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PNDR:

Etape pentru instalarea
unui tânăr fermier
Fermierii români, până în
40 ani, pot accesa fonduri
europene nerambursabile,
în valoare de maxim 50.000
euro/proiect, prin Submăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, din
cadrul PNDR.

Potrivit Ghidului solicitantului, publicat de AFIR, o primă
etapă în instalarea tânărului
fermier este înregistrarea la
Oﬁciul Registrului Comertului ca microîntreprindere/
întreprindere mică, având pentru prima data obiect de activitate în domeniul agricol, cu
maximum 24 de luni înaintea
depunerii Cererii de ﬁnanţare,
iar înscrierea la APIA şi/sau
Registrul Exploataţiei de la
ANSVSA/ DSVSA a exploataţiei deţinute sub entitatea economica prin care solicită sprijin, se face în acelaşi termen de
maximum 24 de luni. Această
etapă trebuie să ﬁe încheiata
înaintea depunerii Cererii de
ﬁnanţare pentru aceasta submăsură.
Cea de-a doua etapă este
cea a depunerii şi înregistrării
Cererii de ﬁnanţare însoţită de
Planul de afaceri şi documentele obligatorii (documentele
justiﬁcative legate de baza
materială cu activele deţinute
la momentul depunerii Cererii
de ﬁnanţare), precum şi documentele anexă. Implementarea
Planului de afaceri trebuie să
înceapă în termen de cel mult 9
luni de la data deciziei de acordare a sprijinului. Înainte solicitării celei de-a doua tranşe
de plată, beneﬁciarul trebuie

Firmele româneşti,

Risc ridicat
de incapacitate
de plată

Aproape jumătate dintre
companiile active în România prezintă un risc ridicat
de a intra în incapacitate de
plată, pe fondul polarizării exagerate a businessului
autohton. Potrivit Coface
Romania, 10% dintre ﬁrme
dețin 91% din veniturile totale din mediul de afaceri.
În plus, 99% dintre jucători
se bat pe o cotă de piață de
numai 33%, în condiții de
concurență hiperagresivă și
economie subterană peste
limita normală. Potrivit Coface, 99% dintre companiile
românești se luptă pentru o
cotă de piață de maximum
33%, în condiții de concurență foarte agresivă și economie subterană mult mai
ridicată decât media înregistrată în UE.
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să facă dovada creşterii performanţelor economice ale exploataţiei, prin comercializarea
producţiei proprii în procent
de minimum 20% din valoarea
primei tranşe de plată.
Instalarea tânărului fermier este considerată ﬁnalizată
la momentul implementării
corecte a Planului de afaceri
(adică la acordarea celei de-a
doua tranşe de plată), aceasta
reprezentând în fapt cea de-a
III-a etapă în instalarea tânărului fermier. Solicitantul se va
angaja să devină fermier activ
în termen de maximum 18 luni
de la data încheierii instalării.
De asemenea, trebuie precizat
că, pentru a putea beneﬁcia
de fonduri nerambursabile,
tânărul fermier trebuie să se
aﬂe în proces de instalare în-

tr-o exploataţie agricolă care
are dimensiunea de minimum
12.000 SO (dimensiune minimă atinsă la momentul depunerii Cererii de ﬁnanţare şi
nu constituie creare de condiţii artiﬁciale consolidarea
exploataţiei înainte de depunerea Cererii de ﬁnanţare),
iar înregistrarea pentru prima
dată a microintreprinderii/întreprinderii mici, sau pentru
prima dată a unui cod CAEN
agricol în cadrul întreprinderii
deja existente prin care solicită
sprijin, trebuie să aibă loc cu
maximum 24 de luni înaintea
depunerii Cererii de ﬁnanţare
la AFIR.
Calculul SO se realizează pe
baza coeﬁcienţilor din Cererea
de ﬁnanţare, conform tabelului
de SO, anexat la Ghidul solici-

tantului.
Un beneﬁciar poate accesa alte măsuri/ submăsuri din
PNDR 2014-2020 care vizează
activităţi agricole, doar după
ﬁnalizarea implementării Planului de afaceri, respectiv
după data plăţii sprijinului aferent celei de-a doua tranşe de
plată.
Şi o ultimă precizare: sprijinul nerambursabil este de
maximum 50.000 Euro şi va
ﬁ acordat sub formă de primă
în două tranşe, astfel: 75% din
cuantumul sprijinului - la primirea deciziei de ﬁnanţare şi,
respectiv, 25% din cuantumul
sprijinului - în maximul trei
ani de la primirea deciziei de
ﬁnanţare.
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Firmele şi PFA-urile -

