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Vineri, 14 septembrie 2018

Demarează Programul Internaţionalizare

Fonduri nerambursabile
de până la 25.000 de lei
Programul urmăreşte stimularea mediului de afaceri
prin crearea unor noi instrumente de promovare individuală a operatorilor români
care să faciliteze accesul acestora pe pieţele externe și dezvoltarea de parteneriate în
vederea internaționalizării.
Statul a anunțat oﬁcial când
începe sesiunea de înscriere
a ﬁrmelor private mici și mijlocii din România în programul Internaționalizare 2018,
prin care acestea pot obține
ajutoare nerambursabile de
până la 25.000 de lei ﬁecare,
pentru a merge în străinătate,
la târguri și expoziții sau pentru alte forme de promovare
pe piețele externe. Programul
de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici
români, cu ﬁnanţare de la bugetul de stat a fost lansat luni,
10 septembrie 2018, de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat,
prin publicarea anunțului de
deschidere aferent primei sesiuni. Înscrierile în program
se acceptă on-line începând cu
luni, 17 septembrie, ora 10.00.
Potrivit oﬁcialilor, a fost simpliﬁcat modul de aplicare și
decontarea față de ediția de
anul trecut, ajutorul ﬁind acordat sub formă de sumă ﬁxă, de
tip sprijin forfetar. Prin Programul Internaționalizare, se
ﬁnanţează participări ale operatorilor economici români la
târguri și expoziţii cu caracter
internațional, organizate în
afara țării, cu stand de prezentare a produselor/serviciilor,
precum și participarea la misiuni economice.

Anunţ public privind depunerea solicitării
de emitere a acordului de mediu

EDRINKS.RO S.R.L.

cu sediul în Bucureşti, sectorul 5, str. Lespezi,
nr. 28, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M.
Bihor: nu se supune evaluării impactului asupra
mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra
mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul
„CONSTRUIRE HALĂ DE DEPOZITARE
BĂUTURI SPIRTOASE” , propus a se realiza în
loc. SÎNTION, comuna BORŞ, nr. cad 58049, jud.
Bihor.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care
o fundamentează pot ﬁ consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Oradea,
B-dul Dacia, nr. 25/A. în zilele de LUNI-VINERI,
între orele 9.00-14.00, precum şi la următoarea
adresă de internet www.apmbh.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen
de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ,
până la data de 19.09.2018
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Potrivit Grilei de evaluare a
cererilor, vor obține punctaj suplimentar ﬁrmele care au ales
ca piețe-țintă zone non-UE, cu
prioritate Africa sau Asia, care
dețin brand propriu și au un
site într-o limbă de circulație
internațională. Finanțarea se
va acorda operatorilor economici în sume ﬁxe, de tip sprijin forfetar, astfel: 25.000 lei
pentru participarea la târguri
și expoziții internaționale;
10.000 lei pentru participarea
la misiuni economice internaţionale. Bugetul alocat prezentei
sesiuni de depuneri a cererilor
de înscriere este de 7,8 milioane de lei. Bugetul total estimat
pentru perioada 2017-2020 al
schemei de minimis este de 71
de milioane de lei, iar numărul
estimat de ﬁrme beneﬁciare
este de 5.000. Finanțarea este
asigurată din fonduri de la bu-

INS:

Creştere a cifrei de
afaceri la autovehicule
Potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS), volumul cifrei de
afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut, în primele şapte luni ale
anului 2018 comparativ cu perioada similară
din 2017, cu 9,5% ca serie brută, tot pe creştere
ﬁind şi volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei care a avansat, ca serie brută, cu 5,2%. În primele şapte
luni ale anului 2018 comparativ cu perioada
similară din 2017, volumul cifrei de afaceri
pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul,
întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a
motocicletelor, serie brută, s-a majorat datorită creşterilor înregistrate la comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea
şi repararea motocicletelor (+26,5%), comerţul cu autovehicule (+18,3%) şi la activităţile
provenite din comerţul cu piese şi accesorii
pentru autovehicule (+3,3%). Scăderi au înregistrat activităţile de întreţinere şi repararea
autovehiculelor (-10,4%). Ca serie ajustată în
funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, afacerile au crescut cu 10,6%.
 Doina A. NEAGOE

