4 Economie

Joi, 18 ianuarie 2018

MADR:

Ajutor de minimis pentru
crescătorii de porci
Durata de aplicare a Schemei de ajutor de minimis este
2018-2020, valoarea totală a
schemei de ajutor de minimis
ﬁind, pentru acest an, de 4,6
mil. lei.
Crescătorii de porci vor beneﬁcia, în perioada 2018-2020,
de o schemă de sprijin ﬁnanciar pentru aplicarea programului de susținere a acestora în
vederea producerii cărnii de
porc, pentru creșterea, îngrășarea și livrarea porcilor din
rasele Bazna sau Mangalița către un procesator/altă persoană
juridică.
Potrivit Hotărârii adoptate
recent, prin această schemă de
ajutor de minimis crescătorii
de porci din rasele Bazna și
Mangalița, care își desfășoară
activitatea în sectorul producției primare, vor primi cu titlu
gratuit, un număr par de purcei, minim 2 și maxim 10, pentru creștere, îngrășare și livrare către un procesator cu care
au încheiat contract în acest
sens. Purceii pentru creștere
și îngrășare vor ﬁ preluați de
procesatori de la furnizorii de
purcei din rasele Bazna și/sau
Mangalița, în baza unui contract de livrare și transportați
crescătorilor de porci.
Practic, ajutorul de minimis
reprezintă numărul de purcei
primiți cu titlu gratuit din rasele Bazna și/sau Mangalița de
beneﬁciari, valoarea acestuia
ﬁind calculată solicitantului
ajutorului, respectiv furnizorul de purcei, prin înmulțirea
numărului de purcei cu 250 lei/
cap purcel.
Pentru a beneﬁcia de acest

program, crescătorii de porci
trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii
de eligibilitate: să deţină exploatații înregistrate/autorizate
sanitar veterinar; să încheie un
contract cu un procesator sau
cu altă persoană juridică; să
primească cu titlu gratuit, un
număr par de purcei, minim 2
și maxim 10, de la un procesator sau de la o altă persoană
juridică, cu care are încheiat
contract; să livreze minimum
50% din purceii primiți cu titlu
gratuit, la procesatorul sau la
altă persoană juridică, cu care
a încheiat contract, la o greutate, în viu, de minim 130 kg/
cap; să respecte structura rației
furajere stabilită în contractul
cu procesatorul sau cu o altă
persoană juridică; să deţină registrul individual al exploataţiei, completat și actualizat, con-
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Circuite
Elveția-Lichtenstein-Austria-perioada 14-19 iulie 2018. Preț:365 Euro
Franța-Germania-perioada
08-14
sept. 2018. Preț:425 Euro
Italia(Toscana-Cinque Terre)-perioada 29 sept.-04 oct. 2018. Preț:320 Euro
Sankt Petersburg (avion) - perioada
06-10 iun. 2018. Preț:725 Euro
Țările Baltice și Helsinki(avion)-perioada 07-12 aug. 2018. Preț:945Euro
Sejur-Grecia(Olympic Beach)-perioada 24 aug.-02 sept.2018. Preț:240 Euro
Excursii de week-end
Paște Budapesta-Bratislava- perioada
07-08 apr. 2018.Preț:90 Euro
Serbia (Subotica-Novi Sad-Belgrad)perioada 21-22 apr. 2018.Preț:76 Euro
Slovenia(Bled-Postojna)-perioada 29
apr.-01 mai 2018. Preț:168 Euro
Italia (Veneția-Padova) - perioada 1113 mai 2018. Preț:145 Euro
Austria (Viena-Heiligenkreuz-Forchtenstein) - perioada 18-20 mai 2018.
Preț: 120 Euro

form prevederilor art.1 pct.16
din anexa la Ordinul ANSVSA
nr. 40/2010. Furnizorii de porci
solicitanți ai ajutorului de minimis, trebuie să îndeplinească
următoarele condiții: să dețină
scroafe și/sau scroﬁțe, înscrise
în registrul genealogic; să furnizeze purcei înțărcați către
procesator sau altă persoană
juridică, la greutate minimă
de 10 kg/cap, în baza unui contract de livrare; purceii să ﬁe
identiﬁcați potrivit legislației
în vigoare.
La rândul lor, procesatorii și
celelalte persoane juridice trebuie: să preia purceii de la furnizori, în baza unui contract de
livrare și să îi transporte către
beneﬁciari; să încheie contract
cu beneﬁciarii pentru creșterea și îngrășarea purceilor; să
preia de la beneﬁciari, în vederea abatorizării şi procesării,

