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Fermierii care vor intra
în eșantionul de control
Potrivit prevederilor din
Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2020/532 al
Comisiei Europene, intrat în
vigoare pe 20 aprilie 2020,

Agenția de Plăți și Intervenție
pentru Agricultură (APIA) poate înlocui complet controalele
ﬁzice, în teren, cu veriﬁcarea
suprafețelor prin teledecție.
Numărul celor care vor intra
în eșantion, în acest an, va ﬁ
mai mic, astfel că, din cauza
situației creată de noul coronavirus, în loc de 5% din totalul
solicitanților, doar minim 3%
vor ﬁ supuși veriﬁcărilor. Potrivit datelor APIA, anul trecut
au fost întregistrate 846.619 de
cereri, pentru o suprafață declarată la plată de 9.711.211,43
hectare, în acest an numărul
exploatațiilor care vor intra
în eșantion va ﬁ circa 24.000.
Conform noului regulament,
eșantioanele de control pentru controalele la fața locului
pentru anul de cerere 2020
cuprind cel puțin: 3 % din totalul beneﬁciarilor care depun
cereri în cadrul schemei de
plată de bază sau al schemei
de plată unică pe suprafață;
3 % din totalul beneﬁciarilor
care depun cereri pentru plata
redistributivă; 3 % din totalul beneﬁciarilor care depun
cereri pentru plata pentru zonele cu constrângeri naturale;
3 % din totalul beneﬁciarilor

Pentru proiectele PNDR
2020

Peste 211 milioane
de euro

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor
Rurale a transmis către Comisia Europeană
declarația de cheltuieli aferentă primului trimestru al acestui an în valoare de
211.016.820,16 Euro.
Potrivit comunicatului AFIR, acest document este necesar pentru ca suma să ﬁe
aprobată și apoi rambursată către România și
astfel să intre în bugetul de stat al țării noastre.
Sumele solicitate reprezintă plățile efectuate
de către AFIR pentru proiectele de investiții
ﬁnanțate prin PNDR 2020 în valoare de
124.506.370,12 Euro, dar și plățile compensatorii aferente măsurilor delegate către Agenția de
Plăți pentru Intervenție în Agricultură (APIA) 86.510.450,04 Euro. Acestor sume li se adaugă
contribuția ﬁnanciară de la bugetul național,
valoarea totală pentru primul trimestru 2020
ﬁind de 254.560.173,49 Euro. AFIR precizează
că acești bani au fost deja plătiți beneﬁciarilor
Programului Național de Dezvoltare Rurală
(PNDR 2020) de către AFIR.
 Doina A. NEAGOE
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Au scăzut
înmatriculările
care depun cereri pentru plata pentru tinerii fermieri; 3 %
din totalul beneﬁciarilor care
depun cereri pentru plățile pe
suprafață din cadrul sprijinului
cuplat facultativ; 3 % din totalul beneﬁciarilor care depun
cereri pentru plata din cadrul
schemei pentru micii fermieri;
10 % din suprafețele declarate
pentru producția de cânepă;
3 % din totalul beneﬁciarilor care depun cereri pentru
plata speciﬁcă pentru cultura
de bumbac; 3 % din totalul

beneﬁciarilor care trebuie să
respecte practicile agricole beneﬁce pentru climă și mediu;
3 % din totalul beneﬁciarilor
care trebuie să respecte practicile în materie de înverzire
și care utilizează schemele de
certiﬁcare de mediu naționale
sau regionale menționate la
articolul 43 alineatul (3) litera
(b) din Regulamentul (UE) nr.
1307/2013; 3 % din totalul beneﬁciarilor care depun cereri
în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală; 3 % din totalul co

lectivelor care depun o cerere
colectivă; 3 % din totalul beneﬁciarilor care depun cereri în
cadrul schemelor de ajutoare
pentru animale și cuprind cel
puțin 3 % dintre animale. În
ceea ce privește selecția fermierilor care vor intra la control,
se vor păstra aceleași reguli și
anume extragerea lor va ﬁ automatizată prin softul APIA.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Facilități ﬁscale ANAF. Distribuirea dividendelor
pentru fermierii Precizări necesare
afectați de secetă
Potrivit Legii pentru aprobarea OUG nr.
37/2020, fermierii afectați de secetă sunt
scutiți de la plata ratelor bancare și nu pot
ﬁ executați siliți de diferiți creditori timp de
18 luni.

