4 Economie

Joi, 27 octombrie 2016

CJAPIA Bihor:

Doar trei zile pentru
motorina din agricultură
Ajutorul de stat sub formă
de rambursare se acordă ca
diferenţă dintre rata accizei
standard şi rata accizei reduse.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)
informează potenţialii beneﬁciari că mai sunt doar 3 zile
până la termenul ﬁnal de depunere a cererilor de plată a
ajutorului pentru cantităţile de
motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente
trimestrului III al anului 2016
(31.10.2016). Beneﬁciarii pentru care a fost emis acordul
prealabil de ﬁnanţare pentru
2016 depun, până la termenul-limită 31 octombrie, cererile de solicitare a ajutorului de
stat însoţite de o situaţie centralizatoare privind cantităţile
de motorină achiziţionate şi
utilizate în trimestrul respectiv, precum şi documentele prevăzute de Ordinul MADR nr.
1777/2015, pentru aprobarea
Procedurilor speciﬁce de implementare şi control, precum
şi a formularisticii necesare
aplicării schemei de ajutor de
stat pentru reducerea accizei
la motorina utilizată în agricultură. APIA informează că
în perioada imediat următoare
efectuează plata pentru acciza
la motorina utilizată în agricultură aferentă trimestrului
II 2016, în conturile solicitan-

Operatorii de jocuri de noroc la distanță
au obligația de a aﬁșa pe site, la loc vizibil,
,,Termenii și condițiile” în vederea participării la joc.

Potrivit HG nr 111/2016, operatorii de jocuri
de noroc online trebuie să deschidă câte un
cont unic pentru ﬁecare jucător, în care să ﬁe
trecute „datele de identiﬁcare ale jucătorului și
vârsta de peste 18 ani a deținătorului contului”,
se arată într-un comunicat al Oﬁciului Național
pentru Jocuri de Noroc (ONJN).
După înregistrare, jucătorii trebuie să respecte condițiile de veriﬁcare a datelor solicitate de operator, astfel încât acesta să poată
veriﬁca existența unui cont unic al jucătorului
pentru ﬁecare platformă autorizată, precum și
minim datele de identiﬁcare ale jucătorului și
vârsta de peste 18 ani a deținătorului contului,
conform normelor legale în vigoare. Oﬁciul
reamintește că aceste obligații sunt prevăzute
în Legea nr 677/2001 și în HG nr 111/2016.
 Doina A. NEAGOE

BNR: Creditul în lei
s-a majorat cu 1,3%
ților înscrise în cererile de plată. Valoarea accizei a fost de
1,7975 lei /litru, ﬁind aprobați,
la nivel de țară, 191.932.291
lei pentru o cantitate de motorină de 106.777.120,508 litri.
Ajutorul de stat sub formă de
rambursare se acordă ca diferenţă dintre rata accizei standard de la titlul VII – Accize şi
alte taxe speciale din Legea nr.
571/2003 privind Codul ﬁscal,
cu modiﬁcările şi completările
ulterioare, şi rata accizei reduse prevăzută la art.2 alin(2)
din Hotărârea Guvernului
nr.1.174/2014 pentru motorina

MFP: Deﬁcit bugetar
în creștere
Deﬁcitul bugetar consemnat de România în primele
nouă luni ale anului în curs a
crescut la 3,7 miliarde de lei,
respectiv 0,49% din Produsul Intern Brut (PIB).

