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Subvenţia pentru crescătorii de animale

Documente necesare pentru
obţinerea sprijinului
Beneﬁciarii depun cererea
de înscriere în Programul
de susținere a activității de
reproducție în sectorul de
creștere a bubalinelor la
Direcția pentru Agricultură
județeană pe a cărei rază teritorială se înﬁințează/aﬂă fermele, respectiv capacitățile
de reproducție, însoțită de o
serie de documente.
Este vorba despre: împuternicire/procură notarială şi o
copie a BI/CI al/a reprezentantului legal; copie a certiﬁcatului de înregistrare la Oﬁciul
Naţional al Registrului Comerţului, precum şi copie a BI/CI
al/a împuternicitului persoană
ﬁzică, după caz; copie de pe
actul constitutiv; dovadă cont
activ bancă/trezorerie; pentru
terenurile pe care se realizează investiția, documente care
atestă dreptul de proprietate,
administrare, uz, uzufruct,
superﬁcie, servitute sau altele,
dobândit prin act autentic notarial, certiﬁcate de moștenitor,
act administrativ de restituire,
hotărâre judecătorească, lege;
plan cadastral; schiță validată
de beneﬁciar aferentă locurilor
de cazare pentru reproducție;
copie de pe avizul/înregistrarea/autorizația sanitar-veterinară. Pentru accesarea schemei
de ajutor de stat, după înscrierea în Program, pentru obţinerea ajutorului de stat beneﬁciarii depun cererea de ﬁnanţare
la direcţiile pentru agricultură
judeţene unde s-au înregistrat
cererile de înscriere, însoțită
de următoarele documente,
după caz: studiul de fezabilitate pentru investiţia solicitată;
extras de carte funciară şi ridicare topograﬁcăpentru terenul

pe care se realizează investiţia;
certiﬁcat de urbanism. Pentru
realizarea investiţiilor ﬁnanţate prin Programul de susținere
a activității de reproducție în
sectorul de creștere a bubalinelor se poate acorda un sprijin în
patru tranșe egale, începând cu
data încheierii contractului de
ﬁnanțare. Acordarea tranșelor
se realizează prin virarea sumelor într-un cont disponibil
din care pot ﬁ efectuate doar
două tipuri de operațiuni: plăți
reprezentând contravaloarea
bunurilor, serviciilor, lucrărilor efectuate/livrate, doar după
recepția bunurilor, serviciilor,
lucrărilor, dovedite cu documente de plată; instrumente de
garantare a plății, la dispoziția
furnizorului de bunuri, servicii sau lucrări, respectiv scrisori de garanție bancară pentru acțiunile realizate pe plan
intern și acreditive în cazul

MFP s-a împrumutat
de la bănci

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a
împrumutat, la începutul acestei săptămâni,
990,1 de milioane lei de la bănci, printr-o
emisiune de obligaţiuni de stat tip benchmark cu o maturitate reziduală de 60 luni,
la un randament mediu de 4,29% pe an.
Potrivit datelor transmise de Banca Naţională a României (BNR), valoarea nominală a
emisiunii de luni a fost 600 milioane lei, iar
băncile au subscris peste 1,682 miliarde lei.
MFP a planiﬁcat, în iunie 2019, împrumuturi
de la băncile comerciale de 4,425 miliarde lei,
dintre care 400 milioane lei printr-o emisiune de certiﬁcate de trezorerie cu discont şi 3,5
miliarde lei prin noi emisiuni sau redeschiderea de obligaţiuni de stat, la care se poate
adăuga suma de 525 milioane lei prin sesiuni
suplimentare de oferte necompetitive, aferente
licitaţiilor de obligaţiuni. Faţă de mai, împrumuturile programate de MFP în mai sunt mai
mari cu 345 milioane lei, respectiv cu 8,5%.
Sumele vor ﬁ destinate reﬁnanţării datoriei
publice şi ﬁnanţării deﬁcitului bugetului de
stat.
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furnizorilor externi de bunuri
și servicii. Pentru încheierea
contractului de ﬁnanțare, beneﬁciarii trebuie să depună
următoarele documente aferente investiţiei: autorizaţia de
construcţie; studiul geotehnic;
aviz sanitar-veterinar după
caz; aviz de mediu, după caz;
aviz emis de direcţia de sănătate publică judeţeană, după
caz; declaraţie pe proprie răspundere că nu au accesat sprijin prin PNDR 2014-2020 pentru aceleaşi măsuri; devizul de
lucrări estimate. Termenul maxim de realizare a investițiilor
este de 18 luni de la prima
decontare, cu posibilitatea de
prelungire a acestuia la solicitarea beneﬁciarului, cu maxim
6 luni. Beneﬁciarii care au realizat investiții prin Program
trebuie să desfășoare activitate de creștere și reproducție a
bubalinelor pe o perioadă de

minimum 10 ani de la ﬁnalizarea investiției. Transferul sau
vânzarea investiției realizate
prin Program sau a fermei care
a beneﬁciat de acest sprijin se
va face cu preluarea obligației
de menținere a activității de
creștere și reproducție a bubalinelor până la sfârșitul perioadei de 10 ani, cu condiția depunerii documentelor aferente
acestei acțiuni la DA județene
și a obținerii acordului
MADR. În cazul investițiilor
colective și cooperativelor
agricole de exploatare și gestionare a efectivelor de animale,
în perioada de 10 ani de la ﬁnalizarea investiției, acționarii
investițiilor colective și membrii cooperativei agricole au
drept de preempțiune la transferul de proprietate sau la
vânzarea investiției.
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ANAF