Scutirea de la plata ratelor către bancă se
face fără costuri suplimentare pentru fermierii datornici. Totodată, orice proceduri de executare silită sunt suspendate până la data de
31 decembrie 2020. De asemenea, obligația de
plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor (rate de capital, dobânzi și comisioane) se
suspendă la cererea debitorului cu până la 18
luni, dar nu mai mult de 31 octombrie 2021,
prin prelungirea corespunzătoare a maturității
creditului, fără costuri suplimentare. Măsura
se aplică și debitorilor care au încheiate contracte de leasing operațional sau ﬁnanciar.
Pentru a beneﬁcia de suspendarea rambursării
ratelor, dobânzilor și comisioanelor, debitorii
trebuie să trimită creditorilor o notiﬁcare de
imposibilitate temporară de plată la datele de
contact precizate în contractul de credit sau
printr-un alt canal de comunicare la distanță
oferit de creditor. De precizat că legea a fost
trimisă spre promulgare și va intra în vigoare
după publicarea în Monitorul Oﬁcial.
 Doina A. NEAGOE

Dividendele se distribuie asociaților
proporțional cu cota de participare
la capitalul social vărsat, opțional
trimestrial pe baza situațiilor ﬁnanciare interimare și anual, după regularizarea efectuată prin situațiile
ﬁnanciare anuale, dacă prin actul
constitutiv nu se prevede altfel.
Acestea se pot plăti în mod opțional
trimestrial în termenul stabilit de adunarea generală a asociaților sau, după
caz, prin legile speciale, regularizarea
diferențelor rezultate din distribuirea
dividendelor în timpul anului urmând

să se facă prin situațiile ﬁnanciare
anuale. Plata diferențelor rezultate din
regularizare se face în termen de 60
de zile de la data aprobării situațiilor
ﬁnanciare anuale aferente exercițiului
ﬁnanciar încheiat. În cazul distribuirii
parțiale a dividendelor între asociați
sau acționari în cursul anului ﬁnanciar, situațiile ﬁnanciare anuale vor
evidenția dividendele atribuite parțial
și vor regulariza diferențele rezultate,
în mod corespunzător. Nu se vor putea
distribui dividende decât din proﬁturi
determinate potrivit legii.
 Doina A. NEAGOE

Numărul de înmatriculări de persoane
ﬁzice şi juridice a scăzut în primul trimestru
din 2020 cu 35,46%, comparativ cu perioada
similară din 2019, la 27.129, din care 19.220
(70,8%) SRL
Conform datelor centralizate de Oﬁciul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), cele
mai multe înmatriculări au fost înregistrate în
municipiul Bucureşti, respectiv 4.547 (minus
2,09% comparativ cu ianuarie-martie 2019),
şi în judeţele Cluj, Iaşi şi Ilfov. La polul opus,
numărul cel mai mic de înmatriculări a fost
consemnat în judeţele Ialomiţa, Caraş-Severin
şi Mehedinţi. În niciun judeţ nu s-au înregistrat
creşteri ale numărului de înmatriculări de persoane ﬁzice şi juridice. Domeniile în care au
fost realizate cele mai multe înmatriculări sunt
comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea
autovehiculelor şi motocicletelor, construcţii,
respectiv transport şi depozitare.
 Doina A. NEAGOE

Agenţia Moody’s. De la
stabilă la negativă

Revizuire a perspectivei
de țară
Agenţia de rating Moody’s a reconﬁrmat
rating-ul aferent datoriei guvernamentale
a României la Baa3/A-3 pentru datoria pe
termen lung şi scurt în valută şi în monedă
locală şi a modiﬁcat perspectiva de ţară de
la stabilă la negativă.

Potrivit informării Ministerului Finanţelor
Publice (MFP), decizia agenţiei de reconﬁrmare a ratingului de ţară are la baza potenţialul
de creştere economică a României, chiar şi în
contextul pandemiei cu virusul SARS-CoV-2,
precum şi capacitatea instituţională moderată
a statului român. Potrivit MFP, factorii care
pot conduce la o revenire a perspectivei de ţară
sunt îmbunătăţirea colectării taxelor şi impozitelor, reducerea cheltuielilor curente, însoţite
de alte măsuri care ar inﬂuenţa pozitiv sustenabilitatea ﬁscală (creşterea cheltuielilor de
investiţii şi reducerea constantă a deﬁcitului de
cont curent ﬁind amintite de agenţie).
 Doina A. NEAGOE

