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CCI Bihor: astăzi, eveniment promoţional

„Oportunităţi de afaceri
în Republica Moldova”
Scopul întâlnirii, al cărei
partener oﬁcial al evenimentului este Banca Comercială
Română (BCR), este facilitarea dezvoltării relaţiilor
comerciale şi de colaborare
între membrii mediilor de
afaceri din judeţul Bihor şi
cel din Republica Moldova.

Camera de Comerț și Industrie Bihor, în parteneriat cu
Ambasada Republicii Moldova în România, invită pe toţi
cei interesaţi astăzi, 6 octombrie, începând cu ora 11.00,
la sediul CCI Bihor, în Sala
de conferințe, la Evenimentul promoțional “Oportunităţi
Investiţionale şi de Afaceri în
Republica Moldova”. Scopul
întâlnirii, al cărei partener oﬁcial al evenimentului este Banca Comercială Română (BCR),
este facilitarea dezvoltării relaţiilor comerciale şi de colaborare între membrii mediilor
de afaceri din judeţul Bihor
şi cel moldovean prin oferirea
de informaţii privind climatul
investiţional şi oportunităţile
de afaceri din Republica Moldova. Participarea este gratuită, în cadrul evenimentului
prezentându-se climatul investițional al Republicii Moldova, oportunitățile oferite de
parcurile industriale şi zonele
economice libere, precum şi
potențialul care există în sec-

Mai puţine
restanţe
la credite

toarele: agricultură, textile,
automotive. Programul evenimentului următorul: 11.00
- 11.30 - înregistrarea participanților; 11.30 – 11.45 - Cuvânt
de salut, cuvânt de deschidere:
dl Badea Constantin , Director
General al Camerei de Comerţ
şi Industrie Bihor, oﬁcialități;
11.45 – 11.55 - Cuvânt de salut,
cuvânt de deschidere dl Mihai
Gribincea, ambasadorul Republicii Moldova în România;
11.55 – 12.30 - Prezentarea privind oportunitățile investițio-

Potrivit unui Raport recent
al Băncii Naționale a României
(BNR), valoarea totală a creditelor restante în lei ale populației
și ﬁrmelor a fost, în august, de
6,438 miliarde lei, în scădere cu
1,47% față de suma raportată în
iulie.
Acelaşi Raport mai indică, însă,
şi faltul că restanțele la creditele în
valută au coborât cu 5,47%, la 8,09
miliarde lei. Totalul creditelor în
lei a atins, în august, 120,52 miliarde lei (cu 0,61% peste valoarea
din luna precedentă), din care 54,4
miliarde lei erau sume contractate de agenții economici, iar 62,48
miliarde lei - împrumuturi luate de
populație.
 Doina A. NEAGOE

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 9.0018.00, şi duminica, între orele
16.00-18.00.

nale şi de afaceri în Republica
Moldova
dna Olga Vrăjmaş, expert,
Organizația de Atragere a
Investițiilor și Promovare
a Exportului din Moldova
(MIEPO); 12.30 – 12.50 - Prezentarea privind convergenţa
mediului de afaceri în România şi Republica Moldova - dl
Mamas Koutsoyiannis - CEO,
Moore Stephens KSC şi dl.
Andrei Stan - Partner, Head of
Operations, Moore Stephens
KSC; 12.50 - 13.10 - prezenta-

