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AFIR: Fonduri pentru livezi

Linie de ﬁnanțare în valoare
de 51 de milioane de euro
Antreprenorii români vor
putea obține fonduri europene cu valori maximale de
100.000 euro - 1,05 milioane euro pentru investiții în
producția și marketingul
fructelor, printr-o linie de
ﬁnanțare care urmează să se
deschidă în primul trimestru
al anului 2019.

Agenția de Finanțare a
Investițiilor Rurale (AFIR),
din subordinea Ministerului
Agriculturii, a întocmit calendarul estimativ al sesiunilor de
înscrieri pentru fondurile europene din cadrul Programului
Național de Dezvoltare Rurală,
trimestrul I, 2019. Concret,
în fruntea listei ﬁgurează o
nouă sesiune a submăsurii
4.1 - Investiții în exploatații
pomicole, care urmează să
se deschidă în primele 3 luni
ale anului 2019, cu un buget
de 51.013.105 euro. Beneﬁciarii acestor bani sunt fermieri
(cu excepţia persoanelor ﬁzice neautorizate) și grupurile
de producători și cooperative
(societăților cooperative agricole și cooperativelor agricole,
constituite în baza legislației
naționale în vigoare care activează în sectorul pomicol, cu
condiția ca investițiile realizate să deservească interesele
propriilor membri.
Potrivit AFIR, ajutorul
nerambursabil se va acorda
pentru: ferme mici - intensitatea sprijinului este de 50%
din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 100.000
euro pentru achiziții simple; 300.000 euro în cazul
investițiilor în activitatea de

producție (utilaje, înﬁințare,
reconversie etc.); 450.000 euro
pentru investiţiile care conduc
la un lant alimentar integrat, la
nivelul exploatației agricole
(producție, procesare, comercializare); ferme medii: intensitatea sprijinului este de 50%
din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 200.000 euro
pentru investițiile care presupun achiziții simple; 600.000
euro în cazul investițiilor în
activitatea de producție (utilaje, înﬁințare, reconversie
etc.); 900.000 euro pentru
investiţiile care conduc la
un lant alimentar integrat, la
nivelul exploatației agricole
(producție, procesare, comercializare). Pentru obținerea
de material de înmulțire și
material de plantare fructifer,
intensitatea sprijinului este de
50% din totalul cheltuielilor
eligibile, fără a depăși 600.000
euro în cazul investițiilor în
activitatea de producție (utilaje, înﬁințare); ferme mari, intensitatea sprijinului este de 50

ANRE: Pentru consumatorii casnici,

% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 250.000
euro pentru investițiile care
presupun
achiziții
simple; 750.000 euro în cazul
investițiilor în activitatea de
producție (utilaje, înﬁințare,
reconversie); 1.050.000 euro
pentru investiţiile care conduc
la un lant alimentar integrat,
la nivelul exploatației agricole
(producție, procesare, comercializare). În ceea ce priveşte
formele asociative, intensitatea
sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără
a depăși: 350.000 euro - pentru investițiile care presupun
achiziții simple; 600.000 euro
- pentru obținere material de
înmulțire și material de plantare fructifer; 750.000 euro - în
cazul investițiilor în activitatea
de producție (utilaje, înﬁințare,
reconversie; 1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc
la un lant alimentar integrat,
la nivelul exploatației agricole
(producție, procesare, comercializare). Potrivit Ghidului

solicitantului, printre cheltuielile eligibile se numără: reconversia plantațiilor existente, inclusiv costurile pentru
defrișare, materiale şi lucrări
de plantare, pregătirea solului etc; înﬁinţarea de plantații
pomicole, inclusiv costurile
pentru materiale şi lucrări de
plantare, sisteme de protecție
pentru grindină, îngheț, ploaie
etc; înﬁinţarea și modernizarea pepinierelor pentru producerea de material de înmulțire
și material de plantare fructifer; înﬁinţarea, extinderea și/
sau modernizarea sistemelor
de depozitare, condiționare, și
ambalare şi a unităţilor de procesare la nivelul exploatației;
achiziţionarea, inclusiv prin
leasing, de mașini/ utilaje şi
echipamente noi, inclusiv echipamente de irigaţii la nivelul
exploatațiilor etc. De precizat
că proiectele se vor putea depune online, pe site-ul AFIR,
cu cont de user cu parolă.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

ANAF

Prețurile la energie și gaze Servicii electronice la
nu vor crește până în 2022 dispoziţia contribuabililor

Prețul energiei și al gazelor
naturale pentru consumatorii
casnici în regim reglementat nu va crește până în anul
2022, ca urmare a aplicării
prevederilor OUG 114/2018
privind măsuri ﬁscal-bugetare.
Potrivit unui comunicat al
Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE),
prevederile OUG 114/2018,
coroborate cu legislația secundară emisă de ANRE în aplicarea acesteia, nu vor conduce
la creșteri de prețuri la energia
electrică și gazele naturale furnizate clienților ﬁnali casnici
care optează pentru furnizarea
în regim reglementat în perioada 1 martie 2019 - 28 iulie 2022

