativ prin care a fost stabilit cuantumul
Ajutoarelor Naţionale Tranzitorii în sectorul
vegetal, pentru culturile amplasate pe teren,
aferent anului de plată 2016. Plafonul ANT 1
pentru anul de plată 2016 este de 119.422,100
mii euro (531.879,297 mii lei). Beneﬁciarii
ANT 1 sunt cei prevăzuţi la art. 7 şi art 12 din
OUG nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor
de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modiﬁcarea art. 2 din
Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi
alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modiﬁcări şi completări prin Legea nr.
104/2015, cu modiﬁcările şi completările ulterioare. Numărul beneﬁciarilor noilor prevederi
se ridică la circa 640.000, în condiţiile în care
suprafaţa însumată a hectarelor eligibile pentru
care se acordă ANT în sectorul vegetal pentru
culturile amplasate pe teren arabil - ANT 1
a fost determinată de APIA pe baza cererilor
unice de plată depuse de beneﬁciari în 2016 şi
a rezultat în urma efectuării controalelor, ﬁind
de 6.739.263,46 ha. Plăţile vor ﬁ efectuate în
lei, la cursul de schimb 4,4537 lei/euro, stabilit
de către Banca Centrală Europeană la 30
septembrie 2016 şi publicatîn Jurnalul Oﬁcial
al UE.
 Doina A. NEAGOE

Întreruperi energie electrică
Săptămâna 06.02.2017-10.02.2017
1.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de lucru Aleșd
09.02.2017 08:00-15:00 Loc. Lugașu de Jos (p), Loc.
Telechiu (p), Loc. Valea Crișului (p), Loc. Aleșd: Str.:
Tudor Vladimirescu, Emil Palade, Lalelelor, Piața Unirii, Teiului, Dȃmboviței, Tȃrgului, Florilor, Bobâlna cu
Bl. ANL.
2.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de lucru Săcueni
09.02.2017 09:00-15:00 Loc. Adoni (p), Loc. Tarcea
(p). 10.02.2017 09:00-15:00 Loc. Adoni (p), Loc. Galospetreu (p).
3.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de lucru Marghita
09.02.2017 09:00-15:00 Loc. Buduslău (p), Loc. Varviz, Loc. Poclușa (p).
4.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Ștei
09.02.2017 09:00-14:00 Loc. Băița Sat, Loc. Băița Plai
09.02.2017 09:00-15:00 Loc. Cărpinet (p).
5.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Beiuș
09.02.2017 09:00-16:00 Loc. Finiș, Loc. Fiziș, Loc.
Ioaniș, Loc. Șoimi, Loc. Hodișel și Loc. Beiuș cu străzile:
Pandurilor, Finișului, Târgul Mic, Plopilor, 1 Decembrie
1918, Niculiță Papp, Doinei, Viile peste Criș.
6.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Salonta
09.01.2017 09:00-14:00 Loc. Miersig (p).
7.Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Oradea
09.02.2017 09:00-16:00 Oradea cu străzile: Alexandru
Cazaban, Salcâmilor, Ovid Densușianu, Lăpușului, Meșteșugarilor, Constantin Brâncoveanu, Crișului, Principatele Unite, Satelitului, Retezatului, Călărașilor, Plevnei,
Simion Ștefan, Roșiorilor, B-dul. Dacia (p), Sextil Pușcariu (p), Făgărașului (p), Sabinelor (p), Ceahlăului (p),
Măcinului (p), Olteniei (p), Delavrancea (p).
8.Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Rural
09.02.2017 09:00-17:00 Localitățile: Oșorhei (p), Fughiu (p), Cenaloș, Hăucești, Ciulești, Spinuș, Săliște,
Gurbești, Sărsig, Păușa (p), Cihei (p), Alparea (p), Loc.
Șișterea (p), Loc. Șușturogiu, Cătun Peștea, Cătun Fertișeag.