Noi reguli pentru
jocurile de noroc online

Potrivit datelor publicate
de Ministerul Finanțelor Publice (MFP), comparativ cu
primele opt luni ale anului,
când execuția bugetară a fost
de 3,1 miliarde de lei (0,4%
din PIB), deﬁcitul bugetului
general consolidat s-a adâncit,
ajungând la 0,49% din PIB.
Veniturile bugetului general
consolidat, în sumă de 165,8

miliarde de lei, reprezentând
21,9% din PIB, au fost cu 2%
mai mici în termeni nominali față de aceeași perioadă
a anului precedent. În ceea ce
privește totalul veniturilor bugetare colectate de ANAF în
primele nouă luni, acestea au
ajuns la aproximativ 150 de
miliarde de lei. Suma este cu
0,3% mai mare comparativ cu
programul de încasări stabilit
prin legile bugetare și cu 1,8%,
respectiv cu 2,61 miliarde de
lei, mai mult față de perioada
similară a anului 2015.
 Doina A. NEAGOE

Ministerul Finanţelor a împrumutat 500 mil. lei de la bănci
prin lansarea unor obligaţiuni cu
scadenţa în decembrie 2022, la
un randament mediu anual de
2,65% pe an. Conform prospectului, valoarea anunţată a emisiunii a fost de 500 mil. lei, iar
volumul total al cererii din partea
băncilor a fost de 775,4 mil. lei.

La licitaţia anterioară cu titluri
scadente în decembrie 2022 organizată la ﬁnele lunii septembrie randamentul mediu a fost de
2,53% pe an. Trezoreria a anunţat
că intenţionează să împrumute în
octombrie de la bănci 3,5 mld.
lei, la care se poate adăuga suma
de 405 mil. lei la licitaţii suplimentare.
 D. A N.

Ministerul Finanţelor
se împrumută

utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură.
“Facem un apel către toţi cei
care au depus cererile de acord
prealabil şi nu s-au prezentat
până la această dată cu cererea
de rambursare aferentă trimestrului III 2016, conform programării transmise de noi, să
nu aştepte ultima zi de depunere (31 octombrie) deoarece se
va ajunge în imposibilitatea de
a le prelua cererile în termenul
legal. Pentru cererile aferente
trimestrului II 2016 depuse la
Centrul Judeţean APIA Bihor
suma de plată aprobată este

5.720.692 lei. Până la această
dată în județul Bihor au fost
autorizați la plată pentru avans
15.456 de fermieri din totalul
de 37.820 care au depus cereri
în Campania 2016. Nu vor intra la plata avansului fermierii
a căror cereri de plată au fost
selectate în eșantionul de control pe teren (367 control clasic
și 3.997 control prin teledetecție) și a căror cereri de plată au
probleme” - precizează ing.
Florian Pavel, director executiv al CJAPIA Bihor.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Din 2017, în cazul PFA şi II,

Limitări la numărul
de angajaţi
Limitarea numărului de
angajaţi la trei persoane (în
cazul PFA), respectiv opt
persoane (în cazul II) este inclusă în Legea nr. 182/2016,
un act normativ publicat pe
19 octombrie în Monitorul
Oﬁcial şi ale cărui prevederi
se vor aplica în termen de 90
de zile de la apariţie - din 17
ianuarie 2017.

De la mijlocul lunii ianuarie, persoanele ﬁzice autorizate (PFA) şi întreprinderile individuale (II) vor avea limitări
la angajare, astfel că PFA vor
putea avea doar trei persoane
angajate, iar II - până la opt
salariaţi. Legea stabileşte că
”PFA poate desfășura activitățile pentru care este autorizată, singură sau împreună cu
cel mult 3 persoane, angajate
de aceasta, în calitate de angajator, cu contract individual de
muncă, încheiat și înregistrat

în condițiile legii”. Potrivit
specialiştilor, acestea ar putea
ﬁe să concedieze persoanele
ce depăşesc limita de trei angajaţi, ﬁe să îşi modiﬁce forma de organizare. Legea nr.
182/2016 nu aduce modiﬁcări
profesiilor liberale, precum şi
acelor activităţi economice a
căror desfăşurare este organizată şi reglementată prin
legi speciale. Astfel, limitările
privind numărul de salariaţi şi
numărul de clase de activitate pentru care se poate obține
autorizare nu vizează şi aceste
entităţi, atât timp cât legea în
baza cărora au fost înﬁinţate le permite acest lucru. De
asemenea, Legea nr. 182/2016
mai stabilește și că studenții
care vor înﬁința PFA sau II
nu vor ﬁ nevoiți să plătească
taxele pentru înregistrarea și
autorizarea acestor entități.
 Doina A. NEAGOE

