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AFIR. Pentru primirea cererilor de plată

Un nou modul on-line
Prin noul sistem electronic, AFIR a reuşit eliminarea încă a unei etape în care
beneﬁciarii erau nevoiți să
aducă personal documentele
la sediile AFIR din teritoriu.

Începând cu data de 5 noiembrie 2018, Agenția pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) primeşte cererile
de plată ale beneﬁciarilor de
ﬁnanțare europeană nerambursabilă doar prin intermediul
noului modul on-line destinat
autorizării plăților pentru proiectele de investiții ﬁnanțate
prin PNDR 2020. Astfel, întro primă etapă, vor solicita
rambursarea cheltuielilor prin
depunerea on-line a documentelor necesare beneﬁciarii submăsurilor 6.2 (Sprijin
pentru înﬁințarea de activităţi
neagricole în zone rurale), 6.4
(Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole), 7.2 (Investiţii în crearea și
modernizarea infrastructurii
de bază la scară mică), 7.6 (Investiţii asociate cu protejarea
patrimoniului cultural) și 4.3
(Investiţii pentru dezvoltarea,
modernizarea sau adaptarea
infrastructurii agricole şi silvice), din Programul Național
de Dezvoltare Rurală 2014 –

2020 (PNDR 2020). Potrivit
reprezentanţilor instituţiei, digitizarea actului administrativ,
precum și necesitatea accesului rapid la informații motivează AFIR să facă pași concreți
într-un ritm alert, astfel încât
soluțiile IT ale Agenției să
se constituie într-un sprijin
real pentru beneﬁciari, dar și
pentru asigurarea absorbției
eﬁciente a fondurilor alocate
țării noastre. Astfel, s-a reuşit
eliminarea încă unei etape în
care beneﬁciarii erau nevoiți

să aducă personal documentele la sediile AFIR din teritoriu.
Mai mult, experții AFIR vor
realiza evaluarea dosarelor de
plată depuse online doar în sistemul informatic al Agenției.
Dezvoltarea acestui nou
modul al sistemului electronic
este un pas ﬁresc, având în
vedere progresele făcute până
acum în ceea ce privește depunerea cererilor de ﬁnanțare
și semnătura electronică a
documentelor depuse online
pe portalul AFIR – www.aﬁr.

info. În etapa a doua, prevăzută a ﬁ implementată începând
cu 1 decembrie 2018, vor putea
depune cereri de plată online
și beneﬁciarii celorlalte submăsuri de ﬁnanțare. Potrivit
datelor oﬁciale, până în acest
moment, AFIR a efectuat plăți
în valoare de 3,76 miliarde de
euro către fermieri, procesatori, antreprenori și autorități
publice locale, beneﬁciari ai
PNDR 2020.
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ONRC

Termene pentru primele declaraţii şi plăţi Mai puţine
ﬁrme radiate
Miercuri, 7 noiembrie 2018,
reprezintă termen limită la
depunerea Declarației 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.

Catalogul Produselor
Alimentare Certiﬁcate
Românii, dar și turiștii străini, care
au instalată în telefon aplicația, vor găsi
cu ușurință de unde să cumpere produse
românești de fermă.

ANAF. În luna noiembrie,
Potrivit calendarului stabilit de Agenţia Naţională
de Administrare Fiscală
(ANAF), luna noiembrie
vine cu scadenţă la depunerea unor declaraţii şi efectuarea de plăţi.

AFIR. A fost lansată
Aplicația CPAC -

Cel de-al doilea termen este
12 noiembrie, pentru depunerea formularelor: 010 Declarație de înregistrare ﬁscală/Declarație de mențiuni/
Declarație de radiere pentru
persoane juridice, asocieri și
alte entități fără personalitate
juridică - sau 700 - Declarație
pentru înregistrarea/modiﬁcarea categoriilor de obligații
ﬁscale declarative înscrise în
vectorul ﬁscal, după caz;
020 - Declarație de înregistrare ﬁscală/Declarație de
mențiuni pentru persoane ﬁzice române și străine care dețin
cod numeric personal, sau 700
- Declarație pentru înregistrarea/modiﬁcarea categoriilor

de obligații ﬁscale declarative
înscrise în vectorul ﬁscal 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,
sau 700 - Declarație pentru înregistrarea/modiﬁcarea categoriilor de obligații ﬁscale declarative înscrise în vectorul
ﬁscal, după caz; Depunerea
formularului Notiﬁcare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru
agricultori – Formularul 087.
 Doina A. NEAGOE

Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri
a fost înregistrat în comerţul
cu ridicata şi cu amănuntul –
16.137. Numărul ﬁrmelor radiate a scăzut, în primele nouă
luni din 2018, cu 1,55%, comparativ cu perioada similară
din 2017, ajungând la 58.669,
conform statisticilor Oﬁciului
Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). Cele mai multe
radieri au fost înregistrate în
municipiul Bucureşti - 9.320
ﬁrme (cu 6,07% mai puţine
faţă de primele nouă luni din
2017) şi în judeţele Cluj - 2.462
(minus 8,10%), Timiş - 2.365
(plus 5,53%) şi Iaşi - 2.335
(minus 11,15%). La polul opus,
cele mai puţine radieri au fost
înregistrate în judeţele Covasna – 415, Ialomiţa – 417 şi
Călăraşi – 471. Creşteri semniﬁcative ale radierilor s-au
înregistrat în judeţele Dâmboviţa (plus 38,46%), Giurgiu
(plus 31,99%) şi Vrancea (plus
24,76%).
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Agenția pentru Finanțarea Investițiilor
Rurale (AFIR) a lansat la INDAGRA 2018 o
aplicație inovativă pentru identiﬁcarea produselor alimentare certiﬁcate calitativ la nivel
național și european - un catalog cu toate
produsele tradiționale românești certiﬁcate.
Astfel, aplicația CPAC - Catalogul Produselor
Alimentare Certiﬁcate, permite utilizatorilor
să găsească, în timp real, produse alimentare tradiționale românești certiﬁcate în zona
în care se aﬂă, precum și detalii complete
referitoare la producător și la rețetele utilizate.
Potrivit AFIR, realizarea aplicației nu a costat
nimic, angajații AFIR au făcut voluntariat,
iar baza de date cu fermierii care au produse
tradiționale certiﬁcate a fost preluată de la
Ministerul Agriculturii. Înscrierea în catalog
nu presupune niciun cost pentru fermieri.
Aplicația CPAC este disponibilă, într-o primă
etapă, în Google Play Store/ Magazin Play accesând: CPAC - AFIR.DIT. În etapa următoare
aplicația va ﬁ disponibilă și în AppStore.
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Studiu Rompan

A scăzut consumul
de pâine

Consumul de pâine, în România, a scăzut
în ultimul deceniu de la 92 kilograme pe locuitor într-un an la puțin peste 82 kilograme
în prezent, dar încă se menține peste media
europeană de 78 kg/locuitor/an.
Conform celui mai recent studiu de piață
privind produsele de paniﬁcație, prezentat de
reprezentanţii Patronatului Român din Industria de Morărit, Paniﬁcație și Produse Făinoase
(ROMPAN), în ceea ce priveşte biscuiții și
pastele făinoase, acestea au înregistrat pe consum o creștere de 12,5% în 2017, comparativ
cu 2016, cozonacii - cu 9,3%, pastele făinoase
- cu 3%, iar produsele de patiserie - cu 0,7%,
însă aici nu a fost inclus și comerțul stradal.
Pe de altă parte, consumul de făină a scăzut cu
2,3%, mălaiul cu 6,5%, iar consumul de pâine
cu 2,2%. Nu în ultimul rând, studiul mai relevă
că aproape 500.000 de tone de pâine lipsesc din
datele statistice ale INS, adică 23 de kg/om pâine neﬁscalizată și neînregistrată cu documente.
Potrivit sursei citate, producția anuală de pâine
în România este 1,5 milioane de tone.
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MFE. La mijlocul lunii,

Va ﬁ lansată linia de
ﬁnanţare POR 2.2. IMM
Prin linia de ﬁnanțare POR 2.2. IMM, ﬁrmele mici și mijlocii vor putea obține fonduri
nerambursabile de maximum cinci milioane
euro, pentru investiții.

Potrivit reprezentanţilor Ministerului Fondurilor Europene (MFE), linia de ﬁnanțare POR 2.2.
IMM, apelul aﬂat în momentul de faţă în consultare publică, va ﬁ lansat la mijlocul lui noiembrie.
Microîntreprinderile și IMM-urile românești
vor putea obține fonduri europene în anumite
condiții, pentru proiecte în domenii diverse de
afaceri, de la producție de programe IT și jocuri
video până la textile și alimentație, prin noua
linie de ﬁnanțare 2.2 IMM în cadrul Programului
Operațional Regional (POR). Fondurile vor ﬁ disponibile numai în mediul urban, pentru investiții
în aproape toată țara. De precizat că, în funcție de
dimensiunea ﬁrmei și de regiunea de dezvoltare
în care se face investiția, solicitantul trebuie să
contribuie și cu un anumit procentaj din valoarea
eligibilă a proiectului, fără TVA.
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