4 Economie

Joi, 16 februarie 2017

MMA: Programul de comerț și servicii 2017 -

INS:

Pentru IMM-uri,
ﬁnanţări pentru investiţii
Antreprenorii cu ﬁrme
mici și mijlocii (IMM) din
România vor putea obţine
ajutoare nerambursabile de
la stat de până la 250.000 de
lei (circa 55.000 euro) pentru
investiţii, în cadrul noului
Program Comerţ 2017.
Potrivit
reprezentanţilor
Ministerului pentru Mediul
de Afaceri - Direcţia Politici
Antreprenoriale,
intensitatea ajutorului va ﬁ de maxim
90% (beneﬁciarul va suporta din propriile fonduri atât
cei 10% din investiţie, cât şi
TVA-ul), bugetul total alocat
ridicându-se la 49,9 milioane de lei, estimat a ﬁ acordat
pentru un număr de minim
200 de beneﬁciari. Pot avea
acces la ﬁnanţări întreprinderile mici și mijlocii care: sunt
înregistraţi conform Legii nr.
31/1990 privind societăţile sau
în baza OUG nr. 6/2011 pentru
stimularea înﬁinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor
de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri; sunt persoane juridice (societăţi/societăţi
cooperative) care au ca obiect
de activitate comercializarea
produselor şi serviciilor de
piaţă; au cel puţin doi ani calendaristici de la înﬁinţare la
data deschiderii sesiunii de
depunere a proiectelor; nu au
beneﬁciat de alocaţie ﬁnanciară nerambursabilă în cadrul
programului în ultimii trei ani;
nu au datorii la bugetul general
consolidat şi la bugetele locale;
nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000 de euro pe

BVB:

A crescut
proﬁtul bursei

Bursa de Valori București
(BVB) a raportat, pentru
2016, un proﬁt net consolidat
de 7,87 milioane lei, cu 19%
mai mult față de 2015. Venitul ﬁnanciar net consolidat a
fost de 3,09 milioane lei, ﬁind generat în special de plasamentele în titluri de stat și
depozite (2,99 milioane lei).
Segmentul de tranzacționare
al BVB a generat, în 2016,
un proﬁt operațional de 5,41
milioane lei, având un aport
majoritar în rezultatul operațional al grupului. Cifrele
sunt mai mici decât cele din
2015, ca urmare a diminuării
nivelului lichidităților aﬂate
la dispoziția societății, după
plata dividendelor aferente
proﬁtului net din 2015, și a
scăderii randamentelor titlurilor de stat și dobânzilor la
depozite.
 Doina A. NEAGOE

Creştere a
salariului mediu net
Potrivit datelor Institutului Național de
Statistică (INS), salariul mediu brut pe
economie a crescut cu 8,4% în decembrie
2016 față de luna anterioară, la 3.257 lei, iar
salariul mediu net a ajuns la 2.354 lei.

Cele mai semniﬁcative creșteri ale câștigului
salarial mediu net s-au înregistrat după cum
urmează: cu 36,3% în extracția petrolului brut
și a gazelor naturale; între 30,0% și 32,0% în
silvicultură și exploatare forestieră (inclusiv
pescuit și acvacultură), tranzacții imobiliare, depozitare și activități auxiliare pentru
transport; între 17,5% și 24,0% în fabricarea
produselor de cocserie și a produselor obținute
din prelucrarea țițeiului, colectarea și epurarea
apelor uzate, transporturi pe apă, fabricarea
altor mijloace de transport, telecomunicații etc.
 Doina A. NEAGOE

