4 Economie

Marți, 5 decembrie 2017

Program destinat micilor fermieri

Pentru crescătorii de oi

Programul, derulat prin
Fondul European de Investiţii (FEI), pune la dispoziţia
fermierilor români credite de
investiții și de dezvoltare în
condiții avantajoase, în baza
unui instrument de ﬁnanțare
cu partajarea riscului, în valoare de 126 de milioane de
euro.

Sprijinul cuplat în sectorul zootehnic
pentru ovine/caprine a fost recalculat de
Agenția de Plăți după ﬁnalizarea supracontrolului în exploatații, iar cuantumul ﬁnal
pentru anul 2017 este de 25,02 euro pe cap
de animal, față de 22,8572 cât s-a anunțat
pentru achitarea avansului.

Fonduri pentru investiții

Acordul de ﬁnanțare este
susținut 70% din fonduri europene și 30% din contribuția băncilor, care va ﬁ supusă
rigorilor bancare de credite și
comisioane.
Din totalul împrumutului,
circa 93,8 milioane de euro vor
veni prin Programul Național
de Dezvoltare Rurală (PNDR)
2014 - 2020, iar diferența va ﬁ
asigurată de instituțiile ﬁnanciare selectate. Creditele se vor
acorda în lei pentru susținerea investițiilor și cheltuielile
de capital ale fermelor mici și
ale întreprinderilor active în
domeniul agriculturii, precum
și coﬁnanțarea granturilor din
agricultură. Potrivit oﬁcialilor,
se estimează că prin acest program vom ajunge la cel puțin
350 de fermieri și când vor lua
aceste împrumuturi ne așteptăm să le ia cu o reducere a dobânzii de cel puțin 50%. Prin
acest instrument, fermierii,
dar şi antreprenorii, respectiv
operatorii din agricultură și

mediul rural vor putea ﬁ mai
competitivi și se vor putea bucura de condiții de competitivitate egală cu alte sectoare
care beneﬁciază de acces la
creditare.
Conform
reprezentanților
FEI, după semnarea acestui
acord, se va lansa un apel de
cereri de interes pentru instituțiile de creditare, în care vor
ﬁ prevăzute toate condițiile și
termenii de împrumut, urmând
ca, ulterior, să ﬁe selectate
băncile care vor intra în program, respectiv cele care vor

Buget 2018:

Ministerul Economiei
- un plus de 104,8%

Ministerul Economiei va avea, în 2018, un
buget („credite bugetare”) de 355,8 milioane de lei, cu 104,8% mai mult decât alocarea din 2017, arată datele proiectului Legii
bugetului de stat pe anul viitor postat pe
site-ul Ministerului Finanţelor.
Ca ordonator principal, Ministerul Economiei va mai putea atrage sume suplimentare
(„credite de angajament”) la acest buget, în
valoare totală de până la 366,6 milioane de lei.
Sursele de ﬁnanţare şi ponderea ﬁecărei surse în totalul ﬁnanţării sunt structurate astfel:
bugetul de stat 78,1%, fondurile externe nerambursabile 0,1% şi venituri proprii 21,8%.
Printre principalele atribuţii ale Ministerului
Economiei se numără coordonarea industriei
de apărare, programele de închidere a minelor şi gestionarea sistemului pentru protecţia
consumatorilor. Pentru restructurarea industriei de apărare sunt alocate, în acest an, 35,3
milioane de lei, fonduri în creştere cu 9,41%
faţă de cele din 2017, apoi pentru programele
de conservare şi/sau închidere a minelor sunt
alocate 50 de milioane de lei, iar pentru înﬁinţarea Centrului European de Protecţie a Consumatorilor sunt prevăzute fonduri bugetare
de 789.000 de lei. Per ansamblu, 22 de ministere vor primi bani în plus în 2018, în timp ce
la alte cinci fondurile vor scădea, se arată în
sinteza proiectului de buget.
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acorda cele mai multe avantaje
fermierilor români, adică dobânzi cât mai reduse și garanții
cât mai mici. Valoarea maximă
a unui credit va ﬁ de un milion
de euro, iar rata dobânzii va ﬁ
0% pentru contribuția PNDR
reprezentând maximum 70%
din credit, iar pentru contribuția instituțiilor ﬁnanciare rata
dobânzii va ﬁ conform propriei
politici de creditare.
Instrumentul se adresează
cu prioritate fermelor mici și
celor care fac investiții până în
50.000 de euro. Reamintim că

FEI este o instituție ﬁnanciară
internațională, parte a Grupului Băncii Europene de Investiții, specializată în ﬁnanțarea
de risc pentru IMM-uri, care
sprijină obiectivele UE prin favorizarea inovării, a cercetării
și dezvoltării, a antreprenoriatului și a creării de noi locuri
de muncă.
De precizat, în încheiere, că
România este a cincea țară din
Uniunea Europeană care semnează un astfel de acord.
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ANAF: Calendar ﬁscal

