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Pentru crescătorii de suine rasa Bazna şi Mangaliţa

Ajutorul de minimis
Schema de sprijin ﬁnanciar pentru crescătorii de porci
din rasele Bazna şi Mangaliţa a fost aprobată de Guvern
la mijlocul lunii ianuarie, urmând ca, până în anul 2020,
să ﬁe alocate peste 4 milioane
de euro.

Ajutorul de minimis reprezintă numărul de purcei primiţi
cu titlu gratuit din rasele Bazna
şi/sau Mangaliţa de beneﬁciari,
iar valoarea acestuia se calculează solicitantului ajutorului,
respectiv furnizorul de purcei,
prin înmulţirea numărului de
purcei cu 250 lei/cap purcel.
Potrivit programului, crescătorii de porci din rasele Bazna
şi Mangaliţa care îşi desfăşoară activitatea în cadrul producţiei ﬁnale vor primi gratuit, un
număr par de purcei - între 2
şi 10 - pentru a-i creşte, îmgrăşa şi livra, mai apoi, către un
procesator cu care au încheiat
un contract în prealabil. Pentru
a putea ﬁ eligibili, solicitanţii vor trebui să îndeplinească
anumite condiţii. Mai precis,
crescătorii trebuie: să deţină
exploataţii înregistrate sanitar
veterinar; să încheie un contract cu un procesator sau cu o
altă persoana juridică; să primească în mod gratuit minim
2 şi maximum 10 purcei din
rasa Bazna sau Mangaliţa, de
la entitatea juridica cu care are
deja încheiat contractul.

Legea prevenirii

A intrat în vigoare
În cazul constatării săvârşirii uneia
dintre contravenţiile stabilite prin H.G. nr.
33/2018, agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare a contraventiei prin
care se aplică sancţiunea avertismentului,
la care va ﬁ anexat un plan de remediere,
fără a se aplica sancţiuni contravenţionale
complementare.
Legea prevenirii reglementează o serie de
instrumente care să asigure prevenirea săvârşirii de contravenţii, aceasta ﬁind completată de
Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 prin care au
fost stabilite contravenţiile care se supun acesteia, respectiv a modelului planului de remediere. Responsabilitatea îndeplinirii măsurilor de
remediere revine persoanei care, potrivit legii,
poartă răspunderea contravenţională pentru
faptele constatate, iar planul de remediere se va
anexa la procesul - verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii. Important
este faptul că, în cazul în care, în termen de
3 ani de la data încheierii procesului - verbal
de constatare a contravenţiei şi de aplicare a
sancţiunii în condiţiile prevăzute de Legea
prevenirii, contravenientul săvârşeşte din nou
aceeaşi contravenţie, sunt direct aplicabile prevederile legale în vigoare privind constatarea şi
sancţionarea contravenţiilor.
 Doina A. NEAGOE

Telemunca
Furnizorii de purcei din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa,
crescătorii de porci din rasele
Bazna şi/sau Mangaliţa, precum şi procesatorii/alte persoane juridice pot solicita, în
termen de 90 de zile de la data
intrării în vigoare a noilor prevederi, înscrierea în program,
în baza unei cereri, care se
depune la Direcţia Agricolă
judeţeană (DAJ), care îi înregistrează în registrele unice
corespunzătoare, precum şi în

registrul de evidenţă al ajutorului de minimis. Durata de
aplicare a acestei scheme de
ajutor de minimis este 2018 2020, valoarea totală a schemei
de ajutor de minimis pentru
anul 2018 ﬁind de 4,6 milioane
lei, în limita sumelor aprobate
Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale cu această destinaţie, de la bugetul de
sta - se precizează în comunicatul Guvernului. Reamintim
că scopul acestui program este

Institutul Naţional
de Statistică:

ANAF:

Potrivit datelor comunicate de Institutul
Naţional de Statistică (INS), vânzările din
comerţul cu amănuntul în magazinele clasice au scăzut per ansamblu cu 25,3% în
ianuarie 2018 faţă de decembrie 2017, dar
în comerţul online livrările au crescut cu
0,8%.

Cererea se poate depune direct la
registratura organului ﬁscal, prin
poștă, prin scrisoare recomandată,
cu conﬁrmare de primire, sau prin
mijloace electronice de transmitere
la distanță, potrivit legii.

„Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul
cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în luna
ianuarie 2018, comparativ cu luna precedentă,
a scăzut pe ansamblu cu 25,3%, ca urmare a
scăderii vânzărilor de produse nealimentare (-29,5%), vânzărilor de produse alimentare, băuturi şi tutun (-24,7%) şi comerţului cu
amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-17,7%)”, se arată
în informarea INS. În funcţie de numărul de
zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna ianuarie 2018, comparativ cu luna precedentă, afacerile din comerţul cu amănuntul au scăzut pe
ansamblu cu 0,9%, ca urmare a scăderii vânzărilor de produse nealimentare (-1,8%), comerţului cu amănuntul al carburanţilor pentru
autovehicule în magazine specializate (-1,2%)
şi vânzărilor de produse alimentare, băuturi şi
tutun (-0,1%).
 Doina A. NEAGOE

Formularul se completează și se depune de către persoanele ﬁzice care realizează venituri din salarii și asimilate
salariilor și/sau venituri din pensii în cazul în care au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004
privind bursele private, cu modiﬁcările
ulterioare, și solicită restituirea acestora, sau în cazul în care optează pentru
virarea unei sume reprezentând până la
2% din impozitul anual, pentru susținerea entităților nonproﬁt care se înﬁințează și funcționează în condițiile legii
sau unităților de cult. Formularul 230
prin care contribuabilii redirecţionează
2% din impozitul pe venit către entităţi nonproﬁt/unităţi de cult sau pentru
acordarea de burse pot ﬁ depuse şi de

creşterea numărului de capete
pentru rasele Bazna şi Mangaliţa, conservarea acestor două
rase de porci, echilibrarea balanţei comerciale pentru carnea de porc.
De precizat că, potrivit datelor MADR, programul de
susţinere a celor două rase de
porci a atras deja aproximativ
5.094 de crescatori şi 188 furnizori de purcei interesaţi.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Au scăzut vânzările Precizări privind depunerea
în magazinele clasice Formularului 230
către beneﬁciarii sumei redirecţionate.
Potrivit unei informări a Ministerului Finanţelor, măsura este tranzitorie,
până la generalizarea depunerii tuturor
formularelor prin mijloace electronice
de transmitere la distanţă prin intermediul SPV.
Potrivit MFP, se are în vedere centralizarea de către entitatea nonproﬁt/
unitatea de cult beneﬁciară a F230,
semnate de contribuabili şi depunerea
acestora la ANAF în baza unui borderou în condiţiile asumării de către
reprezentantul ONG/unităţii de cult a
răspunderii sub sancţiunea privind falsul în declaraţii şi uzul de fals.
 Doina A. NEAGOE

Reglementată prin lege
Proiectul de lege privind munca la domiciliu (telemunca) permite oricărui angajat
care lucrează pe calculator să poată să facă
acest lucru şi de acasă, cu condiţia ca acest
lucru să ﬁe prevăzut în contractul individual
de muncă.
Telemunca reprezintă forma de organizare
a muncii în care o activitate, care ar putea ﬁ
efectuată în cadrul locului de muncă organizat
de angajator, se realizează de către un salariat
de la distanţă de această locaţie, în mod regulat
şi voluntar, în baza unui contract individual de
muncă (CIM) cu normă întreagă sau al unui
act adiţional la acesta. Însă trebuie respectate
condiţiile cumulative: activitatea să ﬁe desfăşurată în afara oricărui loc de muncă organizat
de angajator; să ﬁe utilizate mijloace aferente
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor;
salariatul să-şi ﬁ exprimat acordul cu această
forma de organizare a muncii, prin semnarea
CIM sau al unui act adiţional la acesta, după
caz; angajatorul împreună cu angajatul trebuie
să menţioneze foarte clar programul de muncă,
zilele şi intervalul orar în care angajatul va
lucra de acasă.
 Doina A. NEAGOE

Întreruperi energie electrică
Săptămâna 12.03.2018-16.03.2018

1. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Aleșd - Punct de
lucru Aleșd
12.03.2018 08:00-15:00, Loc. Țigănești (p).
2. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Aleșd - Punct de
lucru Marghita
12.03.2018 09:00-16:00, Loc. Ciutelec.
12.03.2018 08:00-16:00, Loc. Valea Cerului cu nr.: 21-35.
3. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Aleșd - Punct de
lucru Salonta
12.03.2018 08:00-16:00 Loc. Ciumeghiu (p), Cefa (p),
Salonta cu str.: Mihai Viteazul, Kulin György, Horea,
Cloșca, Crișan, Tincii, Rozelor, Nouă, P-ța Victoriei,
Dornei, Ianus Pannonius, Mihai Viteazul, Sinka István,
Arany János (p), Batthyanyi Lajos p, Madach Imre, Csokonai Vitéz Mihály, Independentei, George Cosbuc, Ioan
Ciordaș,Nicolaus Olahus, George Coșbuc, Mikes Kelemen
(p),Cantemir, Liszt Ferencz, Avram Iancu, Șarcadului,
Emile Zola, Decebal, Războieni, Regele Ferdinand.
4. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Oradea - Punct
de lucru Oradea
12.03.2018 09:00-17:00, Loc. Oradea cu str.: Transilvaniei, Moldovei, Flammarion, Cantacuzino, Traian Lalescu,
Sadoveanu, Bârsei.
5. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Oradea - Punct
de lucru Rural
12.03.2018 09:00-17:00 Loc.: Cetariu (p), Cordău (p),
Almașu Mic (p), Burzuc (p), Chioag (p).
12.03.2018 09:00-17:00 Loc: Păușa (p), Chișirid (p), Leș (p).

