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Program de sprijin pentru tomate

Peste 15.000 de cereri

S-a majorat deﬁcitul
comercial
Deﬁcitul comercial s-a majorat cu 751,1
milioane euro în primele două luni ale
acestui an comparativ cu perioada similară
a anului trecut, în condiţiile în care importurile au crescut cu 10,1% iar exporturile cu
4,8%.

Programul de sprijin pentru tomate, aﬂat în al treilea
an de implementare, a înregistrat pentru ciclul I de
producţie 15.337 de cereri de
înscriere în program, dintrun total de 18.500 de fermieri
interesaţi.
Potrivit unei informări a
Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale (MADR),
numărul cererilor de inscriere
depuse este în creştere faţă de
anul 2017, când au beneﬁciat de
acest sprijin peste 8.000 fermieri şi faţă de 2018, când numărul total al beneﬁciarilor a fost
de 15.712 pentru ambele cicluri
de producţie. Pentru ciclul II al
anului 2019 se pot depune cereri de înscriere până pe 15 septembrie 2019, pentru perioada
de valoriﬁcare noiembrie - 20
decembrie. Producătorii agricoli din România sunt susţinuţi,
printr-un program guvernamental, începând cu anul 2017,
să cultive tomate în spaţii protejate (sere, solarii), astfel încât
să asigure necesarul de consum
intern din producţia autohtonă.
Potrivit MADR, pentru a ﬁ eligibili la acordarea ajutorului de
minimis de 3.000 de euro/an
pentru cultura de tomate, beneﬁciarii trebuie, să îndeplinească
următoarele criterii cumulative de eligibilitate: să dețină o
suprafață cultivată cu tomate în
spații protejate de minim 1000
mp, marcată la loc vizibil, cu o
placă indicator inscripționată
“Program susținere tomate,
2019“ și să menționeze nu-

mărul cererii depuse pentru
obținerea ﬁnanțării; să obțină
o producție de minim 2 kg tomate/mp; să ﬁe înregistrați în
evidenţele Registrului agricol
deschis la primăriile în a căror
rază administrativ-teritorială
se aﬂă suprafeţele cultivate cu
tomate în spaţiile protejate în
anul de cerere; să facă dovada
producției realizate prin documente justiﬁcative privind
comercializarea producţiei. De
asemenea, legumicultorii trebuie să ﬁe înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază
administrativ-teritorială se aﬂă
suprafeţele cultivate cu tomate
în spaţiile protejate în anul de
cerere şi să valoriﬁce produc-
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ţia în perioadele ianuarie-mai
inclusiv, şi/sau noiembrie - 20
decembrie, inclusiv. Valoarea
sprijinului ﬁnanciar de ajutor
de minimis care se acordă beneﬁciarilor este de 13.991.4 lei/
beneﬁciar/an, care reprezintă
contravaloarea în lei a 3.000
euro/beneﬁciar/an, la cursul
de schimb de 4,6638 lei pentru
un euro, stabilit de către Banca
Centrală Europeană în data de
28 septembrie 2018. Sumele reprezentând ajutoare de minimis
se plătesc beneﬁciarilor într-o
singură tranșă, pe durata Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate,
în anul 2019. Resursele ﬁnanciare necesare aplicării schemei
de ajutor de minimis prevăzute

sunt în sumă de 233.190,000 lei,
reprezentând echivalentul în lei
al sumei 50.000 euro și se asigură din bugetul pe anul 2019
repartizat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Reamintim că scopul Programului de sprijin pentru tomate, cultivate în sere sau solarii
este realizarea unei producţii
cantitative şi calitative pentru
a eﬁcientiza exploataţia prin
capitalizare, în vederea dezvoltării unui management eﬁcient
al acesteia. În acelaşi timp, programul răspunde dorinţei consumatorului de a avea acces la
produse proaspete în perioada
rece a anului.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Precizări privind ﬁrmele în insolvenţă

Creştere de 4,1% Cesiunea creanţelor
a economiei
bugetare datorate

În februarie, Institutul Național de Statistică (INS) a publicat primele date provizorii
referitoare la avansul de 4,1% al economiei
anul trecut.

În ultimul trimestru al anului trecut, comparativ cu trimestrul III 2018, Produsul intern brut
a fost, în termeni reali, mai mare cu 0,9%. Față
de același trimestru din anul 2017, Produsul
intern brut a înregistrat o creștere cu 4,1% pe
seria brută și de 4% pe seria ajustată sezonier.
Produsul intern brut estimat pentru anul 2018
a fost de 944,22 miliarde lei prețuri curente, în
creștere – în termeni reali – cu 4,1% față de anul
2017. Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul IV 2018 a fost de 285,596 miliarde lei
prețuri curente, în creștere – în termeni reali –
cu 4,1% față de trimestrul IV 2017, potrivit INS.
În anul 2018, dinamica PIB și a valorii adăugate
brute nu s-a modiﬁcat în varianta provizorie (2),
comparativ cu varianta provizorie (1), neﬁind
înregistrate diferențe importante pe ramuri de
activitate. Din punctul de vedere al utilizării
PIB, modiﬁcări ale contribuției la creșterea PIB
în anul 2018, între cele două estimări, a înregistrat consumul ﬁnal al administrațiilor publice,
de la +0,6% la +0,3%, ca urmare a reducerii volumului său de la 103,8% la 101,8%.
 Doina A. NEAGOE