Primele două termene
pentru contribuabili
Potrivit calendarului stabilit de
Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală (ANAF), vineri, 8 decembrie,
trebuie depusă Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei
ﬁscale pentru persoanele impozabile
înregistrate în scopuri de TVA care
utilizează trimestrul calendaristic ca
perioadă ﬁscală şi care efectuează o
achiziţie intracomunitară taxabilă în
România - Formularul 092.
Sunt vizaţi contribuabilii înregistraţi în scop de TVA care utilizează ca
perioadă ﬁscală trimestrul şi care au
efectuat o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, ﬁind astfel obligaţi
să îşi modiﬁce perioada ﬁscală, devenind plătitori de TVA lunar. De asemenea, luni, 11 decembrie, contribuabilii
au obligaţia să depună declaraţiile:
010 - Declaraţie de înregistrare ﬁscală/
Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără
personalitate juridică - Formularul 010,
apoi 020 - Declaraţie de înregistrare ﬁscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane ﬁzice române şi străine care deţin
cod numeric personal - Formularul 020
şi/sau 070 - Declaraţie de înregistrare
ﬁscală/Declaraţie de menţiuni pentru
persoanele ﬁzice care desfăşoară acti-

vităţi economice în mod independent
sau exercită profesii libere - Formularul 070. Sunt vizate persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA
conform art. 316 din Legea 227/2015,
care nu au depăşit plafonul de scutire
şi care doresc să ﬁe scoase din evidenţa
persoanelor înregistrate în scopuri de
TVA. Tot la aceeaşi dată reprezintă termen-limită la depunerea Formularului
Notiﬁcare privind aplicarea/încetarea
aplicării regimului special pentru agricultori - Formularul 087. Sunt vizate
persoanele impozabile înregistrate în
scopuri de TVA conform art. 316 din
Legea 227/2015, care optează pentru
aplicarea regimului special pentru agricultori.
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Subvenţii
recalculate

Începând cu data de 16 octombrie, crescătorii
de oi au primit avans în cuantum de 16 euro pe
cap de animal, iar de ieri, 4 decembrie, a început să ﬁe virată și diferența, de 9,02 euro sau
suma ﬁnală de 25,02 de euro pentru cei care nu
au primit deloc bani. Plățile pentru crescătorii
de ovine se efectuează la cursul de schimb de
4,5993 lei pentru un euro. Potrivit celor mai recente date puse la dispoziție de agenția de plăți,
în conturile oierilor a fost transferată suma de
25.536.337,95 de euro iar pentru fermierii care
cresc capre s-au plătit 1.443.182,88 de euro.
Reamintim că Sprijinul Cuplat pentru ovine
a putut ﬁ solicitat în 2017 de către fermierii
activi pentru un efectiv cuprins între 150 şi 500
capete de femele ovine şi/sau berbeci, inclusiv,
pe beneﬁciar, cu excepţia celor din UAT-urile
din zona montană deﬁnită în Anexa 8.2 „Lista
zonelor eligibile M10, M11, M13” a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014-2020, aprobat prin decizia Comisiei
C(2015)3508/26.05.2015, publicată pe site-ul
”www.madr.ro”, „Informare Măsuri de Mediu
şi Climă PNDR 2014-2020”, „Ghid-informativ-MMC-zone eligibile.xlsx”, pentru care se
solicită SCZ pentru un efectiv cuprins între
60 şi 500 capete femele ovine şi/sau berbeci,
inclusiv, pe beneﬁciar.
 Doina A. NEAGOE

Întreruperi energie electrică
Perioada: 04.12.2017-08.12.2017

Suplimentare
1. Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Oradea
07.12.2017, 09:00-17:00, Loc.: Sânmartin, Băile 1 Mai
(p), Haieu (p), Rontău, Oradea cu str.: Bumbacului (p),
Morii, Aleea Onisifor Ghibu, Aleea Forajului, Aleea
Zidarilor, Constantin Noica, Nufărului (p), Ciheiului,
Constantin Nottara, Leonardo da Vinci, Ialomiței, Liszt
Ferencz, P-ța. Devei, Oașului, Piteștilor, Iacobinilor, A.
Lincoln, Meșteșugarilor, Gh. Pop de Băsești, Munteniei, Înfrățirii, Sirenei, Aviatorilor, Hațegului, Arțarilor,
Greierului, Alexandru Sahia, Jimboliei, Lipovei, Meziadului, Verii, Piața Bobâlnei, Magheranului, Zambilelor,
Belșugului, Henrik Ibsen, George Țițeica, Aurel Vlaicu,
Washington, Vasile Pârvan, C. Mille, Clopoțeilor, Pelinului, Meșteșugarilor, Barcăului, Aviatorilor, Nicolae
Bolcaș, Oltețului, Calea Aradului, Gheorghinelor, Buzăului, Lalelelor, Piața Ghioceilor, Cornițelului, Roman
Ciorogariu, Bogdan Petriceicu Hașdeu.
2.Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Rural
07.12.2017, 09:00-17:00, Loc.: Cetariu (p), Cheriu (p),
Tăutelec (p), Mierlău (p), Hăucești, Ciulești, Spinuș, Sălițte, Gurbești, Sărsig, Ciuhoi, Cenaloș.
Săptămâna 11.12.2017-15.12.2017
Suplimentare
1. Centrul de Exploatare Municipal Aleșd (mt+jt)
Punct de lucru Săcueni
07 și 08.12.2017, 09:00-16:00, Loc. Săcueni: str. Dealul
Nou, str. Dealu Mare, str. Eroilor, str. Ciocârliei cu nr.
4-6; str. 8 Martie cu nr. 2-6, str. Zolyomi David cu nr.
25-29.
2.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Salonta
11.12.2017-15.12.2017, 08:00-16:00, Loc. Ciumeghiu.
Săptămâna 11.12.2017-15.12.2017
1.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Salonta
18.12.2017-22.12.2017, 08:00-16:00, Loc. Ciumeghiu.

