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APIA: Motorina din agricultură

Ministerul Economiei

În această lună,
depunerea cererilor

Directiva Omnibus
vizând dublul standard

Comercianţii vor avea obligativitatea să
informeze consumatorii români în privinţa
dublului standard, după adoptarea Directivei Omnibus privind modernizarea legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
(APIA) informează potențialii
beneﬁciari că ajutorul de stat
se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre
rata accizei standard şi rata
accizei reduse (stabilită la
21,00 euro/1000 litri) pentru
motorina utilizată în agricultură.

Pentru anul 2019, valoare
unitară este de 1,7964 lei/litru
motorină. Prețul decontat fermierilor români a crescut prin
comparație cu anul trecut când
APIA le-a plătit agricultorilor 1,7385 lei/litru. Și în acest
an fermierii vor beneﬁcia de
sprijin pentru achiziționarea
motorinei utilizate la lucrările agricole și în acvacultură. Beneﬁciarii pentru care
a fost emis acordul prealabil
de ﬁnanţare pentru anul 2019
depun 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 lege.
Astfel, pentru sectorul vegetal,
cererile de plată pentru rambursare se depun însoțite de
următoarele documente: documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după
caz; situația centralizatoare a
cantităților de motorină utilizate la lucrări mecanizate, aferente perioadei pentru care se
solicită acordarea ajutorului de
stat prin rambursare, întocmită
conform modelului prevăzut în
anexa nr.9; copie a facturilor/
bonurilor ﬁscale de cumpărare
a motorinei emise de vânzător
pe numele solicitanților; copie
a documentelor de identitate și/
sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au inter-

Potrivit reprezentanţilor Ministerului Economiei, după adoptarea acestei directive comercianţii vor avea obligativitatea să informeze
consumatorii români privind dublul standard.
Dacă produsele sunt diferite calitativ, comerciantul este obligat să informeze consumatorul
că produsul pe care îl are pe raft este diferit de
cel din alte state. Autoritatea Naţională pentru
Protecţia Consumatorului (ANPC) va efectua
controale vizavi de acest aspect, iar prin laboratoarele Larex din ﬁecare judeţ se va determina acest dublu standard. Directiva acoperă un
domeniu larg de reglementare, ea modiﬁcând
următoarele directive: pe cea privind practicile comerciale incorecte (Directiva 29/2005/
CE), pe cea privind drepturile consumatorilor
(Directiva 2011/83/UE), directiva privind
clauzele abuzive (Directiva 93/13/CEE) şi pe
cea privind indicarea preţului (Directiva 98/6/
CE). Printre principalele aspecte reglementate
se numără transparenţa online, preţul personalizat, reducerea de preţ, vânzarea la distanţă şi
dublul standard. Textul Directivei va ﬁ adoptat
de plenul Parlamentul European în a doua parte
a lunii aprilie 2019.
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venit modiﬁcări față de cererea de acord pentru ﬁnanțare;
adeverință în original de la Registrul agricol, cu suprafețele
aﬂate în exploatare, în cazul
în care au intervenit modiﬁcări
față de cererea de acord pentru
ﬁnanțare; adeverință în original de la DA județeană, pentru
suprafețele plantate cu vie nobilă, în cazul în care au intervenit modiﬁcări față de cererea
de acord pentru ﬁnanțare. Pentru sectorul zootehnic, cererile de plată pentru rambursare
se depun însoțite de: situația
centralizatoare a cantităților
de motorină utilizate pentru
sectorul zootehnic, aferentă
perioadei pentru care se solicită acordarea ajutorului de
stat prin rambursare, întocmită
conform modelului prevăzut
în anexa nr. 9 din OMADR
nr.1727/2015 cu modiﬁcările și
completările ulterioare; copie
a facturilor/bonurilor ﬁscale de cumpărare a motorinei
emise de vânzător pe numele

solicitanților; situația privind
calculul efectivului rulat/efectivului mediu realizat, întocmită de beneﬁciar și vizată de
medicul împuternicit de liberă
practică, după caz; copie de pe
cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre
de stupină temporare sau permanente; copie a documentelor
de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul
în care au intervenit modiﬁcări
față de cererea de acord pentru ﬁnanțare. Pentru sectorul
înbunătățiri funciare, cererile de plată pentru rambursare
se depun însoțite de: situația
centralizatoare a cantităților
de motorină utilizate pentru
irigații, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare;
copie a facturilor/bonurilor ﬁscale de cumpărare a motorinei
emise de vânzător pe numele
solicitanților; situația centralizatoare a cantităților de apă

pentru irigații; copie a facturilor de apă din care să reiasă
volumul de apă consumat de
către beneﬁciar/procesul-verbal de conﬁrmare a volumului
de apă livrat pentru irigații,
întocmit de către orice furnizor de apă de irigații; situația
suprafețelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se solicită
ajutorul de stat; copie a documentelor de identitate și/sau a
documentelor de înregistrare,
în cazul în care au intervenit
modiﬁcări față de cererea de
acord pentru ﬁnanțare; dovadă
cont trezorerie dacă au intervenit modiﬁcari ale coordonatelor bancare față de cererea
inițială. Toate documentele
depuse în copie vor ﬁ certiﬁcate pentru conformitate cu
originalul de către solicitantul
sprijinului, însușite prin semnatură și vor purta sintagma
“conform cu originalul”.
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BNR

