4 Economie

Schemele de sprijin pe care
le pot accesa fermierii (I)
APIA a publicat recent
schemele de plăţi, din fonduri europene şi naţionale,
pe care fermierii romani le
pot accesa în cadrul Campaniei de depunere a cererilor
unice, aferente anului 2017.
La depunerea cererii unice
de plată, fermierul trebuie să
prezinte toate documentele
necesare care dovedesc utilizarea legală a terenului agricol, inclusiv a terenurilor care
conţin zone de interes ecologic, precum şi a animalelor.
Aceste documente trebuie să
ﬁe încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată şi să
ﬁe valabile cel puţin până la
data de 1 decembrie a anului
de cerere. În cadrul Campaniei 2017, schemele de plata/
măsurile de sprijin/ajutor sunt
următoarele: Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS);
Plata redistributivă; Plata pentru practici agricole beneﬁce
pentru climă şi mediu; Plata
pentru tinerii fermieri; Plata
pentru micii fermieri; Ajutoare naţionale tranzitorii (ANT):
ANT 1 – culturi în teren arabil;
ANT 2 – in pentru ﬁbră; ANT
3 – cânepă pentru ﬁbră; ANT 4
– tutun; ANT 5 – hamei; ANT
6 – sfeclă de zahăr; ANTZ 7 –
bovine-lapte; ANTZ 8 – bovine-carne; ANTZ 9 – ovine/caprine; Sprijinul cuplat pentru:
7.1. Soia; 7.2. Lucernă; 7.3_4
Leguminoase boabe pentru industrializare (mazăre şi fasole);
7.5. Cânepă pentru ulei şi ﬁbră;
7.6. Orez; 7.7. Sămânţă de cartof; 7.8. Hamei; 7.9. Sfeclă de
zahăr; 7.10. Tomate pentru industrializare; 7.11. Castraveţi
pentru industrializare; 7.12_13

Legume cultivate în spaţii
protejate (legume cultivate în
sere: tomate, castraveţi, ardei,
varză timpurie şi extratimpurie şi legume cultivate în solarii: tomate, castraveţi, vinete,
ardei şi varză); 7.14_17 Fructe
destinate industrializării (prune, mere, cireşe, vişine, caise şi
zarzăre); 7.18. Cartof timpuriu
pentru industrializare (include cartoful semitimpuriu şi de
vară); 7.19. Ovine; 7.20. Caprine; 7.21. Taurine din rase de
carne şi metişii acestora; 7.22.
Vaci de lapte; 7.23. Bivoliţe de
lapte; 7.24. Viermi de matase.
De asemenea, în cadrul
Campaniei 2017, se acordă şi
subvenţii pentru agromediu,
agricultură ecologică şi zone
cu constrângeri naturale: Măsura 10 – Agro-mediu şi climă:
Pachetul 1 – pajişti cu înaltă
valoare naturală (HNV); Pachetul 2 – practici agricole

tradiţionale (aplicat numai în
combinaţie cu Pachetul 1); varianta 2.1 – lucrări manuale pe
pajişti permanente utilizate ca
fâneţe, varianta 2.2 – lucrări
cu utilaje uşoare pe pajişti permanente utilizate ca fânete;
Pachetul 3 – pajisti importante pentru păsări; sub-pachetul
3.1 – Crex crex: varianta 3.1.1
– lucrări manuale pe pajişti importante pentru Crex crex, varianta 3.1.2 – lucrări cu utilaje
uşoare pe pajişti importante
pentru Crex crex şi sub-pachetul 3.2 – Lanius minor şi Falco
vespertinus: varianta 3.2.1 –
lucrări manuale pe pajişti importante pentru Lanius minor
şi Falco vespertinus, varianta
3.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajisti importante pentru
Lanius minor şi Falco vespertinus; Pachetul 4 – culturi verzi;
Pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbărilor climatice;

