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MADR. Programul Tomate

Fonduri suplimentare
de aproape 60 milioane lei
Prin acest act normativ se
modiﬁcă resursele ﬁnanciare
necesare aplicării schemei de
ajutor de minimis prevăzute
de HG nr. 107/2019.
Suma alocată pentru plățile
care vor ﬁ făcute fermierilor
crește de la 233.190.000 lei la
maximum 292.925.517,8 lei.
Proiectul de Hotărâre de Guvern, semnat de reprezentanţii Ministerului Agriculturii,
aprobă suplimentarea sumei
alocată pentru plata unui ajutor
de stat așteptat de o parte mare
a fermierilor români. Astfel,
prin Hotărârea pentru modiﬁcarea art. 9 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 107/2019
privind aprobarea schemei
„Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere
a produsului tomate în spații
protejate” pentru anul 2019 se
modiﬁcă resursele ﬁnanciare
necesare aplicării schemei de
ajutor de minimis prevăzute
de HG nr. 107/2019. Concret,
suma alocată pentru plățile
care vor ﬁ făcute fermierilor
crește de la 233.190.000 lei la
maximum 292.925.517,8 lei.
Prin suplimentarea sumei se va
asigura susținerea ﬁnanciară a
tuturor solicitanților eligibili
din cadrul schemei (inclusiv
pentru ciclul II de producție),
astfel încât programul să ﬁe
aplicat de o manieră unitară
și nediscriminatorie. Pentru
ciclul II de producție, care se

Deﬁcit al balanței comerciale

Produse agroalimentare
Conform datelor statistice transmise de
către INS privind comerțul internațional
cu produse agroalimentare (intra și extracomunitar al României) pentru perioada
ianuarie-august 2019, se constată că aceasta
prezintă caracteristici similare perioadelor
anilor anteriori.

Deﬁcitul balanței comerciale cu produse
agroalmentare, în primele opt luni ale anului,
este de 1,14 miliarde euro, a anunțat Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Astfel, se
înregistrează aceleași deﬁcite comerciale la
carne și organe comestibile, lapte și produse
lactate, legume și fructe, preparate pe bază de
cereale. De asemenea, se înregistrează excedente comerciale, conform tradiției ultimilor
ani, la exportul de cereale, animale vii, semințe
și fructe oleaginoase. În urma analizei cifrelor,
conducerea MADR și-a ﬁxat ca obiectiv elaborarea de strategii și politici speciﬁce ﬁecărei
grupe de produse agroalimentare unde au fost
înregistrate deﬁcite mari, arată un comunicat
al ministerului, strategii care urmează să ﬁe
centralizate, detaliate și mai apoi incluse în
viitorul Program Național Strategic 2021-2027,
pe care România îl va transmite la Comisia
Europeană.
 Doina A. NEAGOE

ACAROM

încheie la data de 20 decembrie
2019, direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a Municipiului București estimează
un număr de 6.538 beneﬁciari.
Programul de sprijin pentru
tomate cultivate în spații protejate încurajează fermierii să
cultive tomate în perioadele
de extrasezon, contribuind astfel la asigurarea necesarului
de consum intern de tomate
proaspete din producția autohtonă. Valoarea ajutorului de
stat este de 3.000 de euro/1.000
mp cultivați cu tomate în spații
protejate. În perioada următoa-

PIB

Creştere cu 4%

Potrivit datelor publicate astăzi de Institutul Național de Statistică (INS), în perioada ianuarie-septembrie 2019, Produsul
intern brut (PIB) a crescut, comparativ cu
intervalul similar din 2018, cu 4,0% pe seria brută și cu 4,1% pe seria ajustată sezonier.
Seria ajustată sezonier a Produsului intern
brut trimestrial a fost recalculată ca urmare
a revizuirii datelor trimestriale pentru anul
2017 în vederea reconcilierii cu datele anuale deﬁnitive, publicate în 10 octombrie 2019,
precum și ca urmare a includerii estimărilor
pentru trimestrul III 2019, ﬁind rectiﬁcată față
de varianta publicată la 10 octombrie 2019. Ca
serie ajustată sezonier, în trimestrul III 2019,
comparativ cu trimestrul anterior, produsul
intern brut a crescut cu 0,6%. Față de același
trimestru din anul 2018 Produsul intern brut a
înregistrat o creștere cu 3,2%. Ca serie brută,
comparativ cu același trimestru din anul 2018,
produsul intern brut în trimestrul III 2019 a
înregistrat o creștere cu 3,0%. În primele nouă
luni, față de aceeași perioadă din anul 2018,
produsul intern brut a crescut cu 4,0%.
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re, proiectul de act normativ va
parcurge procedura de avizare
interministerială.
Reamintim că programul
se aplică întreprinderilor/întreprinderilor unice care exploatează culturi de tomate în
spații protejate, respectiv: producătorilor agricoli persoane
ﬁzice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr.
145/2014 pentru stabilirea unor
măsuri de reglementare a pieței
produselor din sectorul agricol,
cu modiﬁcările și completările
ulterioare, valabil până la data
plății ajutorului de minimis;

producătorilor agricoli persoane ﬁzice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi
familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței
de urgență a Guvernului nr.
44/2008 privind desfășurarea
activităților economice de către persoanele ﬁzice autorizate,
întreprinderile individuale și
întreprinderile familiale, aprobată cu modiﬁcări și completări prin Legea nr. 182/2016;
producătorilor agricoli persoane juridice.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Pentru Crăciun

