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Bună în pandemie

Platformă online deschisă
micilor fermieri
Compania
românească
Aristarch Software anunță
lansarea portalului PiataProducatorilor.ro, o platformă pentru încurajarea micilor fermieri de a-și promova
gratuit, în mediul online,
produsele locale care, de obicei, se găsesc doar în piețele
agroalimentare.
Sub sloganul „Prețuri mai
bune decât la piață!”, PiataProducatorilor.ro pune la
dispoziție un spațiu de întâlnire între ofertele fermierilor
și cererea publicului pentru
produsele agricole românești,
de multe ori superioare calitativ celor din import vândute cu
preponderență în supermarketuri.
Cu un aspect simplu și intuitiv, platforma oferă posibilitatea micilor producători de
a se promova rapid și gratuit.
Orice fermier care dorește să
își expună produsele online
are nevoie doar de un telefon
cu cameră foto și conexiune la
internet. Apoi este suﬁcient să
încarce oferta, șase fotograﬁi
și datele de contact pentru a se
face cunoscut. Anunțurile sunt
publicate imediat pe prima pagină a portalului și în una din
cele 12 categorii de produse
(Legume, Fructe, Carne, Lactate etc.), dar și republicate automat pe pagina de Facebook
- Piața Micilor Producători,
ajungând astfel în ﬂuxul de

Produsele sunt publicate automat și pe rețelele de socializare
noutăți al abonaților. „Accesul diﬁcil al produsului agricol primar către cumpărătorul
ﬁnal este problema cu care se
confruntă micii fermieri români de ani de zile. Odată cu
noile restricții în cazul piețelor
alimentare, au primit lovitura
de grație. Am pornit acest proiect cu un singur obiectiv – să
ajutăm la menținerea relației
dintre consumatorul român
și producătorul agricol local.
Este adevărat că, pe rețelele de
socializare mai există grupuri
de proﬁl, dar acestea sunt în-

chise și necunoscute publicului larg. PiataProducatorilor.
ro se adresează tuturor, în mod
gratuit și fără nicio restricție.
Suntem o companie românească 100% și știm cât este
de greu să rămâi într-o piață
dominată din ce în ce mai mult
de marile corporații străine și
fără o susținere reală din partea statului. Cu ajutorul internetului, am concretizat ideea
autorităților de-a crea facilități
unde micii producători să-și
strângă laolaltă marfa pentru a
o vinde mai ușor. Aceasta este

magia albă a tehnologiei care
trebuie pusă în slujba oamenilor și a economiei!”, a explicat Adonis Diaconu, fondator
și General Manager Aristarch
Software. Compania Aristarch
Software va continua să investească în dezvoltarea și promovarea platformei PiataProducatorilor.ro în următoarea
perioadă, dar are în vedere și
lansarea altor proiecte pentru
micii întreprinzători români în
anul 2021.
 R.C.

APIA: Crearea de suprafeţe împădurite

Subvenţia pe hectar - termen 11 decembrie
Scopul ajutorului îl reprezintă acordarea unui sprijin
ﬁnanciar deţinătorilor publici şi privaţi de terenuri
agricole și neagricole şi formelor asociative ale acestora
pentru împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite.
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)
reaminteşte că data de 11 decembrie 2020 este termenul limită pentru accesarea schemei
de ajutor de stat „Sprijin pentru
prima împădurire şi crearea de
suprafeţe împădurite”, aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi
îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, SubMăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe
împădurite” din cadrul PNDR
2014 - 2020, sesiunea 5/2020.
Scopul investițiilor sprijinite
în cadrul acestei submăsuri
este: de creştere a suprafeţei ocupate de păduri la nivel
național; de acoperire a costu-

rilor lucrărilor de înﬁințare a
plantației, a celor de întreținere
a plantațiilor pe o perioadă de
maximum 6 ani până la închiderea stării de masiv; de acoperire a costurilor determinate
de efectuarea a două lucrări
de îngrijire a arboretelor după
închiderea stării de masiv; de
acoperire a pierderilor de venit
agricol pentru o perioadă de 12
ani pentru suprafața împădurită. Schema vizează înﬁinţarea
de plantaţii forestiere, respectiv realizarea de: trupuri de
pădure pe terenurile agricole
și neagricole; perdele forestiere de protecţie pe terenurile
agricole și neagricole. Beneﬁciarii schemei sunt deţinătorii
publici şi privaţi de teren agricol şi neagricol şi formele asociative ale acestora. Sprijinul
ﬁnanciar se acordă ca valoare
ﬁxă, reprezentată de costuri
standard pe hectar pentru împădurire și compensarea pierderilor de venit agricol, după
cum urmează: Prima de înﬁ-