Procedura de cesiune a creanţelor
bugetare, publicată în data de 4 aprilie, se aplică debitorilor aﬂaţi în procedura insolvenţei, potrivit Legii nr.
85/2014.
Potrivit noilor reglementări, fac
obiectul cesiunii, creanţele bugetare
înscrise de Fisc în tabelul deﬁnitiv de
creanţe, rămase nestinse la data încheierii contractului de cesiune. Cesiunea
creanţelor bugetare poate avea loc numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: preţul cesiunii este
cel puţin egal cu valoarea creanţelor
bugetare, asigurându-se recuperarea
integrală a creanţelor bugetare înscrise
în tabelul deﬁnitiv de creanţe; plata preţului cesiunii şi recuperarea creanţelor
bugetare se realizează într-o perioadă
de maximum 3 ani de la data încheierii contractului de cesiune; cesionarul
justiﬁcă un interes public în vederea cesionării creanţei; constituirea de garanţii, cu excepţia situaţiei în care plata se
efectuează integral până la data încheierii contractului de cesiune. Termenul

de depunere a ofertelor este de 10 zile
de la data publicării anunțului pe pagina
de internet. Oferta trebuie să cuprindă
următoarele elemente: datele de identiﬁcare ale cesionarului; datele de identiﬁcare ale debitorului; preţul cesiunii (în
lei); menţiuni referitoare la tipul de garanţie ce va ﬁ constituit, în cazul în care
plata preţului cesiunii nu se face integral până la data încheierii contractului
de cesiune; justiﬁcarea cesionarului cu
privire la interesul public al cesiunii
creanţei; acordul privind prelucrarea
datelor cu caracter personal; împuternicirea persoanei care il reprezintă pe
cesionar, după caz; data şi semnătura
reprezentantului legal/reprezentantului
ﬁscal/împuternicitului al cesionarului.
Ofertele se depun sau se trimit prin poşta la Fisc, în termenul prevăzut la art. 6
alin. (3), în plic închis, pe care vor ﬁ înscrise următoarele: “Pentru Comisia de
selecţie a cesionarului pentru recuperarea creanţelor bugetare aﬂate în sarcina debitorului …”, precum şi numele şi
prenumele/denumirea ofertantului.
 Doina A. NEAGOE

Potrivit datelor Institutului Naţional de
Statistică, în perioada ianuarie - februarie 2019,
deﬁcitul balanţei comerciale a urcat la 2,413
miliarde de euro, exporturile FOB însumând
11,403 miliarde de euro, iar importurile CIF 13,816 miliarde de euro. În luna februarie 2019,
exporturile FOB au însumat aproximativ 5,892
miliarde de euro, iar importurile CIF 7,044
miliarde de euro, rezultând un deﬁcit de 1,152
miliarde de euro. Faţă de luna februarie 2018,
exporturile din luna februarie 2019 au crescut
cu 8%, iar importurile s-au majorat cu 11,1%.
În primele două luni ale anului acesta, ponderi
importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse:
maşini şi echipamente de transport (48,4% la
export şi 36,8% la import) şi alte produse manufacturate (32% la export şi respectiv 30,1%
la import). De asemenea, valoarea schimburilor
intra-UE28 de bunuri în perioada ianuarie februarie 2019 a fost de 8,878 miliarde de euro
la expedieri şi de 10,291 miliarde de euro la
introduceri, iar valoarea schimburilor extraUE28 de bunuri în aceeaşi perioadă a fost de
2,525 miliarde de euro la exporturi şi de 3,525
miliarde de euro la importuri, reprezentând
22,1% din total exporturi şi 25,5% din total
importuri.
 Doina A. NEAGOE

2.933 lei

Câștigul salarial mediu
În luna februarie, câștigul salarial mediu
nominal brut a fost de 4.819 lei, cu 0,4% mai
mic decât în luna ianuarie 2019, a anunțat
astăzi Institutul Național de Statistică (INS).
Câștigul salarial mediu nominal net a fost de
2.933 lei, în scădere față de luna precedentă cu 3
lei (-0,1%). Valorile cele mai mari ale câștigului
salarial mediu nominal net s-au înregistrat în
activități de servicii în tehnologia informației
(inclusiv activități de servicii informatice)
(6.683 lei), iar cele mai mici în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (1.728 lei).
 Doina A. NEAGOE

Studiu

Românii cred că
datoriile sunt o problemă
Peste 70% dintre români cred că datoriile
sunt o problemă care trebuie rezolvată cât
mai rapid posibil, în timp ce 15% apreciază
că ele sunt o problemă minoră pentru care
se va găsi o soluţie.
Potrivit studiului realizat de recuperatorul de
creanțe Kruk, în ceea ce priveşte obiceiurile de
cumpărare, 88% dintre respondenţi au declarat
că nu ar cumpăra un obiect de care nu au neapărat nevoie în gospodărie, ci mai degrabă ar
economisi aceşti bani. De asemenea, patru din
zece români sunt înclinaţi să-şi planiﬁce cheltuielile pentru a putea să cumpere fără ezitări
ceea ce îşi doresc, din veniturile curente. Referitor la motivele pentru care românii ar lua un
împrumut, 71% dintre persoanele cu datorii şi
64% dintre persoanele fără datorii participante
la cercetare au declarat că motivul principal
sunt situaţiile neprevăzute. Un procent de 18%
dintre cei cu datorii ar lua un împrumut indiferent de scopul acestuia, în timp ce numai 9%
dintre cei fără datorii ar lua un împrumut fără
un motiv bine întemeiat, potrivit sursei citate.
 Doina A. NEAGOE

