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APIA:

Au început plăţile pentru
crescătorii de animale
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
(APIA) informează că, din
data de 2 august, Centrele
judeţene APIA au început
plăţile ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de
animale, aferente lunii mai
2018.

Suma totală autorizată la
plată este de 1.674.627 lei şi
se acordă de la bugetul de
stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale, pentru un număr de
27 solicitanţi care au accesat această formă de ajutor în
conformitate cu Hotărârea de
Guvern nr. 1179/2014 privind
instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii
animalelor, cu modiﬁcările şi
completările ulterioare. Potrivit legii, solicitanţii ajutorului
de stat sunt asociaţii sau organizaţii de crescători care prestează serviciile în domeniul
producţiei de produse agricole
şi care îndeplinesc următoarele
condiţii: sunt persoane juridice
conform legislaţiei în vigoare;
sunt acreditaţi de Agenţia Naţională pentru Zootehnie pentru întocmirea şi menţinerea
registrelor genealogice ale raselor de animale şi/sau pentru
determinarea calităţii genetice
a raselor de animale; efectuea-

ONRC:

Creşte numărul de
radieri/dizolvări de ﬁrme
Mediul antreprenorial a înregistrat, după
primele şase luni ale acestui an, o scădere în
ce privește înﬁințarea profesioniștilor, dar o
creștere în ce privește numărul de dizolvări,
radieri și suspendări.
Datele Oﬁciului Național al Registrului
Comerțului indică faptul că, în ceea ce privește
înﬁințările, datele indică o scădere a numărului lor în prima parte a lui 2018 cu aproximativ
9,81%, față de aceeași perioadă a anului trecut,
respectiv 1 ianuarie - 30 iunie. Numărul SRLurilor este de 45.276 în 2018, față de 56.304
în 2017. PFA-uri avem 14.739, în creștere față
de 13.412 în 2017. Cele mai afectate județe în
ceea ce privește înmatriculările sunt Gorj
(-38,87%), Mehedinți (-30,43%), Hunedoara (-24,97%), Harghita (-23,57%) și BistrițaNăsăud (-22,93%). În ce privește dizolvările,
numărul lor a crescut cu aproximativ 46,36%, la
jumătatea lui 2018, în comparație cu anul trecut,
respectiv 18.570 față de 12.688.
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ANAF reaminteşte: Şi prin SPV za serviciile prevăzute la lit.b),
în conf. cu prevederile legale;
realizează parametrii tehnici ai
programului de ameliorare sau
conservarea rasei pentru care
solicită sprijinul ﬁnanciar. Valoarea ajutorului de stat pentru
efectuarea serviciilor de ameliorarea raselor de animale este:
de până la 100% din costurile
administrative aferente întocmirii şi menţinerii registrelor
genealogice; de până la 70%
din costurile aferente testelor
efectuate de terţi sau în numele
unor terţi pentru determinarea
calităţii genetice sau a randa-

MFP: Programul Tezaur –

A doua emisiune
de titluri de stat

Titlurile de stat pot ﬁ cumpărate până la
data de 24 august de la toate unităţile operative ale Trezoreriei Statului, indiferent de
domiciliul ﬁscal, și până la 23 august prin
reţeaua de oﬁcii ale CN Poşta Română, din
mediul urban, respectiv între până la data
de 22 august în mediul rural.
Ministerul Finanţelor Publice (MFP) lansează cea de-a doua emisiune de titluri de stat
din cadrul programului Tezaur - ediţia CENTENAR, destinată exclusiv populaţiei. Titlurile de stat cu o valoare nominală de un leu,
au scadenţa la trei ani, o dobândă de 4,5%, iar
veniturile aferente sunt neimpozabile. Titlurile
pot ﬁ cumpărate de către persoanele ﬁzice rezidente care au împlinit vârsta de 18 ani la data
efectuării subscrierii, inclusiv de cele care au
participat şi la emisiunea anterioară, din iulie.
Dobânda este anuală, plătibilă la termenele din prospectul de emisiune. Un investitor
poate efectua una sau mai multe subscrieri în
cadrul unei emisiuni, dar valoarea maximă cumulată a acestora nu poate depăşi 100.000 lei.
MFP anunţă și ﬂexibilizarea Programului Tezaur, un ordin al ministrului de resort urmând
să permită transferul dreptului de proprietate
asupra titlurilor de stat către un alt investitor
persoana ﬁzică, dar şi răscumpărarea lor de
către stat înainte de scadenţă.
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mentului genetic al şeptelului,
cu excepţia controalelor efectuate de proprietarul şeptelului
şi a controalelor de rutină cu
privire la calitatea laptelui.
Categoriile de cheltuieli
eligibile necesare acoperirii
costurilor administrative aferente întocmirii şi menţinerii
registrului genealogic sunt:
colectarea şi gestionarea datelor privind animalele, respectiv originea animalului, data
naşterii, data însămânţării,
data ieşirii din efectiv şi cauza
acesteia, evaluarea animalelor
de către expert, actualizarea