inţare a plantaţiilor forestiere,
care acoperă şi costurile cu
elaborarea proiectului tehnic
de împădurire și împrejmuire
a plantaţiei, denumită Prima
1; Prima anuală acordată pe
unitatea de suprafaţă, pentru
acoperirea costurilor de întreţinere (maximum 6 ani) și
îngrijire a plantaţiei forestiere
(maximum 2 ani), precum şi
pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a
împăduririi, pentru o perioada
de 12 ani, denumită Prima 2.
Valoarea maximă a sprijinului
public pentru un proiect acordată în baza schemei de ajutor
de stat, care înglobează toate costurile standard aferente
Primei 1, respectiv Primei 1
și Primei 2, după caz, plătită
pe durata de aplicare a angajamentului este de 7.000.000 de
euro. Alocarea ﬁnanciară pentru sesiunea 5/2020 a schemei
de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”,

aferentă Măsurii 8 „Investiţii
în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii
pădurilor” este de 10.000.000
euro. De precizat că mai multe
amănunte cu privire la accesarea Schemei pot ﬁ obţinute
prin consultarea Ghidului solicitantului pentru accesarea
schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi
crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor
împădurite şi îmbunătăţirea
viabilităţii pădurilor”, submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea
de suprafeţe împădurite”, din
cadrul Programului Naţional
de Dezvoltare Rurală 20142020, sesiunea 5/2020, ediţia
I, cod DPD sv-SFEADRv/M8,
aprobat prin Ordinul ministrului Agriculturii și Dezvoltării
Rurale nr.208/24.07.2020
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

ANAF. Amânarea plăţii
unor taxe

Termen prelungit
până la 25 decembrie
Eşalonarea la plată nu se acordă pentru
sume de până la 500 de lei - în cazul persoanelor ﬁzice, respectiv 5.000 de lei - în cazul
persoanelor juridice.
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
(ANAF) reaminteşte că, prin OUG nr. 181,
publicată la data de 26 octombrie 2020, s-au
decis prelungirea până la 25 decembrie a perioadei în care nu se percep dobânzi şi penalităţi
pentru obligațiile ﬁscale neachitate la termen,
pentru care scadenţa s-a împlinit după declanşarea stării de urgenţă, precum şi neînceperea
executării silite de către Fisc până la data de 25
decembrie 2020. Pentru acordarea eşalonării,
contribuabilul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să depună cererea până la data
de 15 decembrie 2020, inclusiv. La cerere, debitorul poate anexa graﬁcul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare;
să nu înregistreze obligaţii bugetare restante la
data declarării stării de urgenţă şi neachitate
ulterior; să nu se aﬂe în procedura insolvenţei;
să nu se aﬂe în dizolvare potrivit prevederilor
legale în vigoare; să aibă depuse toate declaraţiile ﬁscale; să nu i se ﬁ stabilit răspunderea potrivit legislaţiei privind insolvența sau
răspunderea solidara, potrivit prevederilor art.
25 și 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul
de procedură ﬁscală, cu modiﬁcările şi completările ulterioare.
ANAF atrage atenţia cu privire la faptul că
eşalonarea la plată nu se acordă pentru sume
de până la 500 de lei - în cazul persoanelor
ﬁzice, respectiv 5.000 de lei - în cazul persoanelor juridice. De asemenea, Fiscul reaminteşte
că pot beneﬁcia de eşalonare simpliﬁcată şi
debitorii aﬂaţi în insolvenţă pentru obligaţiile
curente care au apărut după declararea stării de
urgenţă, dar şi pentru cei care au eşalonare la
plată conform Codului de procedură ﬁscală.
 Doina A. NEAGOE

România, al șaptelea
producător agricol din UE
În trei sferturi din statele membre, inclusiv în România, valoarea producției agricole
a crescut de la un an la altul.

România a avut, în 2019, o valoare a
producției agricole de 90 miliarde lei (19 miliarde euro), sau 5% din totalul Uniunii Europene, ceea ce o plasează pe locul șapte în UE
după Franța (cu o valoare a producției agricole
de 77 miliarde euro), Germania (58,2 miliarde
euro), Italia (57,8 miliarde euro), Spania (51,7
miliarde euro), Olanda (29,1 miliarde euro) și
Polonia (26,4 miliarde euro), arată datele publicate de Eurostat. În 2019, comparativ cu 2018,
valoarea producției agricole în UE a crescut
cu 2,4% până la 418 miliarde euro. Cele mai
mari creșteri procentuale au fost înregistrate în
Letonia (21,1%) și Estonia (16,1%). În România,
valoarea producției agricole a crescut cu 2,2%
în 2019 comparativ cu 2018. În cazul României, valoarea producției vegetale a crescut cu
0,9% în 2019 comparativ cu 2018, în timp ce
valoarea producției animale a crescut cu 3,8%.
În schimb, România a înregistrat o creștere
spectaculoasă a valorii serviciilor agricole,
43%, cea mai mare creștere procentuală din
UE.
 Doina A. NEAGOE

