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PNDR a primit 596 de cereri de ﬁnanţare a proiectelor

Fonduri pentru investiţii în pomicultură

Agenţia pentru Finanţarea
Investiţiilor Rurale a primit
până în prezent 596 de cereri
de ﬁnanţare a proiectelor de
investiţii în exploataţii pomicole şi în unităţi de procesare a produselor din sectorul
pomicol prin Submasurile
4.1a, respectiv 4.2a din cadrul
PNDR 2014 - 2020, valoarea
fondurilor solicitate ﬁind de
268 milioane euro.

Potrivit prevederilor legale,
sprijinul ﬁnanciar nerambursabil pentru exploataţiile pomicole acordat prin submasura 4.1a
din PNDR 2020 poate ajunge
până la 1.050.000 de euro pentru
un proiect, ﬁnanţarea nerambursabilă ﬁind în proporţie de maximum 90%. Pentru Submăsura
4.1a - Investiţii în exploataţii
pomicole numărul cererilor de
ﬁnanţare depuse a ajuns la 554,
valoarea fondurilor solicitate
prin aceste cereri ﬁind de 251,1
milioane euro. În ceea ce priveşte plăţile efectuate – acestea se
ridică la suma de 4,3 milioane
euro. Fondurile au fost solicitate
pentru ﬁnanţarea unor investiţii
precum înﬁinţarea de plantaţii
pomicole de nuci, meri, pruni
sau arbuşti fructiferi, pentru
reconversia livezilor de pomi
fructiferi şi pentru moderniza-

rea exploataţiilor pomicole. Prin
submăsura 4.2a - Investiţii în
procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol au
fost solicitate fonduri în valoare
de 11,6 milioane euro, valoarea
contractelor ﬁind de 4,2 milioane euro. Printre obiectivele
proiectelor care au fost selectate pentru ﬁnanţare se numără şi
construcţia unor secţii pentru
depozitarea legumelor, producţia de superalimente ecologice,
reabilitarea şi dotarea unor linii
de procesare a fructelor.
Potrivit unei informări AFIR,
pe site-ul instituţiei a fost publicată spre consultare publică,
până la data de 4 decembrie
2017, Ghidul solicitantului pentru submăsura 4.1a, ﬁind aşteptate propuneri pentru îmbunătăţirea acestui document care
stabileşte modalitatea de accesare şi de implementare a proiectelor. Propunerile venite de
la potenţialii beneﬁciari urmează să ﬁe analizate, astfel încât,
cu sprijinul părţilor, să poată ﬁ
creat un cadru propice accesării
acestor fonduri, atât de necesare
dezvoltării pomiculturii. Conform datelor statistice, AFIR a
primit până în prezent 43.114 de
cereri de ﬁnanţare a proiectelor
de investiţii prin intermediul
tuturor submăsurilor de ﬁnan-

ţare din Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală 2014 - 2020
(PNDR 2020). Fermierii, procesatorii, antreprenorii şi primarii
care au depus respectivele cereri
de ﬁnanţare au solicitat AFIR
fonduri nerambursabile de 6,9
miliarde de euro pentru ﬁnanţarea proiectelor de investiţii, ceea
ce reprezintă un procent de peste
76% din alocarea totală a PNDR
2020. Plăţile efectuate până în
prezent pentru investiţiile realizate de beneﬁciarii PNDR se
ridică la 2,5 miliarde de euro.
Reamintim că sprijinul ﬁnanciar nerambursabil pentru exploataţiile pomicole acordat prin
submăsura 4.1a din PNDR 2020

poate ajunge până la 1.050.000
de euro pentru un proiect, ﬁnanţarea nerambursabilă ﬁind
în proporţie de maximum 90%.
Sunt eligibile investiţii precum
înﬁinţarea de plantaţii pomicole, inclusiv costurile pentru
materiale de plantare, sisteme
de susţinere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme
de protecţie pentru grindină şi
ploaie sau înﬁinţarea şi modernizarea pepinierelor pentru producerea de material de înmulţire
şi material de plantare fructifer,
reconversia plantaţiilor existente.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

13 iulie 2018. A XIV-a ediție a Zilei Naționale
a Contabilului Român

INS

Ziua Națională a Contabilului Român, eveniment cu tradiție, ajuns la cea de-a
XIV-a ediție în anul 2018, susține și promovează profesia contabilă din România,
ﬁind o sărbătoare a vieții contabile din țara noastră.

