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APIA. Cererile unice de plată

Au demarat controalele
la fața locului
Agenția
de
Plăți
şi
Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează
că începând cu 1 iulie 2019
efectuează controlul la fața
locului pentru cererile unice
de plată eșantionate în acest
scop, aferente Campaniei
2019.
Astfel, eșantionul de control extras din baza de date
APIA conține un număr total
de 66.323 fermieri pentru care
se vor veriﬁca respectarea normelor de ecocondiţionalitate, a
cerințelor minime și speciﬁce
aferente schemelor de sprijin
în sectorul vegetal şi în sectorul zootehnic, astfel: pentru
controlul pe teren prin metoda clasică –19.409 fermieri;
pentru controlul pe teren prin
metoda teledetecţie – 46.914
fermieri. Suprafaţa totală controlată este de 1.936.094,70
ha, respectiv: pentru controlul
pe teren prin metoda clasică – 1.395.801,18 ha; - pentru
controlul pe teren prin metoda
teledetecţie – 566.241,58 ha.
APIA menţionează de asemenea că eșantionul de control
aferent Campaniei 2019 este
mai mic cu un număr de 6.880
de fermieri față de Campania
2018. Reamintim că în conformitate cu art. 1 din Ordinului
Ministrului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale (MADR)
nr. 69/2019, Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură are obligația ca în perioada
1 iulie – 1 octombrie 2019 să
efectueze controlul la fața lo-

Mai multe credite acordate
ﬁrmelor și populației

Soldul creditului neguvernamental acordat
de instituțiile de credit a crescut în luna mai
cu 0,4% (-0,1% în termeni reali) față de luna
anterioară, până la nivelul de 257,539 miliarde lei.
Potrivit anunţului Băncii Naționale a României (BNR), creditul în lei s-a majorat cu 0,7%
(0,3% în termeni reali), iar creditul în valută exprimat în lei a scăzut cu 0,3% (exprimat în euro,
a scăzut cu 0,1%). Comparativ cu aceeași lună
a anului precedent, creditul neguvernamental a
înregistrat o creștere de 7,7% (3,5% în termeni
reali), pe seama creșterii cu 10,3% a componentei în lei (5,9% în termeni reali) și a creșterii cu
3,0% a componentei în valută exprimată în lei
(exprimat în euro, creditul în valută a crescut
cu 0,8%).
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Depozitele în lei
ale populației

123,114 miliarde lei
cului pentru cererile unice de
plată eșantionate în acest scop.
Inspectorii APIA controlează
la faţa locului sau prin teledetecţie fermele selectate şi
întocmesc rapoarte de control
care vor ﬁ introduse în baza
de date IACS. Este important
ca fermierii controlaţi pe teren
sã nu refuze accesul în fermă
al inspectorului APIA care
efectuează controlul pe teren
pentru că vor ﬁ excluşi de la
plată. Eşantionul de control
conţine fermierii selectaţi pentru controlul pe teren, ale căror
solicitări de sprijin urmează a
ﬁ veriﬁcate atât din punct de
vedere al suprafeţelor declarate, cât şi din punct de vedere al ecocondiţionalităţii şi al
condițiilor de eligibilitate generale şi speciﬁce din legislaţia
naţională, al cerințelor de bază
relevante măsurilor de dezvoltare rurală.

Rata şomajului - 2,92%
Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM),
la ﬁnele lunii mai, numărul total de șomeri
înregistrați era de 254.631.

Rata șomajului înregistrat la nivel național
la sfârşitul lunii mai a fost de 2,92%, mai
mică cu 0,08 puncte procentuale (pp) decât
cea din luna anterioară și cu 0,57 pp sub
valoarea înregistrată la ﬁnele aceleiași luni a
anului 2018. La ﬁnele lunii mai, numărul total
de șomeri înregistrați era de 254.631. Din
totalul șomerilor, 47.255 au fost indemnizați
și 207.376 neindemnizați. Comparativ cu luna
precedentă, rata șomajului masculin a scăzut
de la 3,04% la 2,94%, iar rata șomajului feminin a scăzut de la 2,96% la 2,89 %. În funcție
de mediul de rezidență, la ﬁnele lunii mai
75.103 șomeri proveneau din mediul urban
și 179.528 din mediul rural. Cei mai mulți
șomeri aveau între 40 - 49 de ani (73.939),
urmați de cei din grupa de vârstă peste 55 de
ani (51.834), la polul opus aﬂându-se persoanele între 25 - 29 de ani (13.538). Șomerii
cu nivel de instruire gimnazial reprezintă
31,32% din totalul șomerilor înregistrați, iar
cei cu studii universitare 4,98 %.
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Pe de altă parte, APIA mai
informează că pentru Campania 2018 a autorizat la plată
suma totală de 2,607 miliarde
euro, din care suma de 1,062
miliarde euro reprezintă avansul plătit în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2018,
diferența ﬁind plata regulară.
Astfel, din Fondul European
de Garantare Agricolă (FEGA)
s-a autorizat la plata suma de
1,817 miliarde euro, din Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală (FEADR)
suma de 460,93 milioane euro,
coﬁnanțarea de la Bugetul
Național suma de 71,77 milioane euro și din Bugetul Național
suma de 257,09 milioane euro.
În conformitate cu prevederile
REG.(UE) nr.891/21.06.2018,
plafonul alocat României pentru plățile directe, pentru Campania 2018 este de 1,912 miliarde euro, iar suma autorizată

