4 Economie

Marți, 2 mai 2017

De mâine, 3 mai, fermierii pot solicita

Fonduri pentru dezvoltarea
exploatațiilor agricole
Investițiile în exploatații
agricole sunt posibile prin
intermediul Submăsurii 4.1
din Programul Național de
Dezvoltare Rurală (PNDR
4.1).

Fermierii interesați de înﬁințarea sau modernizarea
propriilor exploatații agricole
vor putea solicita, în cursul
apelului de proiecte care se
desfăşoară în perioada 3 mai
- 31 iulie 2017, un sprijin ﬁnanciar nerambursabil de până la
două milioane de euro. În acest
scop, solicitanții vor completa
și depune o cerere de ﬁnanțare
însoțită de un plan de afaceri
și documentele ﬁrmei. Iată
cum arată o cerere de ﬁnanțare completată pentru această
măsură de ﬁnanțare. Potrivit
Apelului de proiecte publicat
pe site-ul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
(AFIR), alocarea ﬁnanciară a
anului 2017 este împărțită astfel: exploatațiile agricole vegetale vor beneﬁcia de un buget
total de 105 milioane de euro;
exploatațiile agricole zootehnice vor avea la dispoziție un
buget total de 80 de milioane
de euro. În cadrul acestei linii de ﬁnanțare sunt eligibile
proiectele ce prevăd înﬁințarea sau dezvoltarea unor exploatații agricole având o dimensiune economică de peste
8.000 de SO (unități standard
de producție). Dimensiunea
economică a unei exploatații
agricole este calculată în funcție de numărul de hectare și
tipul culturilor înﬁințate, iar
în cazul fermelor zootehnice

în funcție de numărul și specia de animale crescute. Concret, sunt eligibile cheltuielile
de înﬁințare sau dezvoltare a
unei exploatații agricole, precum: construirea, extinderea
sau modernizarea unor clădiri
agricole; racordul la utilități;
achiziția de echipamente, instalații, utilaje; achiziția de
tractoare și mașini agricole;
alte cheltuieli, conform ghidului solicitantului.Ajutorul
ﬁnanciar nerambusabil este
cuprins, în cadrul acestei linii
de ﬁnanțare, între 50% și 90%
din valoarea eligibilă a proiectului. Pot accesa în cadrul
acestei linii de ﬁnanțare; persoanele ﬁzice autorizate, întreprinderile individuale; societățile cu răspundere limitată și

Insolvențele în scădere

Potrivit Coface România, România înregistrează un maxim de impact ﬁnanciar în
mediul de business și un nivel foarte scăzut
al antreprenoriatului.
Din analiza Coface, realizată pe baza datelor furnizate de Buletinul Procedurilor de
Insolvență (BPI), în primul trimestru al anului curent s-au deschis 1.753 de proceduri noi
de insolvență, în scădere cu aproximativ 22%
față de aceeasi perioada a anului anterior, când
s-au deschis 2.237 insolvențe. În ciuda acestui fapt, pierderile ﬁnanciare cauzate mediului
de afaceri (estimate prin nivelul datoriilor înregistrate de către ﬁrmele insolvente care depășesc valoarea cumulată a activelor ﬁxe) au
ajuns la un maxim istoric. Această dinamică
este determinată de intrarea în insolvență a
unor companii foarte mari, care se regăsesc cu
precadere în sectoare precum fabricarea și furnizarea energiei electrice și construcții (unde
dimensiunea ﬁnanciară primează) sau fabricarea produselor textile (unde dimensiunea socială contează cel mai mult).
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societățile debutante (SRL-D);
societățile agricole, cooperativele agricole. Un proiect de
ﬁnanțare necesită completarea
unei cereri de ﬁnanțare și depunerea acestui document în
format electronic, alături de
planul de afaceri și celelalte
documente suport solicitate.
Cererea de ﬁnanțare este rezumatul întregului proiect și
presupune descărcarea documentului de pe site-ul AFIR.
Documentul, realizat în format
PDF, va cuprinde: denumirea
solicitantului, conform actelor
de înﬁințare; titlul proiectului, așa cum a fost stabilit în
cadrul planului de afaceri; descrierea succintă a proiectului
va cuprinde informații despre
investiția vizată, valoarea pro-

iectului și ajutorul ﬁnanciar
solicitat; aplasarea proiectului
și obiectivele speciﬁce stabilite
în cadrul planului de afaceri.
De asemenea, va cuprinde: tipul de proiect, indicând gradul
de complexitate al documentației depuse (cu sau fără construcții - montaj); descrierea
solicitantului; contul bancar al
proiectului. După completarea
integrală a cererii, documentul
se va lista și semna olograf de
către reprezentantul legal al
proiectului. Ulterior, cererea
de ﬁnanțare se va scana într-un
document unitar și se va depune electronic în cadrul secțiunii dedicate depunerii proiectelor pe site-ul AFIR.
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AFP: Utilizarea sistemului
informatic PatrimVem
Utilizarea de către autorităţi şi
instituţii publice a sistemului informatic PatrimVen se face în baza
unui protocol prevăzut în OMFP nr.
2632/2016.