Cifra de afaceri din industrie, în
primele cinci luni din 2018, a crescut pe ansamblu (piaţa internă şi
piaţa externă) cu 13,5% comparativ
cu perioada similară din 2017, datorită creşterii industriei prelucrătoare (+13,8%) şi industriei extractive
(+6,1%).

Profesia contabilă, sărbătorită
de Filiala CECCAR Bihor
Începând din acest an, aniversarea specialiștilor contabili - membri ai Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din
România (CECCAR) - și a performanțelor
lor profesionale are loc la data de 13 iulie.
În urmă cu 97 de ani, la 13 iulie 1921, Regele Ferdinand I al României a aprobat Legea
pentru organizarea Corpului de Contabili
Autorizați și Experți Contabili în România
ca organism profesional independent, prin
Decretul Regal nr. 3.036, ﬁind reglementată
astfel profesia contabilă în țara noastră. Prin
acest demers legislativ, România s-a alăturat
în acele vremuri marilor puteri economice Regatul Unit, Italia, Germania și Statele Unite ale Americii, țări în care profesia de expert
contabil era legiferată și unde existau societăți de contabili oﬁcial recunoscute.
Ziua Națională a Contabilului Român este
celebrată în mod unitar, în toată țara, sub patronajul ﬁlialelor CECCAR, pentru recunoașterea oﬁcială a rolului important pe care profesia contabilă și practicanții acesteia îl au în
economie și societate. Membrii Filialei CECCAR Bihor vor marca evenimentul printr-o
reuniune festivă ce va avea loc astăzi,13 iulie,
începând cu ora 13.00, la Sala de Evenimente
„CLUB ART“, din Băile Felix.
Tema celei de-a XIV-a ediții a evenimentului - 97 de ani de istorie a profesiei contabile
în România la 100 de ani de la Marea Unire
- aduce în atenție dubla însemnătate istorică
sub auspiciile căreia are loc momentul festiv.

Pe baza moștenirii predecesorilor, CECCAR,
unicul organism profesional care gestionează
profesia contabilă în România, acordă prin
intermediul acestei sărbători o importantă atenție prezentului și, mai ales, viitorului
economiei și societății românești, la ceas aniversar. CECCAR urmărește dezvoltarea profesională a membrilor săi, astfel încât aceștia
să servească interesul public și să pună bazele
unei economii solide, orientate spre progres.
Ziua Națională a Contabilului Român reprezintă și un prilej de a evidenția în mod
public activitatea depusă de membrii organismului profesional în anul anterior, prin
organizarea, de către ﬁliala Corpului, a Topului local al membrilor CECCAR din județul
Bihor.
Sunt recunoscute astfel performanțele societăților de expertiză contabilă și de contabilitate, precum și rezultatele experților contabili
și contabililor autorizați la nivel individual, în
semn de apreciere a aportului profesioniștilor
contabili la bunăstarea economică națională
și în susținerea interesului public. Alături
de membrii Filialei CECCAR Bihor, la reuniunea festivă vor participa beneﬁciarii serviciilor profesioniștilor contabili, invitaţi de
seamă din instituţiile publice locale și reprezentanți ai mediului de business.
 Prof. univ. dr. Robert-Aurelian ȘOVA,
Președintele Consiliului Superior al
CECCAR

