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MADR: Subvenţii pentru

Arendarea terenurilor
de către micii fermieri
Pentru a beneﬁcia de aceste subvenţii, agricultorii trebuie să se regăsească, pentru
cel puțin un an, în schema
de mici fermieri de la APIA,
măsură care va ﬁ redeschisă
în cadrul celei de-a doua sesiuni de depunere.

Micii fermieri care vor să
îşi arendeze terenurile vor putea primi, de anul viitor, fonduri de la stat Submăsura 6.5
„Schema pentru micii fermieri”, care are ca scop atât comasarea terenurilor/exploataţiilor, cât şi reducerea gradului
de fragmentare a exploataţiilor
agricole. Potrivit MADR, sprijinul va ﬁ acordat sub formă
de plată anuală începând cu
anul semnării Contractului
de ﬁnanţare şi până la data de
31 decembrie 2020. Pot ﬁ beneﬁciari ai acestei submăsuri
micii fermieri ale căror exploataţii agricole îndeplinesc condiţiile din cadrul Schemei simpliﬁcate pentru micii fermieri
din Pilonul I şi au aplicat cel
puţin un an această schemă,
conform Titlului V din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013,
cu modiﬁcările şi completările
ulterioare. Pot ﬁ eligibili pentru sprijinul ﬁnanciar nerambursabil solicitanţii (persoane
ﬁzice/reprezentanţii
legali)
care îndeplinesc următoarele
condiţii obligatorii: sunt per-

Indicele Robor la 6 luni
a crescut la 2,32%
Potrivit datelor publicate joi de BNR, indicele Robor la 3 luni, în funcţie de care sunt
calculate dobânzile la majoritatea creditelor
în lei, a crescut la nivelul de 2,13%. Robor
la 3 luni este indicatorul principal în funcţie
de care se calculează dobânzile variabile la
creditele în lei. Indicatorul a crescut accelerat
din data de 18 septembrie, când a atins nivelul de 1%. Miercuri, acesta a scăzut la 2,12%.
Indicele Robor la 6 luni a crescut joi la 2,32%,
de la 2,30% miercuri. Reamintim că ROBOR
(Romanian Interbank Offer Rate) este rata
medie a dobânzii pentru creditele în lei acordate pe piaţa interbancară, iar creşterea acestui
indicator va duce la un avans al ratelor în cazul
creditelor în lei.
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În top-ul scumpirilor
- ouăle şi untul
soane ﬁzice sau juridice române; acţionează în nume propriu; au vârsta de cel puţin 18
ani împliniţi la data depunerii
Cererii de Finanţare; au aplicat
cel puţin un an Schema simpliﬁcată pentru micii fermieri din
Pilonul I. De asemenea, iată şi
celelalte condiţii care se cer îndeplinite: micii fermieri să deţină integral în proprietate exploataţia (cel puţin terenurile
sau terenurile şi animalele care
au făcut obiectul sprijinului în
cadrul Schemei simpliﬁcate
pentru micii fermieri din Pilonul I) ce urmează a ﬁ transferată/care a fost transferată; să se
angajeze să transfere deﬁnitiv/
să ﬁ transferat deﬁnitiv către

alt fermier întreaga sa exploataţie (cel puţin terenurile - sau
terenurile şi animalele - care
au făcut obiectul sprijinului
în cadrul Schemei simpliﬁcate
pentru micii fermieri din Pilonul I) şi drepturile de plată
corespunzătoare; să nu creeze
condiţii pentru a obţine în mod
necuvenit un avantaj, în sensul
prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013,
cu modiﬁcările şi completările
ulterioare, în orice etapă de derulare a proiectului. Sprijinul
public nerambursabil se acordă
anual, începând cu data transferului şi până la data de 31
decembrie şi reprezintă 120%
din suma anuală calculată a

sprijinului pe care fermierul a
primit-o în ultimul an în cadrul Schemei simpliﬁcate pentru micii fermieri din Pilonul I
(maximum 1.500 euro/an).
Potrivit Ghidului de ﬁnanţare, toate criteriile de eligibilitate şi de selecţie devin
obligatorii pentru menţinerea
sprijinului pe toată perioada de
valabilitate a Contractului de
Finanţare, în cazul nerespectării acestora se va recupera
integral valoarea totală a ajutorului ﬁnanciar nerambursabil
plătit şi se va rezilia Contractul
de Finanţare.
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MFP va modiﬁca trei ANAF: Pentru angajatori,
formulare ﬁscale
Din 2018, modiﬁcări
ANAF supune dezbaterii publice un Proiect de ordin prin care se propune adaptarea, la modiﬁcările legislative, a modelului,
conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale Formularelor 220, 223 si 260.

