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AFIR. Abatoare de capacitate mică

ANAF. Stimularea
conformării voluntare

pe îndrumarea și
Depunerea cererilor în zona Accent
informarea contribuabililor
montană - până la 31 martie
Alocarea ﬁnanciară disponibilă fermierilor prin Submăsura 4.2 „Sprijin pentru
investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole” – componenta investiții
de capacitate mică din zona
montană din Programul
Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR
2020) este de 12.930.334 de
euro.
Agenția pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale a anunțat
prelungirea sesiunii de primire
a cererilor de ﬁnanțare pentru
realizarea abatoarelor de capacitate mică din zona montană până la data de 31 martie
2021, ora 16.00. Solicitările
de ﬁnanțare se depun exclusiv online pe www.aﬁr.info
până la data limită (31 martie
2021, ora 16.00) sau până când,
prin totalul cererilor depuse,
se atinge plafonul maxim de
150% din valoarea alocării. De
asemenea, fondurile disponibile pentru depunere în acest
moment sunt de 18.795.555 de
euro. Pragul minim de selecție
pentru proiectele depuse este
de 10 puncte, valabil pentru întreg intervalul 1 ianuarie 2021
- 31 martie 2021. Fondurile
nerambursabile acordate prin
submăsura 4.2 - componenta
investiții de capacitate mică
din zona montană pot ajunge până la maximum 300.000
euro/ proiect. Finanțarea nerambursabilă acordată prin

Agenția Națională de Administrare Fiscală
(ANAF) anunță că va intensiﬁca, și în anul
2021, activitățile de îndrumare și asistență în
domeniul ﬁscal, manifestandu-și în acest sens
rolul activ pentru sprijinirea contribuabililor
în vederea îndeplinirii obligațiilor ﬁscale ce le
revin.

Astfel, ANAF derulează Proiectul pilot privind stimularea conformării voluntare dedicat
persoanelor ﬁzice. „Proiectul pilot presupune, la
acest moment, transmiterea unor informări către
contribuabili persoane ﬁzice, prin care li se oferă
îndrumare și asistență în vederea îndeplinirii, în
mod corespunzator, a obligațiilor declarative și de
plată”, precizează instituția, într-un comunicat.
Reprezentanții Agenției menționează că, pentru a
beneﬁcia de asistență în domeniul ﬁscal și pentru
a-și îndeplini obligațiile ﬁscale în mod voluntar,
contribuabilii pot contacta Call-Center-ul ANAF,
la nr. 031.403.91.60. Pentru a solicita informații
personalizate privind situația ﬁscală, contribuabilii pot utiliza serviciul Spațiul Privat Virtual. 

BNR
PNDR 2020 este de 50% din
totalul cheltuielilor eligibile
pentru realizarea unui abator de
mică capacitate în zona montană, în cazul în care acesta este
realizat de către IMM-uri.
Pentru grupuri de producători, cooperative sau societăți
cooperative intensitatea sprijinului acordat poate ajunge până
la 70%, iar dacă este realizat
de alte întreprinderi decât cele
menționate anterior, ﬁnanțarea
PNDR va ﬁ de maximum 40%.
Sunt eligibile pentru ﬁnanțare
investițiile în unități de sacriﬁcare de capacitate mică
destinate porcinelor, ovinelor,
caprinelor și bovinelor, în con-

CC. Regulile de concurență

formitate cu Ordinul 35/ 2011
(privind aprobarea condițiilor
minime de funcționare a abatoarelor de capacitate mică, cu
modiﬁcările și completările ulterioare), care sunt amplasate
în localități din zona montană.
Capacitatea maximă de sacriﬁcare a unui abator de capacitate mică, incluzând tăierile de
urgență, presupune un maxim
de 5 UVM (unitate vită mare)/
zi și încadrarea în 200 de capete/ lună pentru porcine, ovine
sau caprine și de 40 de capete/
lună pentru bovine.
În cazul în care se realizează
o investiție pentru un centru
de sacriﬁcare acesta trebuie

să funcționeze pentru cel mult
2,5 UVM/ zi și să se încadreze
în 100 de capete/ lună pentru
porcine, ovine sau caprine și în
20 de capete/ lună pentru bovine.
Pentru a depune o cerere de
ﬁnanțare a unei unități de sacriﬁcare de capacitate mică,
în zona montană, fermierii
trebuie să respecte prevederile Ghidului solicitantului și
anexele aferente acestuia, publicat pe site-ul www.aﬁr.info,
la secțiunea Investiții PNDR
în pagina dedicată submăsurii
4.2.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

APIA

A fost publicat Ghidul Controlul în fermele
privind conformarea care solicită subvenţii

Documentul are ca scop
creșterea gradului de conștientizare în ceea ce privește
conformarea și de a oferi sfaturi practice.