Creştere la cifra de
afaceri din industrie

Potrivit datelor Institutului Naţional
de Statistică (INS), pe marile grupe industriale, creşteri ale cifrei de afaceri
s-au înregistrat în industria bunurilor
de capital (+17%), industria energetică
(+16%), industria bunurilor intermediare (+12,9%), industria bunurilor de uz
curent (+8,8%) şi industria bunurilor
de folosinţă îndelungată (+7,6%). Cifra
de afaceri din industrie, în luna mai
2018, faţă de luna mai 2017, s-a majorat pe ansamblu cu 11,4%, ca urmare
a creşterii din industria prelucrătoare (+11,4%) şi din industria extractivă
(+11,2%). Pe marile grupe industriale,
creşteri au înregistrat industria energetică (+24,8%), industria bunurilor de
capital (+13,5%), industria bunurilor de
uz curent (+8,9%), industria bunurilor
intermediare (+8,3%) şi industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+7,1%).
 Doina A. NEAGOE
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Stabilirea din oﬁciu a CAS
Potrivit OANAF 1494/2018, noile prevederi se aplică persoanelor ﬁzice care aveau
obligaţia declarării venitului în vederea
stabilirii contribuţiei de asigurări sociale,
precum şi a contribuţiei de asigurări sociale
de sănătate, potrivit legii, respectiv acelor
persoane cărora le-a fost stabilit din oﬁciu
impozitul pe venitul net anual impozabil,
pentru anii 2016 şi 2017.
Pentru stabilirea obligaţiilor privind contribuţia de asigurări sociale (CAS) Fiscul va
identiﬁca şi întocmi lista contribuabililor
cărora le-au fost emise şi comunicate decizii de
impunere din oﬁciu a veniturilor persoanelor
ﬁzice în vederea stabilirii impozitului pe venit,
pentru veniturile din activităţi independente.
Din listă se elimină contribuabilii pentru care
venitul este mai mic decât echivalentul reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut
utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în anul ﬁscal de referinţă,
precum şi persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul
public de pensii, care nu au obligaţia asigurării
în sistemul public de pensii. De asemenea,
sunt eliminate şi persoanele care au calitatea
de pensionari ai sistemului public de pensii şi/
sau ai sistemelor proprii de asigurări sociale
neintegrate în sistemul public de pensii. Pentru
persoanele rămase în listă se estimează baza
de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi
se întocmeşte referatul privind estimarea bazei
de calcul al CAS şi al contributiei de asigurări
sociale de sănătate (CASS). Totodată, Fiscul
va stabili contribuţia lunară
de asigurări
sociale prin aplicarea cotei individuale sau a
cotei integrale de contribuţie, conform opţiunii
exprimate de contribuabil în anul de impunere
prin depunerea „Declaraţiei privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de
pensii” (Formularul 600), asupra bazei lunare
de calcul. În situaţia în care contribuabilul nu
şi-a exprimat opţiunea, potrivit legii, contribuţia de asigurări sociale lunară se stabileşte prin
aplicarea cotei individuale asupra bazei lunare
de calcul.
 Doina A. NEAGOE

BNR

Rata inﬂaţiei ar putea
creşte uşor
Rata anuală a inﬂaţiei ar putea atinge
valori uşor mai ridicate pe orizontul foarte
apropiat de timp, comparativ cu cele previzionate anterior.
Aceste valori uşor crescute sunt atribuibile
acţiunii factorilor pe partea ofertei, respectiv
unor dinamici relativ mai alerte de preţuri
anticipate pe segmentele LFO, combustibili
şi produse din tutun, arată minuta şedinţei de
politică monetară a Consiliului de Administraţie al BNR, publicată pe site-ul instituţiei.
Membrii Consiliului au remarcat că noile
evaluări reconﬁrmă perspectiva continuării
decelerării creşterii economice în trimestrele II
şi III, într-un ritm uşor mai pronunţat decât cel
prognozat în luna mai, în condiţiile anticipării
unor dinamici trimestriale ale PIB în creştere
în raport cu trimestrul I, dar inferioare celor
indicate de cea mai recentă prognoză pe termen mediu.
 Doina A. NEAGOE