Întreruperi energie electrică
Săptămâna 20.02.2017 – 24.02.2017

durata a trei exerciţii ﬁnanciare consecutive. Vor ﬁ eligibile
următoarele categorii de cheltuieli: echipamente IT tehnică
de calcul; cititoare pentru cod
de bare; cântare electronice
cu/fără printer pentru etichetare; aparate de marcat electronice ﬁscale; echipamente
tehnologice, maşini, utilaje şi
instalaţii de lucru; electro şi
motostivuitoare; active necorporale referitoare la brevete
de inventie, mărci de produse
și servicii; mobilier, aparatură
birotică și sisteme de protecţie
a valorilor umane şi materiale;
autoutilitare, cu excepția vehiculelor de teren; certiﬁcarea
unui sistem de management al
calităţii, mediului, sănătăţii şi
securităţii ocupaţionale și pentru siguranța alimentelor; realizarea unei pagini web pentru
prezentarea activităţii solici-

tantului, dacă nu există o pagină web la depunerea proiectului; instalaţii și echipamente
speciﬁce în scopul obţinerii
unei economii de energie; instalaţii de încălzire sau climatizare; participarea la cursuri
de instruire pentru formare;
comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei
caliﬁcare profesională; consultanţă pentru întocmirea documentaţiei, dar nu mai mult de
2% din valoarea eligibilă a proiectului. Potrivit propunerilor,
pentru o perioada de minimum
3 ani începând cu anul următor acordării de ajutorului,
IMM-urile beneﬁciare vor ﬁ
obligate: să menţină investiţia
pentru care primesc ajutorul
în cadrul Programului; să nu
aplice amortizare accelerată
pentru activele achiziţionate în
cadrul programului; să păstre-

ze numărul locurilor de muncă pe perioadă nedeterminată
existente la data deschiderii
aplicaţiei de înscriere, numărul
locurilor de muncă create prin
program conform numărului
şi tipului (abolvent/şomer) de
locuri de muncă pentru care
a primit punctaj în planul de
investiţii şi numărul locurilor
de muncă pe perioadă nedeterminată existente la data deschiderii aplicaţiei de înscriere.
Schema va ﬁ valabilă până la
31 decembrie 2017, însă plățile
în cadrul schemei de minimis
vor ﬁ efectuate până la 31 decembrie 2018. Data de la care
cererile de ﬁnanțare vor putea
ﬁ depuse în cadrul Programului de comerț și servicii 2017
va ﬁ anunțată în perioada următoare.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Termen limită la motorina
din agricultură
Potrivit unui Comunicat
al Ministerului Agriculturii,
pentru motorina aferentă trimestrului IV al anului 2016,
Centrele judeţene APIA au
obligaţia să întocmească şi să
transmită centralizatoarele
la sediul central, până la data
de 17 februarie 2017.

Reamintim că fermierii au
depus cererile de plată pentru
cantităţi de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură,
aferente trimestrului IV din
2016, până la 31 ianuarie 2017.
Ajutorul de stat se acordă sub
formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard
şi acciza redusă (stabilită la
21,00 euro/1000 litri) pentru
motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în
agricultură, a cărui valoare
unitară, determinată potrivit
prevederilor art. 218 din Legea
nr. 571/2003, cu modiﬁcările

şi completările ulterioare, este
de 1,7975 lei/litru. Cererea de
acord prealabil pentru ﬁnanţare se depune anual, pentru
ﬁecare an calendaristic aferent
perioadei de aplicare a schemei de ajutor de stat reglementată prin HG nr.1174/2014,
respectiv 2015-2020 inclusiv.
Beneﬁciarii schemei sunt: producătorii agricoli, persoane ﬁzice autorizate, întreprinderile
individuale şi întreprinderile
familiale constituite potrivit
legii, care sunt înregistraţi în
Registrul agricol, Registrul
fermelor, Registrul plantaţiilor
viticole, alte evidenţe funciare,
care exploatează terenuri agricole, individual sau în forme
de asociere conform legislaţiei
în vigoare, în scopul obţinerii
producţiei agricole; producătorii agricoli, persoane ﬁzice autorizate, întreprinderile
individuale şi întreprinderile
familiale constituite potrivit