Romsilva scoate la vânzare
40.000 de pomi
Regia Națională a Pădurilor Romsilva scoate la vânzare în acest
an 40.000 de pomi de Crăciun, din
care 26.000 din specia brad și 14.000
din specia molid, iar prețurile vor ﬁ
între 15 și 35 de lei.
Reprezentanții Romsilva precizează
că și anul acesta prețurile de vânzare
pentru pomii destinați sărbătorilor de
iarnă variază în funcție de înălțime
și categoria din care fac parte. Astfel,
pentru un pom din specia molid sau
alte rășinoase cu o înălțime de 0,7 - 1,3
metri, prețul este de 15 lei/bucată, pentru pomii cu o înălțime între 1,31 și 2
metri - 20 de lei/bucata, iar cei între
2,01- 3 metri vor costa 25 de lei/bucata.
În schimb, pentru specia brad prețurile
vor ﬁ ceva mai ridicate, respectiv 25
de lei pentru cei cu o înălțime de 0,71,3 metri, 30 de lei pentru cei de 1,31
- 2 metri și de 35 de lei, pentru brazii cu o înălțime între 2,01 și 3 metri.

Reprezentanții Romsilva precizează
că solicitările pentru exemplare cu
înălțimi mai mari de 3 metri sunt considerate comenzi speciale, iar prețul se
aprobă de ﬁecare direcție silvică în parte, pornind de la tariful minim de 25 lei/
metru. Valoriﬁcarea acestora se face de
către direcțiile silvice din cadrul regiei, prin ocoalele silvice din subordine.
Prețurile menționate nu includ TVA.
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Mai multe autoturisme
noi înmatriculate

În primele 10 luni din 2019, numãrul
autoturismelor noi înmatriculate este de
134.698 unitãți, ceea ce reprezintã o creștere
cu 18,85% comparativ cu perioada similarã
din 2018.
Potrivit datelor Asociației Constructorilor
de Automobile din România (ACAROM),
înmatriculările de autoturisme noi au crescut
în octombrie 2019 cu 58,09% față de octombrie
2018, atingând un volum de 10.649 unități. În
ceea ce privește autoturismele second hand înmatriculate pentru prima oară în țara noastră,
volumul acestora a atins în octombrie 41.756
unități, o scădere de 3,99 % față de octombrie
2018. În primele 10 luni din 2019, numărul
autoturismelor second hand înmatriculate este
de 370.987 unități, ceea ce reprezintă o scădere
cu 4,98% comparativ cu perioada similară din
2018.
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ONRC. În primele nouă luni

Au fost înﬁinţate 67 de SRL-D

Conform datelor ONRC, numărul total de
rezervări denumire SRL-D este de 11.257.
Conform datelor centralizate de Oﬁciul
Național al Registrului Comerțului (ONRC),
numărul de societăți cu răspundere limitată debutant (SRL-D) înﬁințate în primele nouă
luni din 2019 a fost de 67, cele mai multe,
respectiv 11, ﬁind înregistrate în județul SatuMare. De asemenea, un număr mai mare de
SRL-D a fost înﬁințat în București (10) și în
județele Maramureș (7), Cluj și Vâlcea (câte 5).
În total, în România au fost înﬁințate 47.511
SRL-D, dintre care 41.772 în funcțiune și 5.739
radiate. Numărul cel mai mare de astfel de
societăți funcționale este în București (5.468)
și în județele Cluj (5.028), Timiș (2.315) și
Maramureș (2.211). Potrivit OUG nr. 6/2011
pentru stimularea înﬁințării și dezvoltării
microîntreprinderilor de către întreprinzătorii
debutanți în afaceri, acestea pot ﬁ înﬁințate
de întreprinzători cu capacitate de exercițiu
deplină, care îndeplinesc următoarele condiții:
au capacitate juridică deplină de exercițiu;
anterior datei înmatriculării societății în
Registrul Comerțului nu au mai deținut și nu
dețin calitatea de acționar sau asociat al unei
întreprinderi constituite în spațiul economic
european; înﬁințează pentru prima dată o
societate comercială cu răspundere limitată în
condițiile legii.
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