Concret, în domeniul impozitului pe venit
şi al contribuţiilor sociale datorate de persoanele ﬁzice, modiﬁcările legislative au vizat, în
principal, următoarele aspecte: introducerea
unor dispoziţii referitoare la recalcularea, de
către unitatea ﬁscală, a plăţilor anticipate cu
titlu de impozit/impozitului anual datorat, în
cazul încetării sau suspendării temporare a
activităţii, în cursul anului de impunere, desfăşurate de contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală;
modiﬁcarea bazei de calcul al contribuţiilor
sociale datorate de persoanele ﬁzice care realizează venituri din activităţi independente,
din cedarea folosinţei bunurilor, din investiţii,
precum şi din activităţi agricole, silvicultură
şi piscicultură. Pentru celelalte formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit,
aprobate prin Ordinul preşedintelui ANAF nr.
3.622/2015 şi care nu suferă modiﬁcări, propunem preluarea acestora în prezentul proiect
de act normativ, pentru a facilita îndeplinirea
de către contribuabili a obligaţiilor declarative, precum şi pentru aplicarea unitară de către
Fisc a procedurilor de administrare.
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privind vectorul ﬁscal
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) informează contribuabilii că, începând cu data de 1
ianuarie 2018, toate persoanele ﬁzice
şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora ar
trebui să depună declaraţia de menţiuni, în termen de 15 zile, în vederea
înscrierii, în vectorul ﬁscal a contribuției asiguratorie pentru muncă.
Modiﬁcările aduse Codului ﬁscal
determină adaptarea şi completarea
obligaţiilor declarative care formează
vectorul ﬁscal şi, în consecinţă, ajustarea corespunzătoare a informaţiilor
din declaraţiile de înregistrare ﬁscală a
contribuabililor, precum şi din instrucţiunile de completare a acestora. Pentru a veni în sprijinul contribuabililor şi
pentru a evita aglomeraţia la ghişeele
administraţiilor ﬁscale centrale, având
în vedere termenul scurt de depunere a
declaraţiei de menţiuni, printr-un Proiect de ordin se propune ca modiﬁca-

rea vectorului ﬁscal pentru categoria
de contribuabili mai sus menţionată
să ﬁe realizată de către unităţile ﬁscale centrale competente, prin înscrierea
contribuţiei asiguratorie pentru muncă.
Reamintim că, începând cu 1 ianuarie
2018, contribuţiile sociale obligatorii
sunt: contribuţia de asigurări sociale
datorată de către persoanele ﬁzice care
obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor, iar în cazul persoanelor

Potrivit datelor Institutului Național de
Statistică (INS), ouăle, untul și fructele
proaspete sunt mărfurile alimentare care
s-au scumpit cel mai mult în noiembrie față
de luna precedentă.

În ceea ce priveşte mărfurile nealimentare,
cele mai importante creșteri de prețuri au fost
cele la combustibili, la tutun și țigări. Ouăle
s-a scumpit în noiembrie, comparativ cu luna
precedentă, cu 29,21%, untul cu 6,92 și fructele
proaspete 2,22%, iar prețul laptelui de vacă a
crescut cu 1,51%. La combustibili, preţurile au
urcat cu 2,78%, iar la tutun și țigări - cu 1,95%.
În sectorul de servicii, creșteri mai semniﬁcative au fost consemnate în cazul tarifelor la
telefon, de 0,96%, transportul aerian, de 0,78%,
și igienă și cosmetică, 0,51%.
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Indemnizaţia de creştere
a copilului

Lege în vigoare

Președintele Klaus Iohannis a promulgat,
luni, Legea privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, care
plafonează indemnizaţia pentru creşterea
copiilor la 8.500 de lei.
„Indemnizaţia lunară se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori
datei naşterii copilului, şi nu poate ﬁ mai mică
de 85% din cuantumul salariului minim brut
pe ţară garantat în plată şi nici mai mare de
8.500 lei”, potrivit OUG nr.55/2017 pentru modiﬁcarea şi completarea OUG nr. 111/2010.
Guvernul a adoptat, la începutul lunii
august, Ordonanţa de Urgenţă care plafonarează indemnizaţia pentru creşterea copilului
la 8.500 de lei. Această prevedere se aplică
începând cu luna septembrie. La nivel naţional,
din cei 160.807 de beneﬁciari de indemnizaţie pentru creşterea copilului, circa 1.100 de
beneﬁciari aveau indemnizaţii care depăşeau
9.000 lei. 

ﬁzice şi juridice care au calitatea de
angajatori sau sunt asimilate acestora, numai pentru condiţii deosebite de
muncă sau pentru condiţii speciale de
muncă, după caz; contribuţia de asigurări sociale de sănătate, datorată de
către persoanele ﬁzice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor;
contribuţia asiguratorie pentru munca
datorată de către persoanele ﬁzice şi
juridice care au calitatea de angajatori
sau sunt asimilate acestora.
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Întreruperi energie electrică
Săptămâna 18.12.2017-22.12.2017
1.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de lucru Aleșd
21.12.2017, 08:00-15:00, Loc. Aleșd cu str.: Florilor,
Peștiș, Batok Bella, Lunca Crișului, Gheorghe Dima.
21.12.2017, 09:00-17:00, Loc. Ortiteag (p), loc. Birtin.
2.Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Rural
21.12.2017, 09:00-17:00, Loc.: Cetariu (p), Cheriu (p),
Hăucești, Ciulești, Spinuș, Săliște, Gurbești, Sărsig, Ciuhoi, Cenaloș.

