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MADR: Fonduri europene

Submăsurile care pot ﬁ
accesate în această lună
Prin Programul Naţional
de Dezvoltare Rurală (PNDR
2018), în luna iulie, fermierii
vor putea depune proiectele
pentru accesarea de fonduri
europene. Printre submăsurile care urmează a ﬁ demarate se numără şi Submăsura
6.1 - „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”.
Ministerul Agriculturii a
anunţat perioada estimativă de
lansare a sesiunilor de depunere a proiectelor de ﬁnanţare,
proiecte ce vor putea ﬁ depuse
de fermieri pentru accesarea
de fonduri europene prin Programul Naţional de Dezvoltare
Rurală (PNDR 2018). Potrivit MADR, Submăsurile prin
care se pot accesa fonduri europene şi, respectiv, perioada
de lansare, sunt următoarele:
Submăsura 1.2 - „Sprijin pentru activităţi demonstrative şi
de informare” demarează în
această lună cu o alocare propusă de 13,4 milioane de euro;
Submăsura 3.1 - „Sprijin pentru participarea pentru prima
dată la schemele de calitate”,
cu o alocare propusa de 6,1
milioane de euro şi, respectiv,
Submăsura 4.1 - „Investiţii în
exploataţiile agricole”, inclusiv
ITI. Bugetul acestei submăsuri
se va împărţi pe sector vegetal
(I) zootehnic (II) (din ﬁecare
sector defalcându-se 1/3 din
alocare pentru zona montană),
fermă de familie şi fermă mică
(III). Pentru sectoarele vegetal

(I) şi zootehnic (II), sesiunea
va ﬁ deschisă doar pentru proiectele complexe care presupun construcţie montaj; Submăsura 4.2 - „Sprijin pentru
investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole”
va demara în această lună,
având o alocare propusă de 203
milioane de euro; Submăsura
6.1 - „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, inclusiv
ITI, cu o alocare propusă de 11
milioane de euro; Submăsura
6.2 - „Sprijin pentru înﬁinţarea de activităţi neagricole în
zone rurale”, care va demara
în iulie/august 2018, cu o alocare propusă de 1,4 milioane
de euro.
De asemenea, Submăsura
19.3 „Pregătirea şi implemen-

BVB: A crescut
valoarea tranzacţiilor

Valoarea tranzacţiilor cu acţiuni în segmentul principal al pieţei de capital româneşti a crescut, săptămâna trecută, cu peste
31%, faţă de perioada precedentă, până la
157,53 milioane lei, în timp ce în sistemul
alternativ de tranzacţionare (ATS) s-a redus de peste două ori.
Conform datelor statistice publicate pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB), în
perioada 25 - 29 iunie s-au realizat 11.217
tranzacţii cu 357,79 milioane acţiuni, iar capitalizarea companiilor listate a ajuns la 166,97
miliarde lei. SIF 4 Muntenia conduce în topul
celor mai tranzacţionate companii, cu 30,36
milioane lei, urmată de Banca Transilvania,
cu 20,26 milioane lei, şi de OMV Petrom, cu
18,63 milioane lei. Locurile patru şi cinci sunt
ocupate, în ultima săptămână, de Romgaz şi
Fondul Proprietatea, cu tranzacţii în valoare
de 18,59 și, respectiv, 14 milioane lei. Potrivit
datelor statistice, în 2018 au avut loc 122 şedinţe bursiere, realizându-se 293.915 tranzacţii în piaţa reglementată, cu o valoare medie
zilnică de 46,94 milioane lei, valoarea totală a
tranzacţiilor cu acţiuni depăşind 5,72 miliarde
lei, în acest an.
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tarea activităţilor de cooperare
ale GAL” – Componenta A va
demara tot în iulie având propusă o alocare de 2,31 milioane
de euro, în timp ce Componenta B - va demara in trimestrul
IV 2018, având o alocare totală
de 9,27 milioane de euro. În
ceea ce priveşte Submăsura
6.3 - „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, aceasta va
avea o alocare distinctă ITI şi
va demara în această lună, cu
o alocare propusa de 51,5 milioane de euro, din care ITI 3
cu 71 de milioane de euro, iar
Submăsura 6.4 - „Investiţii în
crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole” va demara
în iulie/august, având o alocare propusă de 2,99 milioane
de euro. Totodată, în august/

septembrie, cei interesaţi vor
putea depune proiectele pentru Submăsura 4.3 - „Investiţii
pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice”, componenta irigaţii, cu o alocare
propusa de 242 de milioane de
euro (fără supracontractare).
În ﬁne, în august/septembrie,
cei interesaţi vor putea depune
proiectele pentru Submăsura
4.3 „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi
silvice”, componenta irigaţii,
cu o alocare propusă de 242 de
milioane de euro (fără supracontractare).
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ANAF: Calendar ﬁscal

Primele termene de declarare
şi plată în iulie
Potrivit calendarului stabilit de
Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală (ANAF), în luna iulie, vor deveni scadente o serie de declaraţii şi
plăţi.