Identiﬁcatorul unic la nivel
european
Măsura transpune în legislația națională Directiva
europeană care realizează o
interconectare a registrelor
comerțului într-un sistem
comun, care să faciliteze accesul publicului la anumite
documente și informații referitoare la operatorii economici.
Începând din 7 iulie, atât ﬁrmele, cât și persoanele ﬁzice
autorizate (PFA) sunt identiﬁcate în Oﬁciul Național al Registrului Comerțului (ONRC),
printr-un identiﬁcator unic la
nivel european. Sistemul de
interconectare a registrelor
comerțului din toate statele
membre ale Uniunii Europene
(UE), va permite, cu titlu gra-

tuit, schimbul de documente
şi informaţii. Aplicarea noilor
măsuri era necesară în contextul în care, în ultimii ani,
societățile comerciale și-au
extins din ce în ce mai mult
activitatea dincolo de granițele
naționale, folosind oportunitățile oferite de pe piața internă.
La nivel național, punctul de
acces electronic la sistemul de
interconectare va ﬁ registrul
central al comerțului, ținut de
către ONRC, în timp ce la nivel european comunicarea se
va face prin intermediul portalului european e-Justice. Astfel, va ﬁ pus la dispoziția publicului un serviciu electronic
prin care vor putea ﬁ accesate
informații și documente referitoare la profesioniștii înregis-

trați în registrele comerțului
din cadrul UE. Prin sistemul
de interconectare, utilizatorii
au acces gratuit la informaţii
precum: denumirea persoanei
înregistrate în registrul comerţului; forma juridică; sediul
social/profesional; numărul de
ordine din registrul comerţului al persoanei înmatriculate/
înregistrate; codul unic de înregistrare ﬁscală; starea ﬁrmei.
În plus, pe pagina de internet a
ONRC sau pe portalul de servicii online al acestuia vor ﬁ
aﬁșate, tot cu titlu gratuit, informații privind EUID și statul
membru în care este înmatriculată ﬁrma.
 Doina A. NEAGOE

Întreruperi energie electrică
Săptămâna 10.07.2017 – 14.07.2017
1.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de lucru Aleșd
12.07.2017 08:00-15:00 Loc.: Tomnatec Vad (p), Șuncuiuș (p).
12.07.2017 09:00-17:00 Loc.: Ortiteag (p).
2.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de lucru Marghita
12.07.2017 10:00-14:00 Loc.: Vâlcele.
3.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de lucru Săcueni
12.07.2017 09:00-15:00 Loc.: Curtuișeni (p).
4.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Beiuș
12.07.2017 09:00-16:00 Loc.: Șoimi, Căbești (p), Lelești circuit Mortănești, Hodișel, Beiuș cu str.: Pescarilor,
Crișului, Ghioceilor, Brândușei, Boliac, 22 Decembrie,
Ion Ciordaș, Nicolae Bolcaș, Unirii, piața Samuil Vulcan,
Devei.
13.07.2017 09:00-16:00 Loc.: Șoimi, Căbești (p), Lelești circuit Mortănești, Hodișel, Beiuș cu str.: Pescarilor,
Crișului, Ghioceilor, Brândușei, Boliac, 22 Decembrie,
Ion Ciordaș, Nicolae Bolcaș, Unirii, piața Samuil Vulcan,
Devei.
5.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Salonta
12.07.2017 08:00-16:00 Loc.: Talpoș (p), loc. Salonta
cu str. Móricz Zsigmond, Louis Eyraud, Kalvin parțial,
Bocskai István partial, Földi János, Kulin György, Nouă,
Avram Iancu, Șarcadului, Emile Zola, Războieni, Decebal, I.C. Brătianu, Oradiei, Tudor Vladimirescu, P-ța
Unirii, Rákóczi Ferencz, Zilahy Lajos, Republicii (p),
Kalvin parțial, Pelok Benedek, Aradului (p), P-ța Democrației (p).
6.Centrul de Exploatare Oradea (mt+jt) Punct de
lucru Oradea
12.07.2017 09:00-17:00 Loc.: Oradea cu str. Vasile
Alecsandri.
7.Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Rural
12.07.2017 09:00-17:00 Loc.: Calea Mare, Cihei, Fughiu, Cetariu, Cheriu, Păușa, Livada, Șauaieu, Hăucești,
Ciulești, Spinuș, Săliște, Gurbești, Sărsig, Ciuhoi, Cenaloș.

Societatea BĂIŢA SA cu sediul în ŞTEI,
strada Cuza Vodă nr. 9, jud. Bihor, anunţă intenţia de Asociere Competitivă în
cadrul Licenţei de concesiune pentru exploatare 999/1999, aprobată prin HG nr.
1203/29.07.2004 şi publicată în Monitorul
Oﬁcial nr. 733/13.08.2004, încheiată între Societatea Baiţa S.A şi Agenţia Naţională pentru
Resurse Minerale. Această asociere competitivă se va efectua în conformitate cu prevederile legale, în scopul selectării unui investitor
capabil să repornească activitatea de exploatare a minereului polimetalic din perimetrul
de dezvoltare-exploatare Baiţa_Bihor, localitatea Băiţa Plai nr. 10. Informaţiile privind
acest proiect, precum şi caietul de sarcini pot
ﬁ consultate/achiziţionat la sediul Societăţii
Băiţa S.A. din localitatea Ştei nr. 9, în zilele
de luni-vineri între orele 8.00–16.00, telefon
0259/ 33-22-37, fax 0259/33-25-16, email:scbaita@yahoo.com.
Termenul de achiziţie a caietului de sarcini
şi depunere a ofertelor este de 30 zile lucrătoare de la data apariţiei anunţului de intenţie
într-un cotidian central de mare tiraj şi într-un
ziar local.
(517)

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.