pentru plățile directe reprezintă un procent de absorbție de
95,04%. Plățile se efectuează la următoarele cursuri de
schimb valutar: 4,6638 lei
pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană
în data de 28 septembrie 2018
şi publicat în Jurnalul Oﬁcial
al Uniunii Europene, seria C,
nr. 351/04 din 01.10.2018, pentru plățile ﬁnanțate din FEGA
(Fondul European de Garantare Agricolă); 4,6585 lei pentru
un euro, stabilit de către Banca
Centrală Europeană în data de
29 decembrie 2017 şi publicat
în Jurnalul Oﬁcial al Uniunii
Europene, seria C, nr. 448/01
din 30.12.2017, pentru plățile
ﬁnanțate din FEADR (Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală).
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ANRE: Pentru populație,

Prețul ﬁnal al energiei electrice nu
va crește
Potrivit unui comunicat al
Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE),
prețul ﬁnal al energiei electrice pentru populație nu va crește de la 1 iulie, deși tarifele de distribuție vor ﬁ
majorate cu 2,21%.
Astfel, comitetul de reglementare
al ANRE a aprobat ordinele privind
ajustarea tarifelor speciﬁce pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de operatorii de distribuție
concesionari. Această ajustare a fost
aprobată ca urmare a rezultatului analizei datelor transmise de operatorii de
distribuție concesionari și a calculelor
veniturilor reglementate ale acestora,
în conformitate cu prevederile metodologiilor de calcul aplicabile. Astfel,
deși tarifele de distribuție pentru con-

sumatorii alimentați la joasă tensiune
vor ﬁ ajustate cu 2,21% și vor avea un
impact pozitiv pentru siguranța și buna
funcționare a sistemelor de distribuție,
modiﬁcarea acestora nu va conduce
la creșteri ale prețului ﬁnal plătit de
clienții casnici pentru care furnizarea
energiei electrice este asigurată în regim reglementat, spun oﬁcialii ANRE.
„În cadrul preocupărilor constante pentru asigurarea unui echilibru real între
obiectivele operatorilor de distribuție
concesionari și interesele utilizatorilor
beneﬁciari ai serviciului de distribuție,
ANRE acordă o atenție deosebită pentru creșterea transparentizării costurilor care compun tariful de energie electrică, în vederea stabilirii unor prețuri
corecte la consumatori pe bază de costuri justiﬁcate”, se arată în comunicat.
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Datele publicate în aceste zile de către
Banca Naţională a României indică faptul
că depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au scăzut în luna mai cu 0,2%
față de luna anterioară, până la nivelul de
336,644 miliarde lei.
Depozitele în lei ale gospodăriilor populației
s-au majorat cu 0,1%, până la 123,114 miliarde lei, iar față de luna mai 2018 au înregistrat
o creștere de 8,7% (4,4% în termeni reali).
Depozitele în lei ale altor sectoare (societăți
neﬁnanciare și instituții ﬁnanciare nemonetare) au scăzut cu 0,7%, până la 98,346 miliarde
lei. La 31 mai 2019, depozitele în lei ale altor
sectoare s-au majorat cu 4,1% față de 31 mai
2018. Depozitele în valută ale rezidenților,
exprimate în lei, s-au diminuat cu 0,2% față
de luna aprilie 2019, până la nivelul de 115,184
miliarde lei (exprimate în euro, depozitele în
valută s-au majorat cu 0,05%, până la 24,256
miliarde euro). La 31 mai 2019, depozitele în
valută ale gospodăriilor populației, exprimate
în lei, au înregistrat o creștere de 0,7% (0,3% în
termeni reali) față de luna anterioară (exprimate în euro, s-au majorat cu 0,9%), iar față de
31 mai 2018 au crescut cu 17,7% (exprimate în
euro, s-au majorat cu 15,3%).
 Doina A. NEAGOE

Creştere la vânzarea de
autoturisme „verzi“
Numărul autoturismelor „verzi“ comercializate în România, în primele cinci luni
ale anului, a ajuns la 2.285 de unităţi, arată
statistica Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Autoturisme (APIA).

Ponderea autoturismelor ecologice noi în
totalul vânzărilor, la nivel naţional, s-a situat,
în perioada de referinţă, la 3,4%. Din totalul
vânzărilor de maşini eco, înregistrat în primele
cinci luni, 1.814 unităţi au fost hibrid, în creştere cu 71% faţă de aceeaşi perioadă din anul
anterior, 379 de unităţi erau 100% electrice
(+149,3%), iar 92 de unităţi făceau parte din
categoria plug-in (-34,3%). Statistica APIA
relevă faptul că, în mai 2019, au fost comercializate 863 de autoturisme eco, în creştere
cu 86,4% comparativ cu luna anterioară, când
s-au vândut 463 de unităţi. Potrivit datelor
producătorilor şi importatorilor de automobile,
în topul celor mai comercializate autoturisme
full electrice, în primele cinci luni ale anului,
primul loc a fost ocupat de Nissan - cu 119
unităţi, Renault - cu 81 de unităţi, Volkswagen
(67), Smart (59), BMW (40), Jaguar (9), Audi
(2) şi Mercedes Benz (1).
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