Pachetul 6 – pajişti importante
pentru ﬂuturi (Maculinea sp.):
varianta 6.1 – lucrări manuale
pe pajişti importante pentru
ﬂuturi (Maculinea sp.), varianta 6.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru
ﬂuturi (Maculinea sp.); Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru
gâsca cu gât roşu (Branta Ruﬁcollis); Pachetul 8 – creşterea
animalelor de fermă din rase
locale în pericol de abandon.
Pentru a putea beneﬁcia de
sprijin prin pachetele 1, 2, 3,
5, 6 şi 7 ale acestei măsuri,
parcelele trebuie să ﬁe situate
într-un UAT eligibil, aşa cum
este stabilit în PNDR 20142020. În acest sens, fermierii
sunt rugaţi să consulte hârtiile
şi listele cu UAT-urile eligibile aﬁşate la Centrele judeţene/
locale.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

ANAF: În martie, primele două

Termene pentru declaraţii şi formulare
Agenția Națională de Administrare
Fiscală informează contribuabilii privind calendarul obligațiilor ﬁscale pentru luna martie 2017.
Un prim termen pentru contribuabili
este data de 7 martie, dată la care trebuie
depuse: „Declaraţia de menţiuni” privind
schimbarea perioadei ﬁscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri
de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă ﬁscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă
în România; Declaraţia 092 – de către
contribuabilii înregistrați în scop de TVA
care utilizează ca perioadă ﬁscală trimestrul și care au efectuat o achiziție intracomunitară taxabilă în România, ﬁind astfel
obligați să își modiﬁce perioada ﬁscală,
devenind plătitori de TVA lunar. Cel de-al
doilea termen este vineri, 10 martie pentru declaraţiile: 010 - Declarație de înregistrare ﬁscală/ Declarație de mențiuni

pentru persoane juridice, asocieri și alte
entități fără personalitate juridică; 020 Declarație de înregistrare ﬁscală/Declarație de mențiuni pentru persoane ﬁzice
române și străine care dețin cod numeric
personal; 070 - Declarație de înregistrare ﬁscală/ Declarație de mențiuni pentru
persoanele ﬁzice care desfășoară activități
economice în mod independent sau exercită profesii libere; 070 – de către persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de
TVA care nu au depășit plafonul de scutire
și care doresc să ﬁe scoase din evidența
persoanelor înregistrate în scopuri de
TVA. Tot până la data de 10 martie mai
trebuie depus şi F087 - Notiﬁcare privind
aplicarea/încetarea aplicării regimului
special pentru agricultori. F087 se depune de către persoanele ﬁzice, persoanele
ﬁzice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale, cu sediul
activității economice în România, care
realizează activități de producție agricolă