– pentru energia electrică, și în
perioada 1 ianuarie 2019 – 28
februarie 2022 – pentru gazele
naturale - se arată în comunicat. În ceea ce privește clienții
ﬁnali casnici de energie electrică și gaze naturale care au
uzat de dreptul de eligibilitate,
ANRE a pus la dispoziția acestora mai multe facilități menite
să-i protejeze împotriva unor
posibile practici comerciale incorecte, precum instrumentele
de comparare a prețurilor și
ofertelor-tip. Totodată, consumatorii de energie electrică și
de gaze naturale care au încheiat contracte pe piața liberă cu
furnizorii de utilități pot reveni
la prețurile reglementate aprobate de ANRE.
 Doina A. NEAGOE

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)
reamintește, într-un comunicat, că instituția a implementat
o serie de servicii electronice
menite a facilita îndeplinirea
obligațiilor declarative și de
plată ale contribuabililor.
„Serviciul Spațiul Privat
Virtual este ușor de accesat,
gratuit și disponibil 24 de ore
din 24, atât persoanelor ﬁzice,
cât și persoanelor juridice sau
entităților fără personalitate
juridică. Acest serviciu online
permite obținerea informațiilor
ﬁscale privind situația ﬁscală, depunerea electronică a
declarațiilor ﬁscale și primirea
electronică a documentelor și
a actelor administrativ ﬁscale.
Instrucțiunile privind înrolarea

în SPV sunt disponibile pe siteul www.anaf.ro, la următorul
link”, menționează ANAF, în
comunicat. Totodată, Agenția
pune la dispoziția contribuabililor calculatoare în sistem self
service, în vederea accesării
serviciilor oferite de agenția
ﬁscală, în sediile instituției. Lista sediilor ANAF în care sunt
puse la dispoziția contribuabililor calculatoare destinate auto-servirii, se găsește pe site-ul
instituției, www.anaf.ro, la sectiunea Servicii oferite de ANAF.
Informații cu privire la aplicarea
legislației ﬁscale se pot obține
telefonic la numărul de telefon
(+4)031.403.91.60 - Serviciul
central de asistență telefonică a
contribuabililor - Call-center.
 Doina A. NEAGOE

Numărul insolvențelor
stagnează
Valoarea medie a activelor imobilizate per
companie de impact intrată în insolvență a
atins 4,4 milioane de euro în 2018.
Potrivit unui raport publicat astăzi de ﬁrma
specializată pe procedura insolvenței CITR,
numărul insolvențelor în rândul companiilor de
impact din economia românească s-a menținut
constant în ultimii trei ani, înregistrând o
scădere ușoară, de la 184 de companii în 2017,
la 183 în 2018, dar valoarea totală a activelor
imobilizate a scăzut. Astfel, valoarea totală de
active imobilizate ale companiilor de impact
intrate în insolvență a ajuns în 2018 la 809
milioane de euro, cel mai mic prag din ultimii
cinci ani și în scădere cu 34,44% comparativ
cu anul precedent. „Valoarea medie a activelor
imobilizate per companie de impact intrată în
insolvență a atins 4,4 milioane de euro în 2018,
în scădere cu 34% față de 2017. Și la nivelul
cifrei de afaceri totale a acestor companii se
înregistrează o scădere cu 55% și aproape 800
milioane de euro mai puțin decât anul precendent”, se arată în raport. Cel mai mare impact
asupra pieței insolvenței se menține și în 2018
în sectorul industrial, care deține 29% din
numărul insolvențelor de impact (la fel ca anul
precedent) și aproape 30% din valoarea activelor imobilizate (242 milioane de euro).
 Doina A. NEAGOE

Pilonul II

Valoarea activului total
- 47,6 miliarde lei
Fondurile de pensii private obligatorii
aveau active în valoare de 47,6 miliarde
de lei, la 31 decembrie 2018, în creștere
cu 19,7% față de nivelul existent în luna
similară a anului trecut, potrivit datelor
Autorității de Supraveghere Financiară
(ASF).
Comparativ cu nivelul activelor din luna anterioară, de 48,18 miliarde de lei, în decembrie
2018 se constată o scădere de 1,2%. Titlurile
de stat dețin cea mai mare pondere în cadrul
activelor, de 30,35 miliarde de lei, respectiv
63,77%. Pe locul doi de aﬂă acțiunile, cu 8,3
miliarde de lei (17,45%), urmate de depozitele bancare, cu 3,91 miliarde de lei, respectiv
8,23% din totalul activelor. Conform datelor
ASF, la ﬁnele anului trecut, valoarea activului
total al fondurilor de pensii de la Pilonul II era
de 47,6 miliarde lei, în timp ce activul net avea
valoarea de 47,576 miliarde lei. Potrivit ASF,
fondurile de pensii private obligatorii aveau
7,25 milioane de participanți, iar de la începutul colectării în sistem au fost virate contribuții
pentru 7,118 milioane de participanți.
 Doina A. NEAGOE

Indicele Robor la trei
luni a scăzut la 3,06%
Indicele Robor la trei luni, în funcție de
care sunt calculate dobânzile variabile la
creditele în lei, a scăzut ieri la 3,06%, potrivit datelor publicate de Banca Națională a
României (BNR). Cu o zi în urmă, indicele a
fost 3,10%.
Totodată, indicele Robor la șase luni, care
se utilizează la calculul dobânzilor la creditele
ipotecare, a scăzut ieri la 3,29%, de la 3,31%.
 Doina A. NEAGOE