getul de stat. Documentele necesare pentru înscrierea online
sunt următoarele: cerere tip
pentru înscriere în program;
certiﬁcat de atestare ﬁscală
privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul general; certiﬁcat de atestare ﬁscală
privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local,
certiﬁcat constatator, emis de
Oﬁciul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul unde
este înregistrată societatea solicitantă; declaraţia privind
încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi
mijlocii; declaraţia pe propria
răspundere a beneﬁciarilor ajutorului de minimis referitoare
la respectarea regulii privind
cumulul ajutoarelor situate
sub pragul de minimis admis;
calculul pentru întreprinderile
partenere sau legate; document

doveditor pentru produsul românesc promovat; declaratie
de producător, certiﬁcat de
producător sau echivalentul
acestuia, declaraţia pe propria
răspundere); copia cărţii de
identitate a reprezentantului
legal al societăţii solicitante;
împuternicirea semnată de reprezentantul legal al societăţii
solicitante şi copie a cărtii de
identitate a împuternicitului,
în cazul în care o altă persoană decât aceasta semnează cererea tip de acord de principiu
pentru înscrierea în program.
Potrivit ministerului, ﬁrmele
sprijinite vor ﬁ cele din următoarele domenii: tehnologia informaţiei; sectorul alimentar;
fabricarea mobilei; industria
textilă; cercetare, inovare ştiinţiﬁcă şi medicală.
 Doina
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DSVSA Bihor, despre gospodăriile afectate de
pesta porcină africană

Toţi proprietarii, despăgubiţi
urmare din pagina 1
...de Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti (IDSA) - Laboratorul Naţional de Referinţă pentru
Pesta Porcină Africană, în judeţul Bihor
au fost conﬁrmate în total 29 de focare
de PPA, dintre care 28 – la porcii domestici şi unul la mistreţ. Pentru a preveni răspândirea bolii, au fost sacriﬁcaţi atât porcii bolnavi, cât şi cei care au
fost în contact cu aceştia, ﬁind afectaţi
în total 1.372 porci domestici. Focarele
au fost diagnosticate pe raza următoarelor localităţi: Crestur, Olosig, Cherechiu, Sânnicolaul de Munte, Abrămuţ,
Cheşereu, Cubulcut, Albiş, Galoş Petreu şi Făncica – la porcii domestici,
respectiv la porcii mistreţ în Cubulcut
– Fond vânătoare 9 Cubulcut. DSVSA
Bihor a dispus măsuri privind punerea
sub supraveghere sanitară veterinară
şli efectuarea dezinsecţiei exploataţiilor afectate, impunerea de restricţii de

mişcare a animalelor din zonele afectate, suspendarea activităţii târgurilor de
animale din judeţ şi restricţii ale circulaţiei animalelor şi alimentelor în afara
judeţului. Pentru controlul şi stingerea
focarelor de PPA, în cadrul măsurilor
zoosanitare de prevenire şi combatere
de către Centrul Local de Combatere a
Bolilor Bihor, prin Ordin al prefectului,
s-a dispus aplicarea măsurilor de ucidere preventivă a tuturor efectivelor de
porcine din gospodăriile individuale/
fermele din satul Abrămuţ – comuna
Abrămuţ, satul Albiş – comuna Buduslău şi satul Olosig din oraşul Săcueni.
DSVSA Bihor precizează că, având în
vedere gravitatea bolii şi consecinţele
economice grave generate de apariţia
ei, instituţia solicită în continuare sprijinul şi înţelegerea cetăţenilor și a operatorilor economici pentru respectarea
și aplicarea măsurilor zoosanitare de
prevenire și combatere, ce vor ﬁ aplicate până la stingerea deﬁnitivă a tuturor
focarelor de boală. 

anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare cf. HG 1076/2004 privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru
„PARCELARE TEREN PRIN PLAN URBANISTIC ZONAL MODIFICATOR” în comuna
BIHARIA, sat. BIHARIA, nr. cad. 50606 şi 50607,
jud. Bihor.
Prima versiune a planului poate ﬁ consultată la
sediul A.P.M. Bihor, Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A
din data 14.09.2018 (apariţia primului anunţ) între
orele 9.00–14.00. Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii şi sugestii, până în data de
03.10.2018 (în termen de 15 zile calendaristice de la
data publicării celui de al doilea anunţ), la A.P.M.
Bihor, Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, e-mail apm@
apmbh.ro în zilele de luni –vineri, între orele 9.0014.00.
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1. Primăria Municipiului Oradea cu sediul în Oradea, P-ţa Unirii nr.1, organizează licitaţie publică deschisă cu ofertă în plic, pentru închirierea unui spaţiu cu altă
destinație decât aceea de locuință, având o suprafață utilă
de 89,40 mp, situat în Oradea, Str. D. Zamﬁ rescu nr. 10.
Calendarul licitaţiei:
- în perioada 13.09.2018 – 27.09.2018, ora 9.00 se vor
depune la Primăria Municipiului Oradea, Sala Ghişeelor,
la ghişeul nr. 1 sau la ghișeul nr. 2, documentele de caliﬁcare de către potenţialii ofertanţi, conform caietului
de sarcini pus la dispoziţie de către organizatorul procedurii;
- şedinţa de deschiderea ofertelor va avea loc la data de
27.09.2018, ora 12.00, în prezenţa comisiei de licitație şi
a reprezentanţilor ofertanţilor.
2. Primăria Municipiului Oradea cu sediul în Oradea,
P-ţa Unirii nr.1, organizează licitaţie publică deschisă
cu ofertă în plic, pentru închirierea unui spaţiu cu altă
destinație decât aceea de locuință, având o suprafață utilă
de 164,37 mp, situat în Oradea, Str. Independenței nr. 11.
Calendarul licitaţiei:
- în perioada 13.09.2018 – 28.09.2018, ora 9.00 se vor
depune la Primăria Municipiului Oradea, Sala Ghişeelor, la ghişeul nr.1 sau la ghișeul nr.2, documentele de
caliﬁcare de către potenţialii ofertanţi, conform caietului
de sarcini pus la dispoziţie de către organizatorul procedurii;
- şedinţa de deschiderea ofertelor va avea loc la data de
28.09.2018, ora 12.00, în prezenţa comisiei de licitație şi
a reprezentanţilor ofertanţilor.
3. Primăria Municipiului Oradea cu sediul în Oradea,
P-ţa Unirii nr.1, organizează licitaţie publică deschisă
cu ofertă în plic, pentru închirierea unui spaţiu cu altă
destinație decât aceea de locuință, având o suprafață utilă
de 116,20 mp, situat la subsolul imobilului din Oradea,
Str. Simion Bărnuțiu nr. 22.
Calendarul licitaţiei:
- în perioada 13.09.2018 – 01.10.2018, ora 9.00 se vor
depune la Primăria Municipiului Oradea, Sala Ghişeelor, la ghişeul nr.1 sau la ghișeul nr.2, documentele de
caliﬁcare de către potenţialii ofertanţi, conform caietului
de sarcini pus la dispoziţie de către organizatorul procedurii;
- şedinţa de deschiderea ofertelor va avea loc la data de
01.10.2018, ora 12.00, în prezenţa comisiei de licitație şi
a reprezentanţilor ofertanţilor.
Documentele de caliﬁcare necesare pentru participarea la licitaţie se găsesc pe site-ul www.oradea.ro,
secțiunea Licitații.
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