Consiliul Concurenței informează că Ghidul – în forma ﬁnală - privind conformarea cu regulile de concurență
de către asociațiile de companii este disponibil pe pagina web a instituției, www.
conciliulconcurentei.ro. Documentul explică faptul că
înﬁințarea asociațiilor și apartenența companiilor la astfel
de asociații sunt perfect compatibile cu legislația din domeniul concurenței, dar există riscul de a se crea un cadru
propice pentru înțelegeri anticoncurențiale. Ghidul cuprin-

de atât concepte speciﬁce reglementărilor din domeniul
concurenței, cât și o descriere a cazurilor tipice pentru
care poate ﬁ atrasă răspunderea asociației. În același timp,
documentul include exemple din practica Consiliului Concurenței din România, dar și a altor autorități de
concurență, precum și o serie
de recomandări pentru evitarea încălcării legii. De asemenea, Ghidul cuprinde și
un set de recomandări pentru adoptarea și implementarea programelor de conformare la nivelul asociațiilor,
precum și modalitățile de sesizare a Consiliului Concurenței
în cazul unor posibile fapte
anticoncurențiale.
 Doina A. NEAGOE

Potrivit Ordonanței de Urgență, publicată de Ministerul Agriculturii pe site-ul oﬁcial, controalele la fața locului
pot ﬁ anunțate cu condiția ca
acest lucru să nu aducă atingere scopului sau eﬁcacității
acestora. Orice preaviz nu
poate depăși 14 zile.

În cazul controalelor la fața
locului ale cererilor de ajutor
sau de plată pentru animale
în cadrul măsurilor de sprijin pentru animale, preavizul
nu poate depăși 48 de ore. În
cazul în care legislația aplicabilă actelor și standardelor
relevante în materie de ecocondiționalitate impune efectuarea controalelor la fața
locului în mod inopinat, preavizul de maximum 48 de ore
se aplică în cazul controalelor la fața locului referitoare
la ecocondiționalitate. Pentru

anul de cerere 2020, eșantionul
de control extras din baza de
date APIA a inclus un număr
total de 56.493 fermieri pentru
care s-a veriﬁcat respectarea
normelor de ecocondiţionalitate, a cerințelor minime și
speciﬁce aferente schemelor
de plată în sectorul vegetal şi
în sectorul zootehnic, după
cum urmează: pentru controlul
pe teren prin metoda clasică 12.427 fermieri; pentru controlul pe teren prin metoda teledetecţie - 39.988 fermieri; pentru
controlul schemelor de ajutor
din sectorul zootehnic - 4.078
fermieri. Suprafaţa totală controlată a fost de 1.576.877 ha,
mai precis pentru controlul
pe teren prin metoda clasică 994.965 ha, respectiv pentru
controlul pe teren prin metoda
teledetecţie - 581.912 ha.
 Doina A. NEAGOE

Au scăzut restanțele
la creditele în lei

Valoarea totală a creditelor restante în lei
ale populației și ﬁrmelor s-a cifrat, în decembrie 2020, la 4,42 miliarde lei, în scădere
cu 4,83% față de suma raportată în luna
precedentă, în timp ce restanțele la creditele
în valută au coborât cu 3,6%, la 1,61 miliarde lei (echivalent).

Conform datelor Băncii Naționale a României (BNR), totalul creditelor în lei atingea, în
decembrie, 196,972 miliarde lei (cu 0,76% peste
valoarea din luna precedentă), din care 73,979
miliarde lei erau sume contractate de agenții economici și 118,658 miliarde lei împrumuturi luate
de populație. Creditele în valută totalizau 89,137
miliarde echivalent lei în decembrie 2020, din
care 51,341 miliarde lei împrumuturi contractate
de agenții economici și 31,454 miliarde lei credite
luate de populație. 

Platforma Ghișeul.ro

Aproape 100.000 de noi
utilizatori înscrişi în ianuarie

Potrivit unui comunicat al Autorității pentru
Digitalizarea României (ADR), pe parcursul
lunii ianuarie, 96.006 utilizatori s-au înscris pe
platforma www.ghiseul.ro, alegând să achite
taxele locale și serviciile publice simplu, rapid
și sigur.
De asemenea, în ianuarie au fost înregistrate
335.921 de tranzacții, în valoare de 101.081.508
lei. Astfel, în prima lună a anului 2021, sumele
colectate au reprezentat aproape un sfert din valoarea totală încasată pe tot parcursul anului 2020.
Potrivit oﬁcialilor, cifrele creșterii exponențiale
ale Ghișeul.ro că această platformă este cel mai
de succes serviciu public electronic din România la acest moment. Ușurința în utilizare, dar
și boniﬁcația de 10% la plata impozitelor locale
de persoanele ﬁzice valabilă până la 31 martie au
contribuit cu siguranță la acest nou record înregistrat de Ghișeul.ro. Ca urmare a modiﬁcărilor
legislative inițiate de ADR și adoptate de Guvern
pe parcursul anului 2020, peste 300 de tipuri de
plăți pentru administrațiile locale și centrale sunt
disponibile în platformă. De asemenea, ulterior
preluării platformei de către ADR, a fost adăugată posibilitatea înrolării persoanelor juridice în
Ghișeul.ro. În prezent, numărul total al utilizatorilor Ghișeul.ro a depășit 870.000.
 Doina A. NEAGOE

