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MADR: Promovarea vinurilor în ţări terţe

Un nou ajutor de minimis
Schema aferentă Programului national de sprijin al
României în sectorul vitivinicol 2014-2018 are drept
scop acordarea de sprijin
ﬁnanciar naţional suplimentar în cuantum de 30% din
valoarea cheltuielilor eligibile pentru programele de
promovare a vinurilor în ţări
terţe, la aceleaşi termene şi
în aceleaşi condiţii aplicabile
ﬁnanţării acordate prin Fondul European de Garantare
Agricolă (FEGA).
Schema se aplică întreprinderilor, respectiv producătorilor din sectorul vitivinicol
care promovează vinuri în ţări
terţe. Beneﬁciarii sunt eligibili
dacă îndeplinesc următoarele
condiţii: au domiciliul ﬁscal
în România şi sunt producătoare de vinuri cu D.O.C./I.G.
sau pentru care se indică soiul
viţei-de-vie; nu solicită ajutor
în domeniile exceptate de la ﬁnanţare prevăzute la art. 6 alin.
(2); valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice pe o perioadă
de 3 ani consecutivi (2 ani
ﬁscali precedenţi şi anul ﬁscal
în curs), cumulată cu valoarea
alocării ﬁnanciare acordate în
conformitate cu prevederile
Schemei, nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 de euro;
nu sunt supuşi unei proceduri
de insolvenţă, lichidare, dizolvare, faliment; beneﬁciarii
au acces la o capacitate tehnică suﬁcientă pentru a face
faţă constrângerilor speciﬁce

ale comerţului cu ţări terţe şi
dispun de suﬁciente resurse
pentru a asigura punerea în
aplicare a acţiunilor în cel mai
eﬁcace mod cu putinţă; beneﬁciarii dispun de suﬁciente
produse, în ceea ce priveşte
calitatea şi cantitatea, astfel încât să ﬁe acoperită cererea de
pe piaţă pe termen lung după
acţiunea de promovare.
Acţiunile din cadrul programelor de promovare a vinurilor, eligibile pentru acordarea
ajutorului de minimis sunt: relaţii publice, măsuri de promovare sau de publicitate; participarea la evenimente, târguri
sau expoziţii de importanţă
internaţională; campanii de
informare, în special privind
sistemele Uniunii referitoare
la denumirile de origine, indi-

UE: între statele membre,

Plafonarea prețului
apelurilor telefonice efectuate

Parlamentul European și statele membre ale
Uniunii Europene au ajuns la un acord preliminar cu privire la limitarea costului apelurilor telefonice efectuate dintr-o țară membră
în alta. Acordul face parte dintr-o reformă mai
amplă a legislației din domeniul telecomunicațiilor, veche de 15 ani. Această reformă este
destinată să îi încurajeze pe operatori să investească în rețele de ﬁbră optică și să deschidă
frecvențele radio pentru serviciile 5G. Însă,
spre deosebire de propunerea inițială, Parlamentul European a propus ca prețurile pentru
apelurile internaționale în interiorul UE să ﬁe
plafonate, estimând că deseori sunt disproporționat de mari. Conform acordului provizoriu,
costul apelurilor dintr-un stat membru UE în
altul va ﬁ limitat la 19 eurocenți pe minut, în
timp ce costul mesajelor SMS va ﬁ plafonat la
6 eurocenți. Acordul preliminar trebuie aprobat atât de statele membre, cât și de Parlamentul European înainte de a deveni lege.
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caţiile geograﬁce şi producţia
ecologică; studii ale noilor pieţe, necesare pentru extinderea
pieţelor de desfacere; studii de
evaluare a rezultatelor măsurilor de informare şi promovare.
Intensitatea maximă a ajutorului de minimis acordat este de
30% din valoarea cheltuielilor
eligibile. Contribuţia Uniunii
Europene este de maxim 50%
din valoarea cheltuielilor eligibile aferente unui program
de promovare, iar contribuţia
proprie a beneﬁciarului este
de minim 20% din valoarea
cheltuielilor eligibile aferente
unui program de promovare.
Valoarea totală a ajutorului
de minimis nu poate depăşi echivalentul în lei al sumei
de 200.000 euro, pe durata a
3 exerciţii ﬁnanciare consecu-