legii şi/sau persoane juridice, grupuri de producători
recunoscute sau organizaţii
de producători recunoscute,
după caz, care sunt înregistraţi în Registrul naţional al
exploataţiilor şi care deţin,
cresc sau exploatează animale, individual sau în forme de
asociere în scopul obţinerii
producţiei agricole; organizaţiile de îmbunătăţiri funciare
şi federaţiile de organizatii de
îmbunătăţiri funciare înscrise
în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi Administraţia Naţională
a Îmbunătăţirilor Funciare;
organismele/organizaţiile de
cercetare, respectiv universităţile, institutele şi staţiunile
de cercetare-dezvoltare din
domeniul agricol, indiferent de
statutul lor juridic sau modul
lor de ﬁnanţare.
 Doina A. NEAGOE

1. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Aleșd
20.02.2017 08:00-15:00 Loc. Luncșoara, Loc. Peștera
(p), Loc.Cetea (p), Loc. Aleșd cu străzile: Lalelelor, Piața
Unirii, Teiului, Dȃmboviței, Tȃrgului, Florilor, Cartier
Ciocȃrliei: Bl. X 1, X 2, X 3, X 4
2. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Săcueni
09.00-15:00 Loc. Șimian (p).
3. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de lucru Marghita
20.02.2017 09:00-13:00 Loc. Cuzap (p).
4. Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru Ștei
20.02.2017 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
20.02.2017 09:00-14:00 Localitățile: Urviș, Borz,
Dumbravita de Codru, Codru, Forău, Vălani de Beiuș,
Prisaca, Uileac de Beiuș, Șoimi, Hodișel.
6. Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Salonta
20.02.2017 09:00-14:00 Loc. Ant (p).
7. Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Oradea
20.02.2017 09:00-16:00 Loc. Oradea: str. Al. Cazaban
(p), Salcâmilor (p), Ovid Densușianu (p), Lăpușului (p),
Meșteșugarilor (p), Erofte Grigore (p), C-Tin Brâncoveanu (p), B-dul Decebal (p), W. Shakespeare (p), Crișului (p), Principatele Unite (p), Satelitului (p), Retezatului (p), Călărașilor (p), Plevnei (p), Simion Ștefan (p),
Roșiorilor (p), T. Vladimirescu (p), B-dul Dacia (nr.103),
Constantei (p), Oituz (p), Izvorului (p), F. Magellan (p),
A. Bena (p), Depoului (p), E. Gârleanu (p), Herculane (p),
Beldiceanu (p), Colinelor (p), B. Bela (p), Libelulei (p),
Rafael (p), E. Teodoroiu (p), M. Preda (p), V. Cârlova (p),
Păltinului (p), Negoiului (p), A. Ipătescu (p), L. Rebreanu
(p), Depoului (p), Cotnari (p), G. Vâlsan (p), Călimănești
(p), Cercului (p), Jiului (p), Sinaia (p).
8. Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Rural
20.02.2017 09:00-17:00 Localitățile: Oșorhei (p), Fughiu (p), Sântandrei (p), Sărsig, Paleu, Ciuhoi, Sâniob,
Păușa (p), Cihei (p), Mierlău, Șumugiu.

S.C. NUTRIENTUL S.A.
angajează şofer de curte cu atribuţii de
încărcarea maşinilor de mare tonaj, cu permis de conducere min. categoria C. Oferim
pachet salarial atractiv şi bonuri de masă. Informaţii tel. 0727/20-09-23.
(65)

CONVOCATOR
Se convoacă Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. INTRANS S.R.L. ORADEA,
având număr de înregistrare J05/367/1991 şi
CUI RO 3468805, pentru data de 27.02.2017,
ora 10.00, la sediul social cu următoarea
ordine de zi:
1. Majorarea capitalului social de la valoarea de 26.340 RON la 52.680 RON, conform
reglementărilor legale.
2. Actualizarea corespunzătoare al Actului
Constitutiv.
Administrator unic
(133)

Rusu Ana.