Ministerul Finanţelor Publice extinde utilizarea sistemului informatic
PatrimVen prin punerea la dispoziţia
autorităţilor şi instituţiilor publice din
administraţia publică centrală şi locală
în vederea furnizării de servicii pentru
realizarea măsurilor cuprinse în Planul
integrat pentru simpliﬁcarea procedurilor administrative aplicabile cetăţenilor. Utilizarea de către autorităţi şi
instituţii publice a sistemului informatic PatrimVen se face în baza unui protocol prevăzut în OMFP nr. 2632/2016.
Paşii pe care trebuie să-i urmeze un solicitant la înscrierea în PatrimVen sunt
următorii: numirea unui administrator
din cadrul instituţiei publice care va

achiziţiona un certiﬁcat digital de la
una din ﬁrmele acreditate; administratorul va completa Formularul 150,
îl va transmite pe e-guvernare/înregistrare certiﬁcate digitale, şi îl va depune
la unitatea ﬁscală pentru validare. De
asemenea, administratorul va completa
şi semna digital Formularul P1000 şi-l
va transmite pe e-guvernare/depunere
declaraţii, listând recipisa de validare
cu care se va deplasa la unitatea ﬁscală de care aparţine cu documentele din
Anexa 1 la OMFP nr. 2632/2016, privind înregistrarea instituţiilor. Nu în
ultimul rând, administratorul va numi
şi completa on-line în sistemul informatic PatrimVen utilizatorii din cadrul
instituţiei publice. AFP Bihor precizează că utilizatorii la data înregistrării în
aplicaţie trebuie să deţină un certiﬁcat
digital personal.
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ANAF:

Conectarea caselor
de marcat la
serverele instituţiei
Proiectul vizează conectarea a peste 1
milion de case de marcat la serverele ANAF,
astfel încât transmiterea de date să înceapă
la jumătatea anului 2019.
Agenţia Naţională de Administrare Fiscala
a ﬁnalizat speciﬁcaţiile tehnice şi structura
ﬁşierelor pe care casele de marcat urmează să le
trimită către ANAF în conformitate cu Hotărârea pentru modiﬁcarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei
de Urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind
obligaţia operatorilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice ﬁscale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 479/2003.
Acestea au fost deﬁnitivate în urma întâlnirilor
de lucru desfăşurate în ultimele 5 luni între
ANAF şi reprezentanţii Asociaţiei Distribuitorilor de Aparate de Marcat Electronice Fiscale
(ADAMEF) şi ai Patronatului Comercianţilor şi
Servisanţilor de Case de Marcat. Legea prevede
că la 1 noiembrie 2018 preşedintele ANAF
trebuie să emită un ordin care să precizeze data
la care casele de marcat trebuie să transmită
informaţiile către serverele instituţiei. Acest
proiect vizează conectarea a peste 1 milion de
case de marcat la serverele ANAF, astfel încât
transmiterea de date să înceapă la jumătatea
anului 2019.
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Întreruperi energie electrică
Săptămâna 02.05.2017-05.05.2017

1.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de lucru Aleșd
04.05.2017 08:00-15:00 Loc.: Bratca (p), Șuncuiuș (p),
Cătun Serani, Valea Răchiții, Călin.
04.05.2017 09:00-17:00 Loc.: Ortiteag (p).
2.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de lucru Săcueni
04.05.2017 09:00-15:00 Loc. Sânnicolau de Munte- nr.
57; 58; 59; 124-148; 91-116; ștrandul.
3.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Beiuș
04.05.2017 09:00-16:00 Loc.: Beiuș cu str. Pătăreasca
Mică, Loc. Uileac de Beiuș, Loc. Vălani de Beiuș, Loc.
Prisaca, Loc. Hodișel, Loc. Șoimi.
4.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Salonta
04.05.2017 08:00:16:00 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, Kálvin,
Corneliu Coposu, Bocskai István, Arany János p., Földi
János.
5.Centrul de Exploatare Oradea (mt+jt) Punct de
lucru Oradea
04.05.2017 09:00-17:00 Loc. Oradea: str. Războieni,
Peței, Rampei, Depozitului, Căprioarei, Căii Ferate, T.
Demetrescu, Cazban, Meșteșugarilor, Ovid Densușianu,
Salcâmilor, Erofte Grigore, Constanței, Oituz, Magelan,
Izvorului, Bena, Depoului, Emil Gârleanu, Herculane.
6.Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Rural
04.05.2017 09:00-17:00 Localitățile: Cenaloș, Poclușa, Sărsig, Hăucești, Spinuș, Ciulești, Gurbești, Săliște,
Sârbi, Sfârnaș, Ciuhoi, Fegernic Nou, Nădar, Sarcău,
Burzuc, Almașu Mic, Chioag, Fughiu, Oșorhei, Cetariu,
Cheriu, Cihei.

Vă aşteptăm
şi în centru!
Anunţurile de publicitate pot ﬁ
depuse 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.