şi prelucrarea datelor necesare pentru întocmirea şi menţinerea registrelor genealogice;
activităţile administrative care
au legătură cu înregistrarea datelor relevante privind animalele în registrele genealogice;
actualizarea software-urilor
pentru gestionarea datelor în
registrele genealogice; publicarea informaţiilor cu privire
la registrele genealogice şi a
datelor din registrele genealogice, respectiv alte activităţi
conexe întocmirii şi menţinerii
registrului genealogic.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

CECCAR

Examen stagiu sesiunea 2018
Examenul CECCAR pentru admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat se organizează în datele
de 6 şi 13 octombrie a.c.
Astfel: în data de 6 octombrie 2018
va avea loc proba scrisă la disciplinele
Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o
durată de 3 ore, pentru categoriile expert contabil şi contabil autorizat; în
ziua de 13 octombrie 2018 va avea loc
proba scrisă la disciplinele Evaluare
economică şi ﬁnanciară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doc-

trina şi deontologia profesiei contabile,
cu o durată de 3 ore, pentru categoria
expert contabil; în data de 13 octombrie
2018 va avea loc proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Audit, Evaluare
economică şi ﬁnanciară a întreprinderii
şi Expertiza contabilă şi Doctrina şi deontología profesiei contabile, cu o durată de 4 ore, pentru contabilii autorizaţi
membri activi ai Corpului care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice pentru a accede la profesia de
expert contabil.
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ANAT:

Nivel record al valorii voucherelor de vacanță
Valoarea voucherelor de vacanță a
atins un nivel record în iunie, de 125
milioane de euro, față de 3 milioane
euro în iunie 2017.
Concret, suma este de 42 de ori mai
mare comparativ cea din aceeași lună a
anului trecut, potrivit datelor Asociației
Naționale a Agențiilor de Turism din
România (ANAT). În iunie au fost
emise 11,3 milioane de vouchere de

vacanță pe hârtie, care valorează peste
117 milioane de euro, și 274.000 de vouchere pe suport electronic, în valoare
de aproximativ 7,8 milioane de euro.
Per total, între ianuarie și iunie, au fost
emise aproximativ 14 milioane de vouchere pe hârtie și în format electronic,
care valorează aproximativ 148 milioane de euro.
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Obţinerea numărului unic de
identiﬁcare a caselor de marcat
ANAF a creat posibilitatea operatorilor
economici de a depune, prin intermediul
Spațiului Privat Virtual, documentele aferente procesului de solicitare și atribuire a
numărului unic de identiﬁcare a aparatelor
de marcat electronice ﬁscale.
Prin intermediul Spațiului Privat Virtual,
utilizatorii aparatelor de marcat electronice
ﬁscale pot depune „Cererea de atribuire a
numărului de ordine din Registrul de evidență
a aparatelor de marcat electronice ﬁscale
instalate în județ/municipiul București sau a
numărului unic de identiﬁcare din aplicația
informatică a ANAF” – Formular C 801 și pot
primi „Certiﬁcatul de atribuire a numărului
unic de identiﬁcare a aparatelor de marcat
electronice ﬁscale”. Formularul este disponibil
pe site-ul www.anaf.ro la rubrica Servicii Online – Declarații Electronice. Informații despre
completarea și transmiterea cererii, respectiv
documentele care trebuie atașate, se regăsesc
în Ghidul publicat pe site-ul ANAF, în cadrul
secțiunii Servicii Online/”Aparate de marcat
electronice ﬁscale (case de marcat)” sau pot ﬁ
obținute telefonic, apelând Serviciul central de
asistență telefonică a contribuabililor – Callcenter, telefon (+4).031.403.91.60.
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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.