tive, în cursul exerciţiului ﬁnanciar în cauză şi în cele două
exerciţii ﬁnanciare precedente
pentru o întreprindere unică.
Suma de 200.000 euro se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă
ajutorul acordat este ﬁnanţat
în totalitate sau parţial din resurse europene. Plăţile aferente ajutoarelor acordate în baza
Schemei se efectuează până la
30 iunie 2022. De precizat că
valoarea totală a schemei de
minimis, pe durata de aplicare
a acesteia, este de 1.500.000
euro, respectiv 7.000.000 lei
şi se asigură în limita creditelor de angajament aprobate
MADR.
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Produsele din tutun - marcate
pentru trasabilitate
Din 20 mai 2019, pachetele de ţigarete şi tutun de rulat vor ﬁ marcate cu un
identiﬁcator unic pentru a permite urmărirea ﬁecărui produs din momentul
producerii până în momentul vânzării
către primul distribuitor retail, în conformitate cu Sistemul Track&Tracing
- T&T, vizat de Art. 15 şi 16 ale Directivei 2014/40/UE - Directiva Tutunului
TPD transpusă în România prin Legea
nr. 201/2016 pentru produsele din tutun, altele decât ţigaretele şi tutunul de
rulat, marcarea se va face de la 20 mai
2024. Înainte de introducerea în circuitul de vânzare cu amănuntul, toţi operatorii economici implicaţi în comerţul
cu produse din tutun, inclusiv producătorul, au obligaţia de a înregistra intrarea tuturor pachetelor unitare aﬂate în
posesia lor, precum şi toate mişcările
intermediare şi ieşirea ﬁnală a pachetelor unitare din posesia lor, conform

Legii nr. 201/2016. Această obligaţie
poate ﬁ îndeplinită prin marcarea şi înregistrarea ambalajelor sub formă agregată, precum cartuşe, baxuri sau paleţi,
dacă se asigură urmărirea şi asigurarea
trasabilităţii tuturor pachetelor unitare.
În decembrie 2017 Comisia Europeană
(COM) a informat statele membre despre faptul că legislaţia secundară privind sistemul de trasabilitate a tutunului a fost adoptată, informaţie publicată
şi pe website-ul DG SANTE. Având în
vedere importanța deosebită pe care o
are crearea unui sistem unic funcțional
în toate statele membre, pentru urmărirea și monitorizarea produselor din
tutun Comisia Europeană organizează
patru întâlniri regionale privind aspecte de implementare a sistemului de
trasabilitate și elementele de securitate
pentru produsele din tutun.
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Importuri de fructe/legume mai scumpe decât cele autohtone
Consiliul Concurenţei a analizat piaţa şi a concluzionat că
în România preţurile sunt mai
mici decât media europeană -

„În prezent, preţurile noastre
sunt cam la nivelul de 60% din
media europeană, ceea ce este
bine“. Din 2016, consumatorii

au la dispoziţie o platformă
online, gestionată de Consiliul
Concurenţei, unde pot urmări
preţurile a 64 de categorii de

