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APIA:

O nouă subvenţie pentru
producătorii de fructe
APIA va efectua plățile
către producătorii de fructe
care au aplicat măsura de
retragere de pe piață, în vederea distribuirii gratuite
până la data de 30 septembrie 2018.

În şedinţa Guvernului din
13 iulie 2018 a fost aprobată o
Hotărâre prin care se stabileşte
valoarea maximă a sprijinului
ﬁnanciar excepţional cu caracter temporar care se acordă producătorilor agricoli din
sectorul fructe. Beneﬁciarii
acestui sprijn sunt organizaţiile de producători recunoscute
din sectorul legume fructe şi
producătorii individuali din
sectorul fructe. Scăderea semniﬁcativă a preţurilor la aceste
produse a dus la perturbarea
pieţei, fapt cauzat de interdicţia guvernului rus privind importul de fructe din România
şi celelalte state membre UE,
ceea ce a avut implicaţii majore asupra producătorilor de
fructe din România care nu au
mai avut posibilitatea valoriﬁcării imediate a produselor.
Acesta a fost motivul pentru care Comisia Europeană
a adoptat Regulamentul Delegat (UE) nr. 1165/2017 al
Comisiei de stabilire a unor
măsuri de sprijin excepţionale

BNR limitează
creditarea
BNR are în vedere reducerea gradului de
îndatorare a solicitanților de credite, plafoanele propuse ﬁind considerabil mai mici
decât cele actuale.
Pe scurt, banca centrală vrea să tempereze
consumul (și, implicit, inﬂația), pe care-l consideră (pe bună dreptate) un motor nesustenabil
al creșterii economice. Și va face asta încurajând creditele cu dobândă ﬁxă, punând frână
împrumuturilor de consum (în special celor în
valută, cu dobândă variabilă).
 Doina A. NEAGOE

Creştere la consumul
de electricitate
Consumul de energie electrică al ţării a
crescut cu peste 15% în ultimele două zile,
ca urmare a temperaturilor ridicate, însă
specialiştii nu estimează că vor exista probleme legate de aprovizionare.

cu caracter temporar pentru
producătorii de fructe. Astfel,
conform art. 2 alin. (1) din
acest Regulament, României i
s-a alocat o cantitate de 2.000
tone. În urma consultărilor cu
reprezentanţii
Organizaţiei
Interprofesionale PRODCOM
din sectorul legume-fructe, a
reieşit faptul că producătorii de
fructe au optat pentru măsura
de retragere de pe piaţă a produselor, în vederea distribuirii
gratuite, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură ﬁ-

MADR: Programul tomate

Au fost plătite
până acum peste
46 milioane lei

Programul de sprijin pentru tomate, cultivate în sere sau solarii, cu ajutorul căruia producătorii agricoli din România sunt susţinuţi,
se aﬂă în al doilea an de implementare, asigurându-se astfel necesarul de consum intern
de tomate proaspete din producţia autohtonă
începând cu luna mai şi până în decembrie.
MADR a anunţat recent că, până la data de
8 iunie 2018, un număr de 3.353 beneﬁciari
ai programului de tomate cultivate în spații
protejate din ciclul I au fost plătiţi cu suma
de 46.264.358,70 lei, cei mai mulţi cultivatori provenind din judeţele Olt (2000), Giurgiu (500), Teleorman (315) şi Brăila (200), în
condiţiile în care în primul ciclu din acest an
s-au înscris 13.861 cultivatori de roşii. Pentru
a ﬁ eligibili pentru acordarea ajutorului de minimis de 3.000 de euro/an pentru cultura de
tomate, beneﬁciarii trebuie, printre altele, să
deţină o suprafaţă cultivată cu tomate în spaţii protejate de cel puţin 1.000 mp, să obţină o
producţie de minimum 2 kg tomate/mp, dar şi
să valoriﬁce o cantitate de tomate de cel puţin
2.000 kg dovedită cu documente justiﬁcative.
 Doina A. NEAGOE

ind notiﬁcată cu privire la produsele (mere) şi cantităţile în
cauză. În consecinţă, APIA a
notiﬁcat la rândul ei la Comisia
Europeană produsele, cantităţile şi sumele pentru măsura de
retragere de pe piaţă în vederea
distribuirii gratuite. Totodată
a fost aprobată metodologia
speciﬁcă de efectuare a plăţilor către beneﬁciarii acestui
sprijin ﬁnanciar prin Ordinul
MADR nr. 243/2017. Sprijinul
ﬁnanciar maxim alocat este
de 200.000 lei şi se va asigura

prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), prin
bugetul MADR pentru acest
an. De precizat, în încheiere
că, potrivit prevederilor art.
12 din Regulamentul Delegat
(UE) nr. 1165/2017 al Comisiei, APIA va efectua plăţile către producătorii de fructe care
au aplicat măsura de retragere
de pe piaţă, în vederea distribuirii gratuite până la data de
30 septembrie 2018.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Peste 1 milion

Vouchere de vacanță
Peste 1 milion de vouchere de vacanță au fost emise pe hârtie și pe suport electronic de la începutul anului
și până în luna aprilie 2018, numărul
ﬁind de trei ori mai mare ca voucherele emise anul trecut în aceeași perioadă.