Cehia-Austria- perioada 26-28 mai
2018. Preț:145 Euro
Maramureș (mocănița)-26-27 mai
2018. Preț:190 lei
Praga-Dresda - perioada 01-03 iun.
2018. Preț:135 Euro
Alba Iulia-Sibiu-Transfăgărășan-Curtea de Argeș- perioada 05-08 iulie 2018.
Preț: 500 lei
Budapesta-Visegrád-Szentendre-perioada 21-22 iul.2018. Preț:70 Euro
Germania „Drumul romantic” - perioada 26-29 iul.2018. Preț:210 Euro
Praga-Dresda-Kutna Hora-perioada
15-18 aug. 2018. Preț175 Euro
Budapesta - Székesfehérvár - Tihany perioada 12-13 oct. Preț: 75 Euro
Excursii de 1 zi - Festivalul răciturii
la Miskolc(Ungaria)-data 03 febr. 2018.
Preț:75 lei.
Informaţii şi rezervări la Agenţia de
turism DOMINO TOURS Oradea;str.
Moscovei nr. 8.
Telefon: 0259/436-036; 0743/494-713
www.dominotours.ro.
(26)

cel puțin 50% din efectivul
de purcei destinat îngrășării/
beneﬁciar, la o greutate minimă, în viu, de 130 kg/cap; să
plătească beneﬁciarului prețul
stabilit prin contract.
De precizat că în termen de
90 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei hotărâri,
furnizorii de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița,
crescătorii de porci din rasele
Bazna și/sau Mangalita și procesatorii/alte persoane juridice
pot solicita înscrierea în Program, în baza unei cereri, care
se depune la Direcția Agricolă
județeană (DAJ), care îi înregistrează în registrele unice
corespunzătoare, precum și în
registrul de evidență al ajutorului de minimis.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

INS:

Creştere la comerţul
cu ridicata
Afacerile din comerţul
cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule
şi motociclete) au crescut
cu 7,6%, în primele 11 luni
din 2017, comparativ cu
aceeaşi perioadă din 2016.

Potrivit datelor Institutului
Naţional de Statistică (INS),
creșterea s-a datorat activităţii din comerţul cu ridicata nespecializat (+16,5%),
comerţul cu ridicata specializat al altor produse
(+14,2%), comerţul cu ridicata al bunurilor de consum,

altele decât cele alimentare
(+6,6%), comerţul cu ridicata al produselor alimentare,
al băuturilor şi al tutunului
(+6%), comerţul cu ridicata
al produselor agricole brute
şi al animalelor vii (+5,9%)
şi comerţul cu ridicata al altor maşini, echipamente şi
furnituri (+4,2%). Pe de altă
parte, scăderi s-au înregistrat la comerţul cu ridicata al
echipamentului informatic
şi de telecomunicaţii (-1%)
şi la activităţile de intermediere în comerţul cu ridicata
(-0,7%).  D. A. NEAGOE

ANAF:

Depunerea chestionarului
privind stabilirea
rezidenţei ﬁscale
Românii care vor să plece din țară pentru
mai mult de șase luni, indiferent că merg la
muncă, la studii sau în vacanţă, riscă să ﬁe
amendaţi dacă nu notiﬁcă Fiscul în prealabil
cu minimum 30 de zile prin completarea
și depunerea unui chestionar de rezidență
ﬁscală.
Potrivit noului Cod Fiscal, persoanele ﬁzice
care nu realizează venituri şi nici nu sunt scutite de plata contribuţiei de sănătate prin efectul
legii vor ﬁ obligate să achite contribuţii la
asigurările de sănătate. Potrivit ANAF, „orice
persoana ﬁzică rezidentă în România care pleacă din țară (indiferent de motiv: studii, muncă,
etc) pentru o perioadă sau mai multe perioade
de şedere în străinătate care depăşesc în total
183 de zile, pe parcursul oricărui interval de
12 luni consecutive are obligaţia completării
formularului „Chestionar pentru stabilirea
rezidenţei ﬁscale a persoanei ﬁzice la plecarea
din România”.
Formularul se depune cu 30 de zile înaintea
plecării din România, în vederea scoaterii/
menţinerii din/în evidenţă de către Fiscul competent care va analiza îndeplinirea condiţiilor
de rezidenţă în funcţie de situaţia concretă a
persoanei ﬁzice, luând în considerare prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri sau
prevederile Codului ﬁscal, după caz, precum şi
documentaţia prezentată, respectiv: formularul
„Chestionar pentru stabilirea rezidenţei ﬁscale
a persoanei ﬁzice la plecarea din România”;
orice alte documente ce pot sta la baza determinării rezidenţei persoanei ﬁzice, precum şi,
după caz, certiﬁcatul de rezidenţă ﬁscală emis
de autoritatea ﬁscală străină sau un alt document eliberat de către o altă autoritate decât cea
ﬁscală, care are atribuţii în domeniul certiﬁcării rezidenţei ﬁscale, în original sau în copie
legalizată, însoţit de o traducere autorizată în
limba română. Sancţionarea celor care pleacă
la muncă în străinătate şi care nu depun la timp
chestionarul de rezidenţă ﬁscal este prevăzută
de Ordonanţa 30, ce modiﬁcă Codul de procedură ﬁscală.
 Doina A. NEAGOE

Întreruperi energie electrică
Data: 20.01.2018
Suplimentare
Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Oradea
- Punct de lucru Oradea
20.01.2018 09:00-15:00 Loc. Oradea cu str:
Calea Borșului (cămine nefamiliști).

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.