rea privind aspectele ﬁnanciare de investiţie şi afaceri în Republica Moldova, dna Natalia
Codreanu, director executiv,
BCR Chişinău; 13.10 – 13.30
- Prezentare cu degustare de
produse vinicole moldoveneşti
Cramele Cricova - dl ing. drd.
Mihail Manolache, Specialist
în Vie şi Vin, Somelier; 13.30
– 14.00 - Sesiune de întrebări
şi răspunsuri; 14.00 – 14.30 Coﬀee Break cu networking.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Din 10 octombrie,
start „Casa Verde”
Persoanele ﬁzice pot depune dosarele la
sediile Agențiilor pentru Protecția Mediului
din județele de reședință începând cu 10
octombrie în sesiunea programată între 10 și
24 octombrie.
Potrivit Ghidului de Finanțare, ajutorul
ﬁnanciar din programul „Casa Verde”, prin
Programul Casa Verde populația și persoanele
juridice pot beneﬁcia de ﬁnanțare prin Administrația Fondului pentru Mediu pentru instalarea, înlocuirea sau completarea sistemelor de
încălzire clasice cu cele care folosesc energie
verde, regenerabilă. Bugetul alocat pentru
întreaga țară este de 94 de milioane de lei, din
care 60 de milioane sunt destinate populației
și 34 de milioane persoanelor juridice, anunţă
ministerul, într-un comunicat de presă. Echipamentele ﬁnanțate pentru populație prin Casa
Verde sunt panourile solare și pompele de căldură, cuantumul ﬁnanțării nerambursabile prin
AFM ﬁind în funcție de tipul instalației, astfel:
până la 3.000 lei, pentru instalarea panourilor
solare nepresurizate; până la 6.000 lei, pentru
instalarea panourilor solare presurizate; până
la 8.000 lei, pentru instalarea pompelor de
căldură, exclusiv pompele de căldură aer-aer.
Pentru accesarea ﬁnanțărilor prin Casa Verde
sunt de parcurs cinci pași: depunerea dosarului
de ﬁnanțare la Agenția Teritorială de Protecția
Mediului; urmărirea site-ului AFM pentru
decizia de acceptare în Program; semnarea
contractului de ﬁnanțare cu AFM; demararea
lucrărilor; depunerea cererii de decontare a
lucrărilor în termen de maximum 12 luni de la
data semnării contractului de ﬁnanțare.
 Doina A. NEAGOE

APIA: Subvenţii pentru ovine/caprine

Numai cu respectarea cerinţelor
legale
Agenția de Plăți și Intervenție pentru
Agricultură (APIA) a demarat încă de la
jumătatea lunii septembrie veriﬁcări în
teren privind respectarea condiţiilor şi cerinţelor de accesare a schemelor de plată
în sector animalier.
Astfel, în cazul crescătorilor de ovine şi
caprine, elementele controlate la faţa locului
pentru ajutoarele naţionale tranzitorii (ANT)
şi sprijinul cuplat în sector zootehnic (SCZ)
vizează respectarea locaţiei pentru control
(comuna/oraşul), declarată de fermier, unde
se găsesc ovinele/caprinele solicitate în cerere pe perioada de reţinere de 90 de zile pentru ANT O/ANT C şi pe perioada de reţinere
de 100 de zile şi pentru SCZ-O/SCZ-C, de
la data limită de depunere a cererii de plată.
Pentru ovinele/caprinele solicitate în cerere
şi existente la faţa locului, se veriﬁcă: existenţa unei crotalii (pentru animalele născute
înainte de 01.01.2008) sau a celor două crotalii (pentru animalele născute începând cu
data de 01.01.2008) aplicate; corespondenţa
dintre numărul şi numerele de identiﬁcare
ale animalelor solicitate în cerere, înscrise în RNE şi cele prezente la control; sexul
animalului; existenţa formularului F3 pentru pierdere crotalie/crotalii plus comandă
pentru duplicat, pentru animalele născute

începând cu 01.01.2008 emis înainte de înştiinţarea controlului/supracontrolului (dacă
e cazul); existenţa Registrului individual al
exploataţiei. Pentru SCZ-O/C: vârsta animalelor să nu depășească 8 ani la femele și
6 ani la masculi la data limită depunerii cererii cu prezentarea adeverinţei de înscriere
în Registrul genealogic al rasei; exactitatea
înregistrărilor din Registrul individual al
exploataţiei deţinut de către solicitant pentru
cele 6 luni anterioare controlului/supracontrolului la faţa locului conform documentelor
justiﬁcative (facturi de vânzare/cumpărare şi
certiﬁcate veterinare, formulare de intrare ieşire a animalelor); extinderea veriﬁcărilor
controlului asupra înregistrărilor din Registrul individual al exploataţiei deţinut de către
solicitant pentru o perioadă de 12 luni anterioare controlului/supracontrolului la faţa
locului, în situaţia constatării unor erori la
veriﬁcarea celor 6 luni anterioare controlului, respectiv supracontrolului (după caz). De
asemenea, se veriﬁcă existenţa documentelor
pentru animalele care nu se găsesc la faţa locului în: cazurile de forţă majoră (dacă este
cazul); cazurile de circumstanţă naturală
(dacă este cazul); cazurile de deces beneﬁciar (dacă este cazul).
 Doina A. NEAGOE