Creșterea a fost determinată și de
faptul că începând din toamna trecută,
până la 1 decembrie 2018, bugetarilor
li se vor acorda vouhere de vacanță în
cuantum de 1.450 de lei de persoană.
Valoarea tichetelor emise până acum
este de 12,5 milioane de euro, bani
care vor intra în industria turistică în
cel mult un an de la momentul emiterii

lor. Conform Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice, de la 1
decembrie 2018, angajații de la stat vor
primi o indemnizație în locul voucherelor de vacanță. În prezent se discută
dacă voucherele de vacanță să ﬁe incluse în salariu sau să se plătească separat.
În oricare variantă, banii pe care angajații din sistemul public îi primesc nu
mai pot ﬁ urmăriți dacă se cheltuiesc
pe vacanțe în România sau în străinătate, ori pentru cumpărarea unor bunuri
și nu o să mai știm dacă susțin sau nu
dezvoltarea turismului românesc”, precizează reprezentanţii Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT).
 Doina A. NEAGOE

Un proiect de lege adoptat miercuri
de Camera Deputaţilor, în calitate de
for decizional, prevede că repartizarea
proﬁtului între acționarii sau asociații
unei ﬁrme va putea ﬁ făcută și trimestrial. Aceasta va ﬁ operată în timpul
exercițiului ﬁnanciar, în limita proﬁtu-

lui contabil net realizat trimestrial. Reamintim că, în prezent, legislația permite repartizarea proﬁtului abia după
aprobarea situațiilor ﬁnanciare anuale, adică la ceva timp după încheierea
exercițiului ﬁnanciar.
 Doina A. NEAGOE

Dividendele vor putea ﬁ repartizate
şi trimestrial

„Pe fondul temperaturilor ridicate, consumul
naţional de energie electrică de ieri, 12 iunie,
a înregistrat valori ridicate, astfel în intervalul 13:00-14:00 s-a atins un consum mediu
de 8.058 de MW. Pentru astăzi, 13 iunie, este
estimat un consum mai mare cu aproximativ
100 MW faţă de cel de ieri”, spun reprezentanţii Transelectrica. Comparativ, în urmă
cu două săptămâni, consumul în timpul zilei
abia atingea 7.000 de MW. „Nu au fost şi nu
estimăm probleme, sistemul electroenergetic
funcţionează în condiţii de siguranţă”, au dat
asigurări oﬁcialii Transelectrica.
 Doina A. NEAGOE

INS

Scădere la lucrările
de construcţii
Volumul lucrărilor de construcţii, ca serie
brută, a scăzut pe total cu 2,7% în primele
patru luni din 2018, comparativ cu perioada similară din 2017, scădere reﬂectată
la construcţiile noi, cu 6,1%, şi la lucrările
de reparaţii capitale, cu 3,5%, informează
Institutul Naţional de Statistică (INS).
Pe obiecte de construcţii, clădirile rezidenţiale au scăzut cu 24,7%. Creşteri au fost la clădirile nerezidenţiale şi la construcţiile inginereşti
cu 6,9%, respectiv cu 6,8%. Ca serie ajustată
în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de
sezonalitate, volumul lucrărilor de construcţii
a scăzut, pe total, cu 0,6%. Pe elemente de
structură, s-au înregistrat scăderi la lucrările
de construcţii noi şi la lucrările de reparaţii
capitale cu 2,6%, respectiv cu 0,3%. Lucrările
de întreţinere şi reparaţii curente au crescut
cu 8,0%. Pe obiecte de construcţii, volumul
lucrărilor de construcţii a scăzut la clădirile
rezidenţiale cu 23,1%. Creşteri s-au înregistrat
la construcţiile inginereşti şi la clădirile nerezidenţiale, cu 11,6%, creşteri ﬁind şi la lucrările
de întreţinere şi reparaţii curente, cu 17,1%, şi
la lucrările de reparaţii capitale, cu 12,7%. Pe
obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de
construcţii a scăzut la clădirile rezidenţiale, cu
24,4%. Creşteri au fost la clădirile nerezidenţiale şi la construcţiile inginereşti, cu 4,7%,
respectiv cu 3,7%.
 Doina A. NEAGOE

