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MADR. „Tomate în spaţii protejate”

Sprijin de 3.000 de euro pe an
Schema de ajutor de minimis este destinată producătorilor agricoli persoane
fizice care deţin atestat de
producător, producătorilor
agricoli persoane fizice autorizate,
întreprinderilor
individuale şi familiale, producătorilor agricoli persoane
juridice.
Potrivit unui proiect de
Hotărâre publicat pe site-ul
Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale (MADR),
suma pe care o va primi un beneficiar nu va depăşi 3.000 de
euro pe an. Concret, „Resursele financiare necesare aplicării
schemei de ajutor de minimis
prevăzute de prezenta hotărâre sunt în sumă de maximum
39.477 mii euro, reprezentând
echivalentul în lei al sumei de
187.500 mii lei, şi se asigură
din bugetul repartizat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. În situaţia în care,
după centralizarea tuturor situaţiilor privind sumele necesare
reprezentând ajutor de minimis, se constată depăşirea sumei maxime prevăzute, valoarea ajutorului de minimis care
se acordă per beneficiar poate
fi redusă în vederea încadrării
în buget”, se arată în proiectul
de HG privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru
aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în
spaţii protejate” pentru anul
2020. Astfel, legumicultorii
români care vor cultiva tomate
în spaţii protejate, respectiv în
sere şi solarii, şi vor valorifica
producţia pe piaţă pentru asigurarea necesarului de consum intern vor putea primi cel
mult 14.248,8 lei/beneficiar/an,
sumă ce reprezintă contravaloarea în lei a maximum 3.000
euro/beneficiar/an, la cursul de

schimb de 4,7496 lei pentru un
euro, stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2019. De asemenea, se
mai arată în Proiectul MADR,
valoarea totală a ajutoarelor de
minimis care se acordă unei
înt reprinderi/înt reprinderi
unice nu poate depăşi suma
de 20.000 euro pe durata a trei
exerciţii financiare, în cursul
exerciţiului financiar actual,
respectiv anul depunerii cererii şi în cele două exerciţii financiare precedente, conform
prevederilor din Regulamentul
de minimis în sectorul agricol.
Sumele reprezentând ajutoare
de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranşă în
anul 2020”.
Potrivit legislaţiei în vigoare, pentru a fi eligibili în ceea
ce priveşte acordarea ajutorului de minimis de maximum
3.000 de euro/an, beneficiarii
trebuie printre altele, să deţină
o suprafaţă cultivată cu tomate
în spaţii protejate de cel puţin
1.000 de metri pătraţi, mar-

cată la loc vizibil, să obţină o
producţie de minimum două
kilograme tomate/mp, dar şi
să valorifice o cantitate de tomate de minimum două tone,
dovedită cu documente justificative. De asemenea: producătorii 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, la data depunerii
cererii; producătorii trebuie să
deţină Registrul de evidenţă
a tratamentelor cu produse de
protecţie a plantelor, conform
modelului prevăzut în proiect,
completat începând cu data
înfiinţării culturii, şi să facă
dovada producţiei realizate
prin documente justificative
privind comercializarea producţiei; valorificarea producţiei se face până la data de 31
mai inclusiv. Pentru obţinerea
sprijinului, potenţialii benefi-

ciari înregistraţi în Registrul
unic pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate au
obligaţia să depună la Direcţiile pentru agricultură judeţene
documente justificative care să
ateste valorificarea producţiei
de tomate obţinute din spaţiile protejate, până la data de 30
iunie 2020 inclusiv, precum şi
copia Registrului de evidenţă
a tratamentelor cu produse de
protecţie a plantelor, completat
la zi şi avizat de Oficiul Fitosanitar Judeţean. Precizăm în
încheiere că Ajutorul de minimis nu se acordă solicitanţilor
a căror suprafaţă de culturi de
tomate în spaţii protejate este
obţinută prin divizarea unei
suprafeţe cu tomate în spaţii
protejate existentă în anul de
cerere, indiferent de modalitatea de transfer al suprafeţei, cu
excepţia succesiunilor şi a contractelor de vânzare înregistrate în registrul agricol.
n Doina
ARONESCU-NEAGOE

În perioada 15-16 februarie,

Sunt cunoscute beneficiile
pentru sănătate, ca urmare a
consumului de miere în general şi a aportului de vitamine
şi minerale ce provin din nectarul florilor, adunat de albine