alimente şi 128 de produse;
datele sunt obţinute săptămânal de la şase retaileri.
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Agenţía pentru Protecţia Mediului Bihor
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei
de emitere a Autorizaţiei Integrate de Mediu
pentru desfăşurarea activităţilor: FABRICAREA BERII, cod CAEN 1105, categoria de
activitate conform Legii nr. 278/2013, privind
emisiile industriale, modiﬁcată şi completată
prin OUG nr. 101/14.12.2017, Anexa 1: pct.
6.4 b) (ii) şi COLECTAREA ŞI EPURAREA
APELOR UZATE, cod CAEN 3700, desfăşurate în instalaţii existente, situate în sat
Păntăşeşti nr. 41, comuna Drăgăneşti, judeţul Bihor, operator S.C. EUROPEAN FOOD
S.A. Observaţiile publicului se primesc zilnic
la sediul APM Bihor, din municipiul Oradea,
B-dul Dacia nr 25/A, tel. 0259/44-45-90, fax
0259/40-65-88, email oﬃce@apmbh.ro, în
termen de 30 de zile de la data apariţiei anunţului.
(427)
Consiliului de Administraţie al S.C. MAXIM
S.A., J05/1043/1991, CUI 55936, cu sediul în ORADEA, str. OGORULUI, nr. 3, jud. BIHOR.
În baza dispoziţiilor art. 6 din Actul Constitutiv al
societăţii, coroborate cu dispoziţiile art. 113 lit. b), c) şi
m) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
Formulează prezenta:
CONVOCARE
a Adunării Generale Extraordinare a S.C. MAXIM
S.A., cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea contractului de cesiune de acţiuni încheiat la data de 14.06.2018 între numita MAXIM RODICA
în calitate de cedent – pe de o parte şi ȘANDRU ȘUȘMAN LUCIA în calitate de cesionari – pe de altă parte
2. Aprobarea actului de donaţie a 56 de acţiuni între numitul ȚUCUDEAN ȘUȘMAN IOAN în calitate
de donator – pe de o parte şi ȚUCUDEAN ȘUȘMAN
CRISTIAN ALEXANDRU respectiv OLAH RODICA
LAURA în calitate de donatari – pe de altă parte
3. Modiﬁcarea actului constitutiv al societăţii în sensul menţionării noilor cote de participare a acţionarilor
mai sus menţionaţi după cum urmează:
ȘANDRU ȘUSMAN LUCIA – cetăţean român, posesor al C.I. seria XH nr. 749637, domiciliat în Oradea,
Prc. Traian Nr.13, bl A2, et. 4, ap.15. jud Bihor, cod numeric personal 2481225054677 va avea un număr de 4
acțiuni și cu o cotă de participare de 0,3623 %.
ȚUCUDEAN ȘUŞMAN IOAN– cetăţean român, posesor al C.I. seria XH nr 537188, domiciliat în Oradea,
str. G-ral Gheorghe Magheru, nr. 2, bl. M2, ap.16, jud.
Bihor, cod numeric personal 1530715054701 , va avea un
număr de 5 acţiuni şi o cotă de participare la beneﬁcii şi
pierderi: 0,4531 %
TUCUDEAN SUŞMAN CRISTIAN ALEXANDRU,
cetăţean român, posesor al C.I. seria ZH nr. 050062, eliberată de SPCLEP Oradea la data de 11.02.2016, domiciliat în Oradea str. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 2, bloc
M2, et. 5, ap. 16, jud. Bihor, România, cod numeric personal 1870211055116 cu un număr de 298 acţiuni şi cu o
cotă de participare la beneﬁcii şi pierderi de 26,9927 %
OLAH RODICA LAURA, cetăţean român, posesor
al C.I. seria ZH nr. 179324 eliberată de SPCLEP Oradea la data de 02.04.2018, domiciliată în Oradea, Parcul
Traian nr. 13, bl. A2, ap. 9, jud. Bihor, România, cod
numeric personal 2850716055051 cu un număr de 298
acţiuni şi cu o cotă de participare la beneﬁcii şi pierderi
de 26,9927%.
4. Revocarea mandatului de administrator și a calităţii de membru în consiliul de administraţie a domnului
MAXIM GHEORGHE şi a doamnei MAXIM RODICA,
desemnarea ca administrator și numirea în consiliul de
administraţie a doamnei ȘANDRU ȘUȘMAN LUCIA și
a domnului ȚUCUDEAN ȘUŞMAN CRISTIAN ALEXANDRU.
5. Constatarea încetării calităţii de cenzor a numitului
CRISAN GAVRIL GHEORGHE ca urmare a decesului
și desemnarea în calitate de cenzor a doamnei DOMOCOS DOINA.
Adunarea Generală a Acţionarilor va avea loc în data
de 23.07.2018, ora 13.00 la punctul de lucru HOTEL
MAXIM, ORADEA, STR. VICTOR BABEŞ NR. 5
VICEPREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE, ing. ȚUCUDEAN ȘUŞMAN IOAN. (425)

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. 2, de luni până joi,
între orele 9.00-18.00, vineri,
între orele 9.00-16.00 şi duminica,
între orele 16.00-18.00.