Vineri, 6 iulie, trebuie depusă Declarația de mențiuni privind schimbarea
perioadei ﬁscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA
care utilizează trimestrul calendaristic
ca perioadă ﬁscală și care efectuează
o achiziție intracomunitară taxabilă în
România – Formularul 092. Marti, 10
iulie, trebuie depuse: 010 - Declarație
de înregistrare ﬁscală/Declarație de
mențiuni/Declarație de radiere pentru
persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică – Formularul 010 sau 700 Declarație pentru
înregistrarea/modiﬁcarea categoriilor
de obligații ﬁscale declarative înscrise
în vectorul ﬁscal – Formularul electro-

nic 700, după caz; 020 -Declarație de
înregistrare ﬁscală/Declarație de mențiuni pentru persoane ﬁzice române și
străine care dețin cod numeric personal
– Formularul 020 sau 700 Declarație
pentru înregistrarea/modiﬁcarea categoriilor de obligații ﬁscale declarative
înscrise în vectorul ﬁscal – Formularul
electronic 700, după caz; 070 Declarație de înregistrare ﬁscală/Declarație de
mențiuni/Declarație de radiere pentru
persoanele ﬁzice care desfășoară activități economice în mod independent
sau exercită profesii libere – Formularul 070 sau 700 Declarație pentru înregistrarea/modiﬁcarea categoriilor de
obligații ﬁscale declarative înscrise în
vectorul ﬁscal – Formularul electronic
700, după caz; Depunerea formularului
Notiﬁcare privind aplicarea/încetarea
aplicării regimului special pentru agricultori – Formularul 087.
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Buletin de avertizare
Oﬁciul Fitosanitar Bihor comunică
tratamentul pentru combaterea dăunătorului: viermele merelor – la măr, păr, gutui
– tratamentul I, generaţia II. Se mai combat: defoliatoare, aﬁde, psilide, minatoare,
rapăn, făinare.
Efectuaţi tratamentul folosind unul dintre
amestecurile: Novadim Progess - 0,075% +
Shavit F 72 WP - 0,2 %; Karate Zeon - 0,015%
+ Bravo 500SC - 0,15%; Pyrinex Quick - 0,1%
+ Merpan 50 WP - 0,2% + Cosavet 80 DF
- 0,3%; Coragen – 0,01% + Manzate 75 DF 0,2% + Thiovit JET 80 WG – 0,3%. Perioada
optimă pentru efectuarea tratamentului: 3 – 8
iulie 2018. Tratamentul se repeta la 8 – 10 zile,
utilizându-se un alt amestec, din cele menţionate mai sus. După golire, ambalajele din
material plastic se vor clăti obligatoriu de 3
ori, soluţia rezultată golindu-se în rezervorul
maşinii de tratat. Ambalajele se depozitează
în magazii şi se returnează distribuitorului.
Se vor respecta normele de tehnica securităţii muncii, protecţia albinelor şi a mediului
înconjurător, aşa cum prevede legislaţia în
vigoare, precum şi protocoalele de colaborare
nr. 328482/2015 şi nr. 3242/F/2016.
 ing. Virgil ITU

Programul „Investește în tine”

Credite cu dobândă
zero pentru tineri

Destinaţia creditului este de a acoperi nevoile tinerilor și familiilor acestora privind
educaţia, sănătatea, cultura și sportul.
Categoria de vârstă care se încadrează în
program este cea între 16 și 26 de ani, dar
un articol prevede ca prin excepție să poată
beneﬁcia de aceleași condiții de creditare și alți
tineri, cu vârsta cuprinsă între 26 și 55 de ani,
dacă persoanele respective “sunt cuprinse în
sistemul de învățământ sau efectuează cursuri
de reconversie și/sau specializare profesională.” Această categorie exceptată va beneﬁcia de
un credit de până la 35.000 de lei, nu de 40.000
de lei, așa cum este prevăzut pentru categoria principală. Ambele categorii pot avea și o
suplimentare de până la 20.000 lei. Creditul
acordat poate ﬁ suplimentat cu până la 20.000
lei în cazul în care beneﬁciarul se angajează
sau este angajat pe perioada derulării creditului. Pentru acordarea creditului beneﬁciarul
va ﬁ însoţit de cel puţin un codebitor, dacă nu
este el angajat.” Creditul va ﬁ acordat într-una
sau mai multe tranșe, pentru o perioadă de cel
mult 10 ani, 80% din valoarea ﬁind garantată
de stat. Printre cheltuielile eligibile se numără:-plata cărţilor, rechizitelor, cursurilor,
revistelor de specialitate; plata cursurilor de
pregătire profesională; taxe de studii, inclusiv master, doctorat, MBA; plata chiriei şi a
utilităţilor; parte din construcţia sau achiziţia
unei locuinţe; achiziţionarea de calculatoare,
laptop-uri, imprimante, softuri de specialitate;
cheltuielile de transport pentru deplasări la
manifestări ştiinţiﬁce şi concursuri.
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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.

