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MFP: Cazierul ﬁscal -

Proiect de modiﬁcare
a prevederilor legale
Pe site-ul Ministerului de
Finanţe a fost publicat un
nou proiect legislativ de modiﬁcare a O 39/2015 privind
cazierul ﬁscal.
Potrivit expunerii de motive, promovarea acestui act
normativ este determinată în
principal de: evitarea situațiilor ce restrâng drepturile
practicienilor în insolvență
urmare înscrierii în cazierul
ﬁscal al acestora, în calitate de
reprezentanți desemnați potrivit legii, a informațiilor privind inactivitatea debitorilor
declarată anterior deschiderii
procedurii de insolvență simpliﬁcată, faliment sau dizolvare, declarată în temeiul art.
92 alin. (1) lit. a) – c) și e) – g)
din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură ﬁscală,
cu modiﬁcările și completările ulterioare, situații care nu
presupun culpa practicienilor
în insolvență; reglementarea
unor termene privind înscrierea/scoaterea informațiilor în
cazierul ﬁscal pentru situații prevăzute în mod expres;
eliminarea obligației persoanelor care solicită eliberarea
certiﬁcatului de cazier ﬁscal
prin mijloace electronice de
transmitere la distanță de a
transmite documentele care
atestă identitatea şi calitatea
acestora. Se propune, printre
altele, exceptarea înscrierii în
cazierul ﬁscal al practicienilor
în insolvență a informațiilor

privind inactivitatea ﬁscală
declarată de Fisc anterior deschiderii procedurii insolvenţei
în formă simpliﬁcată, intrării
în faliment sau pronunţării
ori adoptării unei hotărâri de
dizolvare a contribuabilului,
pentru următoarele situații:
neîndeplinirea, pe parcursul
unui semestru calendaristic, a
niciunei obligaţii declarative
prevăzută de lege; sustragerea
de la efectuarea controalelor de
Fisc prin declararea unor date
de identiﬁcare a domiciliului
ﬁscal care nu permit unităţii
ﬁscale identiﬁcarea acestuia;
Fiscul constată că nu funcţionează la domiciliul ﬁscal de-

Buletin de avertizare

Tratament pentru
livezi

Oﬁciul Fitosanitar Bihor comunică tratamentul pentru perioada căderii frunzelor
împotriva bolilor: ciuruiri, monilioză, antracnoză, bacterioză.
Tratamentul se aplică în vederea reducerii
rezervei biologice la speciile de sâmburoase:
prun, piersic, cais, cireş, vişin.
Efectuaţi tratamentul folosind unul dintre
produsele: 1. Cuproxat Flowable
0,35% sau 2. Bouillie Bordelaise WDG - 0.5%
sau 3. Alcupral 50 PU
- 0,2%
sau 4. Zeama Bordeleză tip MIF - 0,5%.
Tratamentul se va efectua în perioada căderii frunzelor prin îmbăiere totală a pomilor.
La prepararea soluţiei se vor respecta toate
instrucţiunile de folosire, de pe eticheta produsului. După golire, ambalajele din material
plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, soluţia
rezultată golindu-se în rezervorul maşinii de
tratat. Ambalajele se depozitează în magazii şi
se returnează distribuitorului. Se vor respecta normele de tehnica securităţii muncii, protecţia albinelor şi a mediului înconjurător, aşa
cum prevede legislaţia în vigoare, precum şi
protocoalele de colaborare.
nr. 328482/2015 şi nr. 3242/F/2016.
 Ing. Virgil ITU

clarat; durata de funcționare a
societății este expirată; societatea nu mai are organe statutare; durata deținerii spațiului
cu destinație de sediu social
este expirată. Noile prevederi
propun: majorarea de la 5 la 15
zile a termenului de îndeplinire a obligației de către Fisc
de a constata faptele care fac
obiectul înscrierii în cazierul
ﬁscal şi să aplice sancţiuni, de
a comunica actele prin care au
fost sancţionate aceste fapte
și care au rămas deﬁnitive; în
situația înscrierii inactivitații
ﬁscale ulterior radierii persoanei juridice sau a entității fără
personalitate juridică în cazi-