Potrivit datelor Băncii Naționale a României (BNR), soldul creditului neguvernamental
acordat de bănci a crescut în septembrie cu
0,7% faţă de august, până la 216,84 miliarde
lei. În ceea ce priveşte creditul în lei, acesta s-a
majorat cu 1,3%, în timp ce creditul în valută
s-a redus cu 0,1%. Față de anul trecut, împrumuturile au urcat cu 1,2%, după ce componenta în lei a urcat cu 13,2%, iar cea în valută s-a
diminuat cu 11%. Pe de altă parte, depozitele
rezidenților s-au majorat cu 33,8 milioane lei,
în septembrie, față de august, până la 258,52
miliarde lei.
 Doina A. NEAGOE

Săptămâna 31.10.2016-04.11.2016
1. CEM (mt + jt) ALEŞD - PL ALEŞD
31.10.2016 orele 08-15 Loc. Aleșd: Cart. Ciocârliei:
Bloc X1, X2, X3, X4, Str.Lalelor, Piata Unirii, Teiului,
Dambovitei, Florilor, Castanilor; Loc. Fufez(Sălaj),
Șinteu, Valea Tarnei, Socet, Huta Voivozi, Cătun Huta
Marca (Sălaj)
2. CEM (mt + jt) ALEŞD - PL MARGHITA
31.10.2016 orele 09-15 loc. Tria, Derna-parțial, Dernișoara
3. CEM (mt + jt) ALEŞD - PL SĂCUENI
31.10.2016 orele 09-15 loc. Valea lui Mihai: str. Școlii,
Emil Racoviță
4. CEM (mt + jt) ŞTEI - PL BEIUŞ
31.10.2016 orele 09-17 Loc. Beiuș: str. Pandurilor, Finișului, Tîrgul Mic, Plopilor, 1 Dec. 1918, Niculiță Papp,
Mizieșului, Viile peste Criș; Loc. Finiș , Fiziș, Ioaniș,
Holod, Vintere, Șoimi, Hodișel
5. CEM (mt + jt) ŞTEI - PL SALONTA
31.10.2016 orele 09-16 Loc. Salonta: str. Oradiei p.,
I.C. Brătianu, Szechenyi Istvan, József Attila, 7 Iunie,
Haiducilor, Cantacuzino, Sportului, Toldi, Horea p.,
Cloşca p.
6. CEM (mt + jt) MUNICIPAL - PL ORADEA
31.10.2016 orele 09-17 Loc. Oradea: str. Lăpuşului, Alexandru Cazaban, Oneştilor, Salcȃmilor, Erofte
Grigore, Verii, Meziadului, Barcăului, Tudor Vladimirescu, Splaiul Crişanei, Poieniţei, Constantin Brȃncuşi,
Comarnicului, William Shakespeare, P-ţa Cazărmii,
Crişului, Roşiorilor, Plevnei, Principatele Unite, B-dul
Decebal - parţial, Satelitului, Retezatului, Constructorilor, Theodor Neculuta, Șt. O. Iosif, Păunului, Fluierașului.
7. CEM (mt + jt) MUNICIPAL - PL RURAL
31.10.2016 orele 09-17 Loc. Ceica - parțial, Incești
- parțial, Ceișoara - parțial, Tășad - parțial, Lăzăreni parțial, Stracoș - parțial, Bucuroaia - parțial, Sântandrei
- parțial, Oșorhei - parțial, Sâniob - parțial.
8. CEM (mt + jt) ŞTEI - PL ŞTEI
31.10.2016 orele 09-15 loc. Băiţa Sat, Băiţa Plai, Nucet, Lazuri de Beiuş, Cusuiuş, Sudrigiu, Rieni, Cucuceni.

