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MADR: Criterii de eligibilitate la

ANAF:

Acordarea noului sprijin
pentru investiţii în viticultură
Principala condiţie care
trebuie îndeplinită este ca
solicitantul să producă vinuri, în unitatea proprie, sau
în nume propriu la terţi şi să
comercializeze producţia vinicolă obţinută.

Producătorii de struguri
pentru vin pot accesa fonduri
FEGA prin Programul Naţional de Sprijin al României în
sectorul vitivinicol, cu o alocare ﬁnanciară anuală de 47,7
milioane euro, prin Submăsura de promovare a vinurilor
produse în UE - care constă în
acţiuni de informare în statele
membre, în scopul informării
consumatorilor cu privire la
consumul moderat de vin şi la
schema de denumiri de origine
controlată şi indicaţii geograﬁce, precum şi Submăsura de
promovare în ţări terte, în vederea îmbunătăţirii competitivităţii vinurilor cu denumire
de origine controlată, indicaţie
geograﬁcă sau a vinurilor pentru care se indică soiul viţei-devie; restructurarea şi reconversia podgoriilor. De asemenea,
fonduri mai pot ﬁ obţinute şi
pentru: investiţii; asigurarea
recoltei; distilarea subproduselor. Pentru măsura de investiţii,
contribuţia Uniunii Europene este de maximum 50% din
costurile eligibile, fondurile
reprezentând ﬁnanţare FEGA,
iar contribuţia beneﬁciarilor
este de minimum 50%. Potrivit
prevederilor legale, sprijinul se
acordă în baza Ordinului nr.
208/2017 privind modiﬁcarea
şi completarea Normelor metodologice privind condiţiile
de punere în aplicare a măsurii

de investiţii, eligibilă pentru
ﬁnanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al
României (PNS) în sectorul
vitivinicol 2014 – 2018. Actul
normativ conţine o serie de
referiri care vizează, pe lângă
investiţiile deja accesate de către producători, şi investiţiile
în construcţia de imobile noi
destinate viniﬁcaţiei (crame),
laboratoare pentru controlul
calităţii, imobile cu destinaţia
de prezentare şi vânzare, săli
de degustare care, până la apariţia noilor reglementări se puteau accesa doar prin PNDR.
De asemenea, trebuie spus că
noile prevederi vin în sprijinul solicitanţilor din sectorul
vie-vin tocmai pentru a creşte
absorbţia fondurilor europene
alocate măsurilor notiﬁcate în
PNS 2014 - 2018. Astfel, principala condiţie care trebuie

îndeplinită pentru accesarea
tuturor operaţiunilor eligibile
din cadrul măsurii de investiţii
este ca solicitantul să producă
vinuri, în unitatea proprie, sau
în nume propriu la terţi, şi să
comercializeze producţia vinicolă obţinută. Pot ﬁ beneﬁciari ai acestui sprijin: persoane
juridice cu domiciliul ﬁscal
în România; instituţii şi unităţi de cercetare - dezvoltare
vitivinicolă, deﬁnite conform
legislatiei naţionale în vigoare; persoane ﬁzice autorizate,
întreprinderi familiale, întreprinderi individuale; asociaţii
de doi sau mai mulţi producători şi/sau organizaţii interprofesionale, care realizează
o operaţiune de producţie, de
prelucrare, de ambalare sau de
comercializare a produselor
din sectorul vitivinicol şi care
propun programe de investiţii,

altele decât cele ﬁnanţate prin
PNDR, care îndeplinesc una
dintre următoarele condiţii:
exploatează plantaţii viticole
înscrise în Registrul plantaţiilor viticole, produc şi/sau îmbuteliază vinuri în întreprinderea vinicolă proprie sau, în
nume propriu, la terţi şi comercializează produsele vinicole
în nume propriu; achizitionează struguri pentru vin, produc
şi/sau îmbuteliază vinuri în
întreprinderea vinicolă proprie
sau, în nume propriu, la terţi
şi comercializează produsele
vinicole în nume propriu; comercializează produse vinicole
achiziţionate de pe piaţa internă. De precizat că solicitările
de investiţii se depun în sesiune deschisă la sediile centrelor
judeţene ale APIA.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Au fost publicate listele cu persoanele
juridice

Ca urmare a aprobării dosarelor de ﬁnanţare în şedinţa
Comitetului de Avizare din
data de 20 noiembrie 2017,
Administraţia Fondului pentru
Mediu (AFM) a publicat listele
cu persoanele juridice acceptate în Programul de stimulare a
înnoirii Parcului auto naţional
(Programul Rabla) şi în Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

ANAF reaminteşte contribuabililor că
Formularul 050 - Cerere de Înregistrare/
Modiﬁcare a domiciliului ﬁscal al contribuabilului se completează şi se depune numai
în cazul în care domiciliul ﬁscal este diferit
de domiciliul sau sediul social.
Cererea se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant ﬁscal la
registratura unităţii ﬁscale competente, sau
prin poştă, prin scrisoare recomandată. ANAF
precizează că vor ﬁ anexate şi documentele
care fac dovada deţinerii sau ocupării legale a spaţiului pentru noul domiciliu ﬁscal al
contribuabilului. Cererea se completează în
două exemplare, înscriindu-se cu majuscule,
citeţ şi corect, toate datele prevăzute, din care
un exemplar se păstrează de către contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la Fiscul
competent.
 Doina A. NEAGOE

AFM: Programul Rabla şi Rabla Plus

Listele cu persoanele juridice aprobate în cadrul
Programelor Rabla şi Rabla
Plus, precum şi cu contestatiile acceptate în cadrul Programului Casa Verde au fost
publicate pe site-ul AFM.