Luni, 6 martie 2017
Întreruperi energie electrică
Săptămâna 06.03.2017-10.03.2017
1.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de lucru Aleșd
08.03.2017 08:00-15:00 Loc. Orvișele (p), Loc. Picleu
(p), Loc. Remeți (p), Munteni (p), Loc. Aleșd cu străzile: Lalelelor, Piața Unirii, Teiului, Dȃmboviței, Tȃrgului, Florilor; Cartier Șoimul: Bl. G1, G2, G3, F1; Cartier
Ciocȃrliei: Bl. Q4, Q5, Q6, X18 (SMA).
2.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de lucru Săcueni
08.03.2017 09:00-15:00 Loc. Curtuișeni (p - spre Leo
Bar).
3.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Beiuș
08.03.2017 09:00-16:00 Localitățile: Vălani de Beiuș,
Prisaca, Uileac de Beiuș, Șuncuiuș, Ioaniș, Șoimi, Hodișel.
4.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Salonta
08.03.2017 09:00-16:00 Loc. Salonta cu str.: Bólyai
János, 8 Martie, 9 Mai, A.I. Cuza, Bercsényi Miklós,
Octavian Goga, Viei, Fundătura Viei, Păcii, Șt. O. Iosif,
Ceaikovski, Titu Maiorescu, Barbu Șt. Delavrancea, Bihorului, Eminescu, Jókai Mór, Dózsa György, Bem József, Tudor Vlamirescu, Iancu de Hunedoara, P-ța Unirii
(p).
5. Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Oradea
08.03.2017 09:00-16:00 Loc. Oradea: str. Al. Cazaban
(p), Salcamilor (p), Ovid Densuseanu (p), Lapusului (p),
Mestesugarilor (p), Erofte Grigore (p), C-tin Brancoveanu (p), B-dul. Decebal (p), W.Shakespeare (p), Crisului (p), Principatele Unite (p), Satelitului (p), Retezatului
(p), Calarasilor (p), Plevnei (p), Simion Stefan (p), Rosiorilor (p), T.Vladimirescu (p), Nordului (p), G. Pitut (p),
I. Alexi (p), V. Draganului (p), I. Bogdan (p), A. P. Banut
(p), Alex. Todea (p), Ep. Valerian Zaharia (p), Ep. Efrem
Beniamin (p), B. Vincze (p), Ep. Petru Hristofor (p), Cucului (p), A. Covaci (p), Macului (p), Armoniei (p), I.P.
Reteganul (p), K. Nagy Sandor (p), Sovata (p), Rachetei
(p), Demetriu Teiușanu (p), Bihorului (p), Poieniței (p),
Comarnicului (p), Theodor Neculuță (p).
6.Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Rural

Suplimentare față de anunțurile
din 20.01.2017:

08.03.2017 09:00-17:00 Localitățile: Fughiu (p), Cihei
(p), Sarcău, Nădar, Cheresig (p), Oșorhei (p), Sălard, Sărsig, Paleu (p), Păușa (p), Mierlău, Șumugiu.

COMUNA DERNA anunță publicul interesat
asupra declanșării etapei de încadrare cf. H.G.
1076/2004 privind procedura evaluării de mediu
pentru planuri și programe, în vederea obținerii
avizului de mediu pentru REACTUALIZARE
PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AL COMUNEI DERNA, jud. Bihor.
Prima versiune a planului poate ﬁ consultată la
sediul A.P.M. Bihor, Oradea, bd. Dacia, nr. 25/A
din data de 02.03.2017, între orele 9.00 – 15.00.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii și sugestii, până în data de 21.03.2017, la
A.P.M. Bihor, Oradea, bd. Dacia, nr. 25/A, e-mail
oﬃce@apmbh.anpm.ro, în zilele de luni –vineri,
între orele 9.00-16.00.
(180)

COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” cu sediul în loc. Oradea, str. Roman
Ciorogariu, nr. 18, jud. Bihor organizează
concurs pentru ocuparea a două posturi de
ÎNGRIJITOR CURĂŢENIE, în data de 29
martie 2017.
Condiţiile de participare, bibliograﬁa şi graﬁcul privind desfăşurarea concursului sunt
aﬁşate la sediul instituţiei şi publicate pe pagina de internet: www.eminescu.rdsor.ro.
Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul instituţiei, tel. 0259/43-09-44. (187)

Vă aşteptăm şi în centru!
Anunţurile de publicitate pot fi depusau servicii agricole și care nu realizează
alte activități economice sau realizează și
alte activități economice a căror cifră de
afaceri anuală este inferioară plafonului
de scutire pentru aplicarea regimului special sau pentru încetarea aplicării regimului special pentru agricultor; persoanele
impozabile înregistrate în scopuri de TVA
care optează pentru aplicarea regimului
special pentru agricultori.
 Doina A. NEAGOE

se şi achitate şi la Punctul de preluare
deschis lângă Teatrul de Stat din Oradea,
pe strada Patrioţilor nr. 4, de luni până
vineri, între orele 9.00-18.00, şi duminica, între orele 16.00-18.00.