erul ﬁscal al reprezentanţilor
legali sau al reprezentanţilor
desemnaţi, aceasta să ﬁe scoasă din evidență la data împlinirii unui termen de un an de
la data înscrierii. Reamintim
că, în prezent, inactivitatea ﬁscală declarată anterior radierii
contribuabilului din registrul
comerțului și registrul contribuabililor, în baza deciziei
Fiscului, rămasă deﬁnitivă
după data radierii, face obiectul înscrierii în cazierul ﬁscal
al reprezentanților contribuabilului, urmând să ﬁe scoasă la
data împlinirii termenului de
un an de la data radierii contribuabilului. 

Sprijinul cuplat zootehnic 2017

Sumele care vor ﬁ plătite
fermierilor

Suma totală necesară schemelor
de plăţi directe aferente SCZ pentru
anul de cerere 2017 este de 99.046.133
euro, respectiv 455.542.879 lei, cu
încadrare în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în anii
2017 şi 2018.
Proiectul de Hotărâre de Guvern
pentru aprobarea plafoanelor alocate
schemelor de sprijin cuplat, în sectorul zootehnic, precum și pentru stabilirea cuantumului acestora, pentru
anul de cerere 2017, publicat de MADR
la data de 2 noiembrie 2017, a aprobat
plafonul de 99.046.133 euro, respectiv
455.542.879 lei, care se acordă crescătorilor de animale pentru anul de cerere
2017, pentru schemele de sprijin cuplat
în sectorul zootehnic. Astfel, sumele
vor ﬁ repartizate după cum urmează:
1.470.000 euro, respectiv 6.760.971
lei, pentru categoria bivolițe de lapte;
11.550.000 euro, respectiv 53.121.915 lei
pentru categoria taurine din rase de carne și metișii acestora; 85.999.133 euro,
respectiv 395.535.812 lei pentru categoria vaci de lapte; 27.000 euro respectiv
124.181 lei pentru specia viermi de mătase. Proiectul de HG, publicat la data
de 2 noiembrie, prevede că valoarea

subvenţiei pe cap de animal (cuantumul
de sprijin per unitate) pentru schemele
de sprijin cuplat în sectorul zootehnic
(SCZ) se calculează prin raportarea sumelor la efectivul de animale eligibile/
kg gogoși crude de mătase eligibile. Începând cu data de 16 noiembrie 2017,
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură (APIA) poate acorda plăţi
în avans de maxim de 70% din valoarea
sprijinului cuplat zootehnic pentru crescătorii de bovine şi pentru crescătorii de
viermi de mătase - se arată în proiectul
de HG. De asemenea, începând cu data
de 1 decembrie 2017 APIA va efectua
plăţile corespunzătoare diferenţei între
cuantumul calculat şi acordat începând
cu data de 16 noiembrie 2017 şi plafonul
ﬁnanciar al ﬁecărei scheme prevăzute
la art.1 din proiectul de HG, în condiţiile îndeplinirii de către beneﬁciari a
tuturor criteriilor de eligibilitate. Plăţile
se vor acorda în limita prevederilor bugetare aprobate MADR în anii 2017 şi
2018 şi vor ﬁ efectuate în lei, la cursul
de schimb de 4,5993 lei pentru un euro,
stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 29 septembrie 2017,
publicat în Jurnalul Oﬁcial al Uniunii
Europene, seria C, nr. 329 din 30 septembrie 2017.
 Doina A. NEAGOE

