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AFIR: Submăsura 6.5 - depunerea

Proiectelor pentru stimularea
comasării terenurilor
Sesiunea de primire a proiectelor a fost lansată la data
de 15 decembrie 2016 şi are
ca dată limită de depunere
15 mai 2017, ora 16.00.

Agenţia pentru Finanţarea
Investiţiilor Rurale (AFIR)
reaminteşte că se pot depune
proiecte cu ﬁnanţare europeană nerambursabilă pentru stimularea comasării terenurilor
şi pentru consolidarea exploataţiilor agricole prin Submăsura 6.5 „Schema pentru micii
fermieri” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare
Rurală 2014 – 2020 (PNDR
2020). Alocarea bugetară stabilită pentru sesiunea de depunere care are ca dată limită de
depunere ziua de 15 mai 2017,
ora 16.00, este de 112,33 milioane de euro. Sprijinul public
nerambursabil pentru beneﬁciarii sM 6.5 se acordă sub formă de plată anuală începând
cu anul semnării Contractului
de Finanţare şi până la data
de 31.12.2020. Valoarea sprijinului ajunge până la 1.500 de
euro/an şi reprezintă 120% din
suma anuală pe care fermierul
a primit-o în ultimul an în cadrul Schemei simpliﬁcate pentru micii fermieri din Pilonul I.
Beneﬁciarii acestei submăsuri
sunt micii fermieri care au
aplicat cel puţin un an Schema
simpliﬁcată pentru micii fermieri din Pilonul I, implementată prin APIA, şi care doresc
să cedeze exploataţia agricolă
prin contract de arendă pe minim 20 de ani, prin contract de
vânzare - cumparare sau prin
act de donaţie. Prin Submăsu-

ra 6.5 se încurajează comasarea terenurilor agricole pentru
creşterea productivităţii sectorului agricol. Consolidarea exploataţiilor agricole va permite
accesul la ﬁnanţări europene
pentru investiţii mai multor
solicitanţi şi, totodată, va asigura un venit mai mare micilor
fermieri care transferă exploataţia. Solicitanţii (persoane
ﬁzice/reprezentanţi legali) eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin sM 6.5
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să ﬁe persoane
ﬁzice sau juridice române; să
acţioneze în nume propriu; să
aibă vârsta de cel puţin 18 ani
împliniţi la data depunerii Cererii de Finanţare; să ﬁ aplicat

cel puţin un an Schema simpliﬁcată pentru micii fermieri
din Pilonul I; să deţină integral în proprietate exploataţia
care urmează a ﬁ transferată/
care a fost transferată; să se
angajeze să transfere deﬁnitiv/
să ﬁ transferat deﬁnitiv către
alt fermier întreaga sa exploataţie şi drepturile de plată
corespunzătoare; să nu creeze
condiţii pentru a obţine în mod
necuvenit un avantaj în orice
etapă de derulare a proiectului.
Toate criteriile de eligibilitate
şi de selecţie devin obligatorii
pentru menţinerea sprijinului
pe toată perioada de valabilitate a Contractului de Finanţare. Cererile de Finantare se
depun on-line pe pagina oﬁci-

ală a Agenţiei, www.aﬁr.info.
Pentru întocmirea documentaţiei, solicitanţii au la dispoziţie Ghidul Solicitantului pe
care îl pot consulta pe site-ul
Agenţiei, la secţiunea „Investiţii PNDR”, în pagina dedicată
Submăsurii 6.5. De precizat că
sprijinul public nerambursabil se acordă anual, începând
cu data transferului şi până la
data de 31 decembrie, sprijin
reprezentând 120% din suma
anuală calculată a sprijinului
pe care fermierul a primit-o în
ultimul an în cadrul Schemei
simpliﬁcate pentru micii fermieri din Pilonul I (maximum
1.500 euro/an).
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

AJFP Bihor: A fost suspendată
ANAF a declanşat
„Operaţiunea scut 2017” Depunerea declaraţiilor
392A, 392B şi 393
Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) a fost publicat
recent un comunicat cu privire la “Operaţiunea scut
2017” desfăşurată de ANAF.
ANAF a declanşat „Operaţiunea Scut”, pentru combaterea traﬁcului ilicit la frontierele Uniunii Europene (UE).
Astfel, începând cu data de
5 februarie 2017 s-au intensiﬁcat controalele la frontieră,
controalele în traﬁc, pieţe,
târguri şi oboare, în vederea
eliminării ţigaretelor provenite din traﬁc ilicit. Principalele
pârghii de control, pe lângă
intensiﬁcarea controlului la
frontieră, vor ﬁ controalele cu

echipe canine şi controalele
efectuate de echipele mobile
ale Directiei Generale a Vămilor din cadrul ANAF, reactivate în luna ianuarie 2017. În
cadrul acestei operaţiuni, Direcţia Generală a Vămilor va
beneﬁcia şi de sprijinul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală şi al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră.
Combaterea traﬁcului ilicit cu
ţigarete reprezintă o prioritate
a ANAF, ţinta ﬁind reducerea traﬁcului ilicit cu ţigarete
până la nivelul mediei din cadrul UE. La ﬁnalizarea “Operațiunii Scut 2017″, ANAF va
transparentiza rezultatele”.
 Doina A. NEAGOE

Suspendarea produce efecte inclusiv asupra scadenţei
din 25 februarie.