Rezerva de aur s-a
menținut la 103,7 tone

Rezervele valutare administrate de Banca
Națională a României (BNR) se situau, la
31 martie 2019, la nivelul de 32,030 miliarde euro, față de 32,491 miliarde euro la
28 februarie 2019, a anunțat astăzi banca
centrală.
Potrivit Băncii Centrale, în cursul lunii martie au avut loc următoarele operațiuni: intrări
de 997 milioane euro - reprezentând modiﬁcarea rezervelor minime în valută constituite
de instituțiile de credit, alimentarea conturilor
Ministerului Finanțelor Publice, alimentarea
contului Comisiei Europene și altele; ieșiri de
1,458 miliarde euro - reprezentând modiﬁcarea rezervelor minime în valută constituite de
instituțiile de credit, plăți de rate și dobânzi
în contul datoriei publice și a altor obligații
externe denominate în valută (436 milioane
euro) și altele. Rezerva de aur s-a menținut la
103,7 tone. În condițiile evoluțiilor prețurilor
internaționale, valoarea acesteia s-a situat la
3,835 miliarde euro. Rezervele internaționale
ale României (valute plus aur) la 31 martie
2019 au fost de 35,865 miliarde euro, față de
36,364 miliarde euro la 28 februarie 2019.
Plățile scadente în luna aprilie 2019 în contul
datoriei publice denominate în valută, directe
sau garantate de Ministerul Finanțelor Publice,
însumează circa 1,208 miliarde euro.
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A scăzut rata
ANAF
șomajului în februarie Primele declaraţii şi plăţi scadente
Finanţele se împrumută
Rata șomajului în luna februarie 2019
Potrivit calendarului stabilit de 700, după caz; 020 - Declarație de înre-

a scăzut cu 0,1 puncte procentuale față de
cea înregistrată în luna precedentă (3,9%),
a anunțat Institutul Național de Statistică
(INS).

Numărul șomerilor (în vârstă de 15-74 ani)
estimat pentru luna februarie a anului 2019 a
fost de 350.000 persoane, în scădere atât față de
luna precedentă (354.000), cât și față de aceeași
lună a anului anteriotr (398.000). Pe sexe, rata
șomajului la bărbați a depășit-o cu 0,8 puncte
procentuale pe cea a femeilor (valorile respective ﬁind 4,2% în cazul persoanelor de sex
masculin și 3,4% în cazul celor de sex feminin). Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata
șomajului a fost estimată la 3,0% pentru luna
februarie 2019 (3,4% în cazul bărbaților și 2,4%
în cel al femeilor). Numărul șomerilor în vârstă
de 25-74 ani reprezenta 71,8% din numărul total
al șomerilor estimat pentru luna februarie 2019.
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Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală (ANAF) în această lună contribuabilii mai au şase termene scadente.

Astfel, un prim termen este vineri, 5
aprilie, când trebuie depusă Declarația
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. De asemenea, miercuri, 10 aprilie, contribuabilii au obligaţia depunerii următoarelor declaraţii:
010 - Declarație de înregistrare ﬁscală/
Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și
alte entități fără personalitate juridică –
Formularul 010 sau 700 - Declarație pentru înregistrarea/modiﬁcarea categoriilor
de obligații ﬁscale declarative înscrise în
vectorul ﬁscal – Formularul electronic

gistrare ﬁscală/Declarație de mențiuni
pentru persoane ﬁzice române și străine
care dețin cod numeric personal – Formularul 020 sau 700 Declarație pentru
înregistrarea/modiﬁcarea categoriilor de
obligații ﬁscale declarative înscrise în
vectorul ﬁscal – Formularul electronic
700, 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 – Formularul 070 sau 700
Declarație pentru înregistrarea/modiﬁcarea categoriilor de obligații ﬁscale
declarative înscrise în vectorul ﬁscal –
Formularul electronic 700, după caz. Tot
la aceeaşi dată trebuie depus şi formularul Notiﬁcare privind aplicarea/încetarea
aplicării regimului special pentru agricultori – Formularul 087.
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şi în aprilie

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) vrea
vor să împrumute de la bănci 3,62 miliarde
lei în aprilie, cu aproape 50% peste suma din
luna martie.
Ministerul Finanţelor Publice (MFP) intenţionează să împrumute de la bănci în aprilie 3,62
miliarde de lei, inclusiv sumele suplimentare,
cu 46,5% mai mult decât în martie şi cu 27,3%
peste cea atrasă, reiese dintr-un anunţ al ministerului. Finanţele şi-au propus pentru martie o
sumă de 2,47 miliarde de lei, dar au atras 2,827
miliarde de lei, dintre care 2,727 miliarde de lei
suma ţintă orientativă, potrivit datelor aﬁşate de
Banca Naţională a României (BNR). Pentru a
obţine suma vizată în aprilie, MFP a anunţat că
va scoate pe piaţă titluri de stat în valoare de 400
de milioane de lei, la fel ca şi în luna precedentă,
printr-o singură licitaţie organizată la data de 11
aprilie şi care va avea o maturitate de un an.
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