şi transformat în miere. Iată că
Târgul mierii – ediţia I îşi va
deschide porţile sâmbătă, 15
februarie, ora 10.30. Scopul
principal al târgului este acela de a promova produse ale
stupului – cum sunt mierea,
polenul, propolisul, lăptisorul
de matcă, precum şi altele care
conţin ademenea produse. Cei
circa 30 de expozanţi care vor
fi prezenţi la eveniment îşi vor
etala produsele într-o gamă diversificată: de la produse apicole obţinute direct din stupină
până la produse apicole condiţionate sau alte preparate derivate din produse apicole. Vizitatorii târgului vor putea găsi,

la rândul lor, o gamă diversificată de produse, de la miere
monfloră şi polifloră, miere
din zona de campie, până la
miere din zona premontană şi
montană. Mai mult, vizitatorii
vor putea şi degusta mierea,
iar copiii vor primi câte o surpriză dulce. De asemenea, de
acest târg vor putea beneficia
și apicultorii, deoarece vor
putea achiziţiona aici unelte şi
echipamente apicole. Iată unul
din motivele pentru care organizatorii vă invită să vizitați
această primă ediţie, cu intrare
liberă, a Târgului Mierii, un
eveniment dedicat tuturor iubitorilor albinei, atât în calitate

Precizări necesare

Baza legală este Ordinul nr. 631 din 9 februarie 2016 pentru aprobarea modelului și
conținutului unor formulare de înregistrare/
anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe
valoarea adăugată.
Potrivit acestui ordin, pentru înregistrarea
în scop special de TVA se depune Declarația
de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație
de mențiuni a altor persoane care efectuează
achiziții intracomunitare sau pentru servicii,
precum și pentru agricultorii care efectuează livrări intracomunitare de bunuri Formular 091.
Formularul se completează în două exemplare,
înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate
datele prevăzute: un exemplar, semnat conform
legii, se depune la organul fiscal competent,
direct la registratură sau la poștă, prin scrisoare recomandată; un exemplar se păstrează de
către persoana impozabilă. De reţinut! Înregistrarea în scopuri de TVA nu conferă persoanei
impozabile calitatea de persoană înregistrată
normal în scopuri de TVA. De asemenea, codul
special trebuie obţinut înainte de derularea
operatiunilor respective. Dacă ulterior se obţine cod normal de TVA conform art 316, atunci
trebuie anulat codul special de TVA obţinut
conform art 317.
n Doina A. NEAGOE

BNR

Nivelul rezervei de aur
- 103,6 tone
În ceea ce priveşte rezervele valutare administrate de Banca Națională a României
(BNR), acestea se situau, la 31 ianuarie 2020,
la nivelul de 35,505 miliarde euro, față de
32,926 miliarde euro la 31 decembrie 2019.
Datele Băncii Centrale indică faptul că, în
cursul lunii ianuarie, au avut loc următoarele operațiuni: intrări de 4,586 miliarde euro,
reprezentând modificarea rezervelor minime
în valută constituite de instituțiile de credit,
alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor
Publice (inclusiv suma rezultată din emisiunile
de euroobligațiuni ale Ministerului Finanțelor
Publice în valoare nominală de 3 miliarde
euro), alimentarea contului Comisiei Europene și altele; ieșiri de 2,007 miliarde euro,
reprezentând modificarea rezervelor minime în
valută constituite de instituțiile de credit, plăți
de rate și dobânzi în contul datoriei publice
denominate în valută și altele. Nivelul rezervei
de aur s-a menținut la 103,6 tone. În condițiile
evoluțiilor prețurilor internaționale, valoarea acesteia s-a situat la 4,773 miliarde euro.
Rezervele internaționale ale României (valute
plus aur) la 31 ianuarie 2020 au fost de 40,278
miliarde euro, față de 37,450 miliarde euro la
31 decembrie 2019.
n Doina A. NEAGOE

INS

Târgul mierii la Oradea
În aşteptarea primăverii,
Filiala Bihor a Asociației
Crescătorilor de Albine
(ACA) din România, în colaborare cu Camera de Comerț
și Industrie Bihor, organizează, în perioada 15 -16 februarie, la Casa de cultură a
sindicatelor din Oradea cea
dintâi ediţie a Târgului mierii.

ANAF. Înregistrarea în scop
special de TVA

Au crescut preţurile
producţiei industriale

de apicultori, cât şi de consumatori de produse apicole. Totodată, trebuie precizat că după
deschiderea targului, de la ora
11, la sala Studio, va avea loc
o conferinţă pe teme apicole la
care sunt invitaţi toţi apicultorii.
n Doina A. NEAGOE

Potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS), preţurile producţiei
industriale au crescut în decembrie 2019 cu
3,9% raportat la aceeaşi lună din anul precedent. La nivelul preţurilor producţiei industriale de pe piaţa internă există o creştere de 0,54%
în decembrie 2019 faţă de noiembrie 2019,
respectiv un salt de 4,38% raportat la aceeaşi
lună din 2018. Totodată, pentru piaţa externă,
preţurile producţiei industriale au scăzut în
decembrie 2019 cu 0,1% comparativ cu datele
din noiembrie 2019, dar au urcat cu 3,13% faţă
de decembrie 2018. Pe marile grupe industriale, în decembrie 2019 faţă de decembrie 2018,
statistica INS arată creşteri de preţuri în cazul
industriei energetice, în industria bunurilor
intermediare, industria bunurilor de folosinţă
îndelungată şi industria bunurilor de capital
(+4,44%).
n Doina A. NEAGOE