Administraţia
Judeţeană
a Finanţelor Publice (AJFP)
Bihor informează contribuabilii că, urmare a publicării
în Monitorul Oﬁcial nr. 977
din 6 decembrie 2016 a OUG
nr.84 care modiﬁcă şi completează unele acte normative
din domeniul ﬁnanciar-ﬁscal,
se suspendă până la data de 31
decembrie 2019 depunerea declaraţiilor informative 392A,
392B şi 393. Suspendarea produce efecte inclusiv asupra
scadenţei din 25 februarie, ca
atare - declaraţiile informative menţionate nu se mai întocmesc şi nu se mai depun la
unităţile ﬁscale. De asemenea,
AJFP Bihor reaminteşte că

din data de 5 decembrie 2016,
ANAF face publice, pe site-ul
propriu, la rubrica „Circulare ANAF”, circularele interne referitoare la procedurile
de lucru și la modalităţile de
aplicare a prevederilor legale.
Această măsură contribuie, în
opinia reprezentanţilor ANAF
la creșterea transparenței activităţii instituționale, la crearea
unui mecanism de comunicare
activ între administrația ﬁscală
și mediul economic, precum și
la asigurarea aplicării unitare a
legislației ﬁscale în toate structurile subordonate ale ANAF.
AJFP Bihor precizează că circulara este un document intern
emis de ANAF, în vederea
asigurării aplicării unitare a
legislației ﬁscale.
 Doina A. NEAGOE

Pentru trei submăsuri din PNDR,

Au fost publicate
Ghidurile solicitantului
Ghidurile Solicitantului au fost publicare în varianta draft pentru următoarele
submasuri: sM 4.3 componentele Agricolă şi
Irigaţii, precum şi schema de ajutor de stat
aferentă sM 4.3 Silvic, sM 7.2 şi sM 7.6.

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor
Rurale (AFIR) a publicat recent, pe propriul
site, variantele draft ale ghidurilor solicitantului aferente Submăsurii 4.3 – Investiţii pentru
dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice, Submăsurii 7.2
– Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică şi Submăsurii
7.6 – Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural. Potrivit Ghidurilor, sprijinul
nerambursabil pentru Submăsura 7.2 este în
valoare de: 1.000.000 euro/comună - pentru
investiţii care vizează un singur tip de sprijin
(infrastructura de drumuri, apă sau apă uzată);
2.500.000 euro/comună - pentru investiţii care
vizează înﬁinţarea infrastructurii de apă şi
apă uzată; 1.500.000 Euro - pentru extinderea
acestei infrastructuri; 500.000 Euro - pentru
proiectele de infrastructură educaţională/socială şi de 4.000.000 Euro, pentru proiectele
colective, fără a se depăşi valoarea maximă/
comună/tip de sprijin. La Submăsura 7.6,
sprijinul nerambursabil, pentru comune, va ﬁ
100% din totalul cheltuielilor eligibile nedepăşind însă 500.000 euro. Pentru alte tipuri
de beneﬁciari, sprijinul ﬁnanciar acordat va ﬁ
de 80% din totalul cheltuielilor eligibile (până
la 200.000 euro). În ﬁne, pentru Submăsura
4.3, componenta de irigaţii, rata sprijinului
public nerambursabil va ﬁ de 100% din totalul
cheltuielilor eligibile şi nu va depăsi: 1.000.000
Euro/proiect - pentru sistemele de irigaţii
aferente staţiilor de punere sub presiune (SPP);
1.500.000 Euro/proiect - pentru amenajarea sistemelor de irigaţii aferente staţiilor de pompare
şi repompare (SPA, SRP).
 Doina A. NEAGOE

Întreruperi energie electrică
Săptămâna 13.02.2017-17.02.2017
1. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Aleșd
13.02.2017 08:00-15:00 Loc. Aușeu, Loc. Ortiteag,
Loc. Beznea (p), Loc. Picleu (p), Loc. Aleșd cu străzile:
Lalelelor, Piața Unirii, Teiului, Dȃmboviței, Tȃrgului,
Florilor, Piața Unirii cu Bl. 2: Sc. 1 și 2.
2. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Săcueni
13.02.2017 09:00-15:00 Loc. Adoni (p); Loc. Valea lui
Mihai cu străzile: Hunyadi Mathias - parțial, Calea Revoluției - parțial.
3.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de lucru Marghita
13.02.2017 09:00-15:00 Loc. Crestur (p)
4.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Ștei
13.02.2017 09:00-14:00 Loc. Băița Sat, Loc. Băița Plai
09:00-15:00 Loc. Cărpinet (p).
5.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Beiuș
13.02.2017 09:00-16:00 Loc. Finiș, Loc. Fiziș, Loc.
Ioaniș, Loc. Șoimi, Loc. Hodișel, Loc. Dobrești , Loc.
Topa de Sus, Loc. Topa de Jos, Loc. Cornișești, Loc. Luncasprie, Loc. Racas, Loc. Crâncești, Loc. Lacul Sărat,
Loc. Corbești 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
13.02.2017 09:00-14:00 Loc. Bicaci (p).
7. Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Oradea
13.02.2017 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
13.02.2017 09:00-17:00 Localitățile: Oșorhei (p), Fughiu (p), Sântandrei (p), Paleu (p), Ciuhoi, Sâniob, Păușa
(p), Cihei (p).