Săptămâna 10.10.2016 –15.10.2016
1. CEM (mt + jt) ALEŞD – PL ALEŞD
10.10.2016 orele 08-15 loc. Borod, Şerani, Bǎlnaca,
Aleşd: Cartier Şoimul: Bloc. E1, E2, E3, F1, Lalelelor,
Piaţa Unirii, Dȃmbovitei, Florilor, Teiului, Tȃrgului
2. CEM (mt + jt) ALEŞD – PL MARGHITA
10.10.2016 orele 09-15 loc. Derna – parțial, Dernişoara, Tria
3. CEM (mt + jt) ALEŞD – PL SĂCUENI
10.10.2016 orele 09-15 loc. Curtuişeni – parțial,
Sǎlacea – parțial
orele 09-17 loc. Târguşor
4. CEM (mt + jt) ŞTEI – PL BEIUŞ
10.10.2016 orele 09-17 loc. Suncuiuş, Ioaniş, Dumbrăviţa de Codru, Uileac de Beiuş, Forău, Prisaca, Vǎlanii
de Beiuş, Urviş, Borz, Holod, Vintere
5. CEM (mt + jt) ŞTEI – PL SALONTA
10.10.2016 orele 09-17 loc. Salonta: str. Oradiei – parțial, I.C.Brǎtianu, Szechenyi Istvan, Jozsef Attila, 7 Iunie, Haiducilor, I.Cantacuzino, Sportului, Toldi Mikloş,
Horea – parțial, Cloşca – parțial
loc. Tinca: str. Republicii, Ştefan Cel Mare, M. Eminescu, Dumbravei, Someşului, Şcolii, Horea, Zorilor,
Târgului, Tudor Vladimirescu, Armatei Române, Dumbravei, Avram Iancu, Mureşului, Traian, Avram Iancu,
Cloșca, Emanuil Gojdu, Andrei Mureșanu, Ţulea Șerban, Mihai Viteazul, Trandaﬁ rilor, Dorobanților, Gheorghe Lazăr, Pădurii, Vasile Alecsandri, I.L. Caragiale,
Crișului, Arany Janos, Prahovei, Victoriei
6. CEM (mt + jt) MUNICIPAL – PL ORADEA
10.10.2016 orele 09-16 loc. Oradea: str. Ronald Reagan, Feldioarei, Grigore Ureche, Țepeş Vodǎ – parțial,
Fǎgǎraşului – parțial, Crişan – parțial, Zlatnei – parțial,
Cloşca – parțial, Golfului - parțial, P-ța 22 Decembrie
– parțial
orele 09-17 loc. Oradea: str. Seleuşului, Rǎzboieni,
Ardealului, Grǎdinarilor, Cardinal Iuliu Hossu, Eftimie Murgu, Timotei Cipariu, Cǎi Ferate, Calea Clujului – parțial, Lǎpuşului - parțial, Meziadului, Alexandru
Cazaban – parțial, Erofte Grigore – parțial, Oneştilor –
parțial, Salcâmilor – parțial, Constantin Brâncoveanu,
Poieniței, William Shakespeare, B-dul Decebal - parțial
7. CEM (mt + jt) MUNICIPAL – PL RURAL
10.10.2016 orele 09-17 loc. Fughiu – parțial, Ceica
– parțial, Sâniob – parțial, Inceşti – parțial, Lǎzǎreni –
parțial, Oşorhei – parțial
8. CEM (mt + jt) ŞTEI – PL ŞTEI
10.10.2016 orele 09-15 loc. Băiţa Sat, Băiţa Plai, Nucet, Lazuri de Beiuş, Cusuiuş, Sudrigiu, Rieni, Cucuceni, Suştiu, Urseşti, Briheni.