Precizări privind
depunerea F050

în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport
rutier nepoluante şi eﬁciente
din punct de vedere energetic
(Programul Rabla Plus) şi cu
contestaţiile aprobate în cadrul
Programului privind instalarea
sistemelor de încălzire care
utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau
completarea sistemelor clasice
de încălzire (Programul Casa
Verde).
În această etapă: pentru Programul Rabla au fost acceptate
92 de dosare pentru 158 autovehicule; pentru Programul
Rabla Plus au fost acceptate 15
dosare pentru 24 autovehicule,
dintre care 17 autovehicule pur

Întreruperi energie electrică
Săptămâna 27.11.2017-29.11.2017
1. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Aleșd
27.11.2017-29.11.2017, 08:00-15:00, Loc. Beznea (p).
27.11.2017-29.11.2017, 09:00-17:00, Loc. Birtin, Ortiteag (p), Vadu Crișului (p), Tileagd (p).
2. Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru Beiuș
27.11.2017, 09:00-15:00, Loc. Curățele (p).
27.11.2017, 09:00-17:00, Loc. Beiuș cu str.: Romană,
Andrei Șaguna, Gheorghe Crișan, Plopilor, Finișului;
loc. Căbești, loc. Șoimi (p).
3. Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru Salonta
27.11.2017-29.11.2017, 08:00-16:00, 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, Menumorut, Győri Jakab, Ion Ilariu, Radnóti
Miklós, Aradului, Mihail Sadoveanu, 22 Decembrie,
Bajza József.
4. Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Oradea
27.11.2017-29.11.2017, 09:00-17:00, Loc.: Băile 1 Mai
(p), Haieu (p), Rontău, Sânmartin; Oradea cu str.: Bumbacului (p), Morii, Aleea Onisifor Ghibu, Aleea Forajului, Aleea Zidarilor, Constantin Noica, Nufărului (p),
Sovata, Slatinei, Fagului, Aluminei, Traian Grozăvescu,
Minerilor, Transilvaniei, Parcul Magnoliei, Călugăreni,
Aleea Rogerius, Italiană, Făcliei, Camil Petrescu, Nicolae Labiș, Făgărașului, Atelierelor, Tudor Vladimirescu
(blocuri Ared R19 și R21), Eforiei, Căprioarei, Seleușului, Tăbăcarilor, Piața Nucetului, Velența, Năsăudului,
Țiglarilor, Mareșal Averescu (p), Calea Clujului (p), Râului.
5. Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Rural
27.11.2017-29.11.2017, 09:00-17:00, Loc.: Cetariu (p),
Cheriu (p), Tăutelec (p).

Perioada: 04.12.2017-08.12.2017
Suplimentare

electrice şi 7 electrice hibride.
Listele persoanelor juridice
acceptate în programe sunt publicate pe site-ul AFM, (www.
afm.ro), la secţiunile aferente
Programelor Rabla şi Rabla
Plus.
Persoanele juridice care au
fost acceptate în programe se
pot adresa unuia dintre producătorii/dealerii auto validaţi
în Programele Rabla şi Rabla
Plus 2017. De asemenea, per-

soanele juridice interesate pot
depune dosare de acceptare
în cadrul Programelor Rabla
şi Rabla Plus până la data de
30 noiembrie 2017. Totodată,
în cadrul Programului Casa
Verde - persoane ﬁzice, au fost
aprobate 42 contestaţii, lista
acestora ﬁind disponibilă pe
site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu, la secţiunea
aferentă programului.
 Doina A. NEAGOE

1. Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Oradea
04.12.2017, 09:00-17:00, Loc.: Oradea cu str.: Gheorghe Pop de Băsești, Munteniei, Înfrățirii, Sirenei,
Aviatorilor, Iacobinilor, Abraham Lincoln, Jimboliei,
Lipovei, Meziadului, Verii, Piața Bobâlnei, Magheranului, Zambilelor, Belșugului, Henrik Ibsen, George Țițeica, Aurel Vlaicu, Washington, Vasile Pârvan, C. Mille,
Clopoțeilor, Pelinului, Meșteșugarilor, Barcăului, Aviatorilor, Nicolae Bolcaș, Oltețului, Calea Aradului, Gheorghinelor, Buzăului, Lalelelor, Piața Ghioceilor, Cornițelului, Roman Ciorogariu, Bogdan Petriceicu Hașdeu.
05.12.2017-08.12.2017, 09:00-17:00, Loc.: Oradea cu
str.: Meziadului, Verii, Piața Bobâlnei, Magheranului,
Zambilelor, Belșugului, Henrik Ibsen, George Țițeica, Aurel Vlaicu, Washington, Vasile Pârvan, C. Mille,
Clopoțeilor, Pelinului, Meșteșugarilor, Barcăului, Aviatorilor, Nicolae Bolcaș, Oltețului, Calea Aradului, Gheorghinelor, Buzăului, Lalelelor, Piața Ghioceilor, Cornițelului, Roman Ciorogariu, Bogdan Petriceicu Hașdeu.