Termen la declaraţii ﬁscale
Potrivit calendarului stabilit de
ANAF, marţi, 18 iunie, contribuabilii
au obligaţia depunerii unor formulare ﬁscale
Astfel, trebuie depuse: Situația eliberărilor pentru consum de tutun ﬁn tăiat,
destinat rulării în țigarete/alte tutunuri
de fumat – Anexa nr.4 din normele metodologice de aplicare a prevederilor
titlului VIII din Codul Fiscal; Situația
eliberărilor pentru consum de țigarete/
țigări și țigări de foi în luna… anul…
– Anexa nr. 3; Situaţia centralizatoare
privind achizițiile, respectiv utilizările de produse accizabile și livrările de
produse ﬁnite rezultate în luna … anul
…, pentru luna precedentă – Anexa
nr.26; Situaţia centralizatoare privind
achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse ﬁnite
rezultate în luna …, pentru luna precedentă – Anexa nr.26; Situaţia centralizatoare privind achizițiile și livrările
de produse accizabile pentru luna precedentă – Anexa nr.19; Situația privind
operațiunile desfășurate în antrepozitul

ﬁscal de producție de alcool și băuturi
spirtoase pentru luna precedentă – Anexa nr.12; Situaţia privind operațiunile
desfășurate în antrepozitul ﬁscal de
producție de vinuri/bauturi fermentate/produse intermediare pentru luna
precedentă – Anexa nr.13 din normele
metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal; Situaţia privind operațiunile desfășurate
în antrepozitul ﬁscal de producție de
bere pentru luna precedentă – Anexa nr.14; Situația privind operațiunile
desfășurate în antrepozitul ﬁscal de
producție tutunuri prelucrate pentru
luna precedentă – Anexa nr.15; Situaţia privind operațiunile desfășurate
în antrepozitul ﬁscal de producție de
produse energetice pentru luna precedentă – Anexa nr.16; Situația privind
operațiunile desfășurate în antrepozitul
ﬁscal de depozitare pentru luna precedentă – Anexa nr.17. De asemenea, mai
trebuie depusă Evidența achiziționării,
utilizării și returnării marcajelor pentru
luna precedentă – Anexa nr.42.
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În primele patru luni,

Deﬁcit comercial mai
mare cu 1,3 mil euro
Potrivit datelor Institutului Naţional de
Statistică (INS), în primele patru luni ale
anului, exporturile FOB au însumat 23,066
miliarde euro, iar importurile CIF au totalizat 28,104 miliarde euro.
Datele indică faptul că, în intervalul analizat,
exporturile au crescut cu 3,8%, iar importurile
cu 8,3%, comparativ cu perioada corespunzătoare din 2018. Deﬁcitul balanței comerciale
(FOB/CIF) în perioada ianuarie-aprilie 2019 a
fost de 5,038 miliarde euro, mai mare cu 1,299
miliarde euro decât cel înregistrat în aceeași
perioadă a anului anterior. Ponderi importante în structura exporturilor și importurilor
sunt deținute de grupele de produse: mașini și
echipamente de transport (48,0% la export și
36,9% la import) și alte produse manufacturate
(32,0% la export și, respectiv, 30,3% la import).
Valoarea schimburilor intra-UE28 de bunuri a
fost de 17,907 miliarde euro la expedieri și de
21,131 miliarde euro la introduceri, reprezentând 77,6% din totalul exporturilor și 75,2%
din totalul importurilor. Valoarea schimburilor
extra-UE28 de bunuri a fost de 5,159 miliarde
euro la exporturi și de 6,973 miliarde euro
la importuri, reprezentând 22,4% din totalul
exporturilor și 24,8% din totalul importurilor.
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ONRC:

Firme suspendate

Conform datelor publicate de Oﬁciul
Naţional al Registrului Comerţului (ONRC),
numărul ﬁrmelor care şi-au suspendat
activitatea a scăzut, în primele patru luni
din 2019, cu 21,16%, comparativ cu perioada
similară din 2018, la 5.486.
În aprilie şi-au suspendat activitatea 1.052 de
societăţi. Cele mai multe companii care şi-au
suspendat activitatea în primele patru luni ale
acestui an sunt din Bucureşti (538), în scădere
cu 37,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului
anului trecut. Capitala este urmată de judeţele
Bihor (279 de ﬁrme, în scădere cu 14,94%),
Cluj (268, în scădere cu 6,29%) şi Neamţ (210,
în scădere cu 14,63%). La polul opus, cele mai
puţine suspendări în perioada ianuarie - martie
2019 au fost consemnate în judeţele Ialomiţa
(25, în scădere cu 21,88%), Brăila (44, în scădere cu 38,89%) şi Giurgiu (47, în scădere cu
29,85%). În același interval, doar judeţele Dolj,
Teleorman şi Tulcea au consemnat creşteri ale
numărului de ﬁrme care şi-au suspendat activitatea. Astfel, în Dolj, 148 de companii şi-au
întrerupt activitatea, în creştere cu 34,55% faţă
de perioada similară a anului trecut, în Teleorman 76, în creştere cu 18,75% şi în Tulcea 55
(plus 3,77%).
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