Peste 40% din
terenul agricol înstrăinat

Comisia Europeană, care şi-a exprimat îngrijorarea faţă de acest fenomen, a comandat
un studiu, rezultatele conﬁrmând că anumite
holdinguri străine deţin suprafeţe uriaşe de
teren arabil pe teritoriul României.
Odată cu liberalizarea pieţei funciare, valuri
de companii cu capital străin au început să achiziţioneze terenuri agricole româneşti, motivaţi
de preţurile reduse şi estimând că valoarea terenurilor se va aprecia considerabil în anii următori, cele mai însemnate achiziţii străine
de teren agricol românesc ﬁind înregistrate în
vestul ţării, cu precădere în judeţul Timiş. Conform CE, monopolul străin din anumite zone ale
ţării poate afecta într-un mod negativ atât economiile locale, cât şi agricultura familială din
aceste zone. Principalii proprietari străini sunt
libanezii, cu peste 65.000 de hectare deţinute,
urmaţi de germani (38.000 hectare de teren),
italieni, norvegieni, britanici, spanioli sau maghiari. În prezent, peste 5,3 milioane de hectare
de teren arabil sunt deţinute de investitori străini. Reamintim că, la momentul actual, există
un proiect de lege care ar putea să reglementeze
vânzarea/cumpărarea terenurilor, însă nu a fost
încă adoptat.
 Doina A. NEAGOE

Mai multe înmatriculări
dePotrivit
autoturisme
datelor publicate luni de către In-

stitutul Naţional de Statistică (INS), înmatriculările noi de autoturisme în România au
crescut în al treilea trimestru al acestui an cu
32,7% faţă de aceeaşi perioadă din 2016.
În al treilea trimestru, faţă de aceeaşi perioadă din 2016, înmatriculările noi de vehicule
rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut
cu 32,2%, până la 162.157. În această categorie
intră mopede şi motociclete, autoturisme, autobuze şi microbuze. De asemenea, înmatriculările noi de vehicule pentru transportul mărfurilor
(intră autocamioane, autotractoare, remorci şi
semiremorci) au crescut cu 3% comparativ cu
trimestrul al treilea din anul anterior, până la
26.581.
 Doina A. NEAGOE

Întreruperi energie electrică
Săptămâna 06.11.2017-10.11.2017
1. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de lucru Aleșd
09.11.2017, 08:00-15:00, Loc. Valea Mare (p), Șuncuiuș
(p).
09.11.2017, 09:00-17:00, Loc. Ortiteag (p).
2. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de lucru Marghita
09.11.2017, 09:00-17:00, Loc. Sânlazăr (PTA 1), nr.: 1454; 170-212; Mișca (p): PTA IMA.
3. Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Salonta
09.11.2017, 09:00-17:00, Loc. Ianoșda (p), Cefa (p), Salonta cu str.: Mihai Viteazul, Kulin György, Horea, Cloșca, Crișan, Tincii, Rozelor, Nouă, P-ța Victoriei, Aradului, Republicii, P-ța Democrației, Pelok Benedek, Avram
Iancu, Șarcadului, Emile Zola, Decebal, Războieni.
4. Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Oradea
09.11.2017, 09:00-17:00, Loc.: Sânmartin, Oradea cu
str.: Bumbacului (p), Morii, Aleea Onisifor Ghibu, Aleea
Forajului, Aleea Zidarilor, Constantin Noica, Nufărului
(p), Traian Goga, Ciheiului (p), Ogorului (p), Crișului, Simion Ștefan, Plevnei, Roșiorilor, Piața Cazărmii, Tudor
Vladimirescu, Principatele Unite, Călărașilor, Retezatului, Lacu Roșu, Olimpiadei, Corneliu Coposu, Ovidiu,
Moldovei, Iasomiei, Eroului Necunoscut, Băile 1 Mai (p),
Haieu (p), Rontău.
09.11.2017, 09:00-17:00, Loc.: Oradea cu str.: Războieni, Grădinarilor, Seleușului.
5. Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Rural
09.11.2017, 09:00-17:00, Loc.: Cheriu, Cheriu, Tăutelec, Mierlău, Hăucești, Ciulești, Spinuș, Săliște, Gurbești, Sărsig, Ciuhoi, Cenaloș.

