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Instalarea tinerilor în sate

Fonduri europene de peste
360 milioane euro
Potrivit datelor Agenției
pentru
Finanțarea
Investițiilor Rurale (AFIR),
sprijinul ﬁnanciar plătit tinerilor fermieri pentru instalarea în mediul rural în
perioada 2015-2018, prin
intermediul PNDR 2020, a
depășit 360 milioane euro,
o sumă insuﬁcientă față de
solicitările fermierilor care
se apropie de 600 milioane
euro.

Astfel, în perioada 20152018, AFIR a primit aproximativ 14.390 de solicitări de
ﬁnanțare pentru instalarea
tinerilor fermieri în mediul
rural, iar valoarea fondurilor
europene nerambursabile solicitate prin submăsura 6.1 a
PNDR 2020 este de peste 591,5
milioane de euro. Până în prezent, AFIR a încheiat cu tinerii
fermieri 11.292 de contracte de
ﬁnanțare, în valoare de aproximativ 431,4 milioane de euro,
inclusiv pentru proiecte preluate prin procedura de tranziție
din programarea 2007-2013.
Potrivit
reprezentanţilor
AFIR, sprijinul acordat pentru
instalarea tinerilor fermieri ca
șeﬁ ai unei exploatații agricole reprezintă una dintre cele
mai accesate linii de ﬁnanțare
din întregul Program. Mă bucur foarte mult că tinerii au
solicitat ﬁnanțare pentru a
demara o investiție în mediul
rural deoarece fără reînnoirea generațiilor de fermieri nu
vom putea realiza o dezvoltare durabilă a agriculturii și a
zonei rurale din țara noastră.
Prin PNDR 2020, tinerii fer-

mieri au avut la dispoziție un
buget de peste 426 de milioane
de euro, din care AFIR a plătit
mai mult de 360 de milioane
de euro, până în prezent, sumă
insuﬁcientă raportată la nevoia
de ﬁnanțare a tinerilor fermieri – AFIR a primit solicitări
conforme de 591 de milioane
de euro. Vom acorda o atenție
sporită acestei categorii de
beneﬁciari și după 2020 prin
Planul Național Strategic. Datele Agenţiei relevă că sectorul
vegetal se aﬂă în topul solicitărilor de ﬁnanțare depuse online
de tinerii fermieri. Astfel, din
totalul cererilor de ﬁnanțare
depuse, AFIR a primit 4.970
de solicitări pentru investiții
în horticultură, 2.790 de cereri
pentru culturi de câmp, 1.530

Consumul individual
al românilor

70 % din media
UE

de solicitări pentru culturi
mixte, 1.525 de cereri pentru
ﬁnanțarea de culturi și pentru
creșterea animalelor. De asemenea, tinerii fermieri au solicitat sprijin pentru creșterea
bovinelor pentru lapte prin
1.235 de proiecte, dar și pentru
85 de ferme de creștere a bovinelor pentru carne. AFIR a mai
primit 708 cereri de ﬁnanțare
pentru investiții în sectorul
apicol, aproximativ 300 de
solicitări pentru creșterea ovinelor și a caprinelor și 293 de
cereri pentru a ﬁnanța ferme
mixte de animale.
Cele mai puține solicitări
de ﬁnanțare primite prin sM
6.1 „Instalarea tinerilor fermieri” au fost pentru culturi
permanente (arbuști și pomi

fructiferi), respectiv 37, pentru
păsări de curte, 13 cereri, iar
pentru viticultură au fost depuse 12 solicitări de ﬁnanțare.
Prin PNDR 2007-2013 tinerii
fermieri au primit ﬁnanțare
prin măsura 112 - Instalarea tinerilor agricultori, suma totală
plătită ﬁind de 305,3 milioane
de euro. Agenția a primit în
perioada menționată 22.494
solicitări de ﬁnanțare prin M
112, valoarea lor ﬁind de 630
milioane de euro, însă au fost
încheiate 12.526 de contracte de ﬁnanțare, în valoare de
315 milioane de euro și au fost
efectuate plăți de 305,3 milioane de euro.
 Doina
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Zonele montane

Reglementări privind dezvoltarea
durabilă

Potrivit datelor publicate de Eurostat,
consumul individual efectiv (AIC), un indicator al nivelului bunăstării gospodăriilor,
a continuat să crească în România în anul
2018, ajungând la 70% din media Uniunii
Europene.

Legea muntelui prevede ca, pentru
ﬁecare grupă de munţi să se constituie câte un Comitet de masiv, cu rol
consultativ în aplicarea politicilor şi
strategiilor de dezvoltare şi protecţia
mediului montan, la nivelul teritoriului respectiv.

Astfel, conform primelor estimări referitoare la situația din anul 2018, consumul individual efectiv (AIC) per capita în România, exprimat în puterea de cumpărare standard, a urcat
la 70% din media UE, de la 68% din media UE
în 2017 și 63% din media UE în 2016. România este la egalitate cu Letonia în clasamentul
privind bunăstarea populației, devansând Bulgaria, unde consumul individual efectiv (AIC)
per capita este la 56% din media UE, Croația,
63% din media UE și Ungaria, 64% din media
UE. Pe primele locuri în acest clasament se situează Luxemburg, cu un consum individual
efectiv cu 32% peste media UE, urmat de Germania (20%) și Austria (16%).
 Doina A. NEAGOE

Recent, Guvernul a aprobat o Hotărâre prin care se reglementează componenţa, atribuţiile si responsabilitatile
Comitetului de masiv şi ale Consiliului Naţional al Muntelui. Pentru Comitetul de masiv s-au stabilit: modul
de organizare şi adoptare a deciziilor,
constituirea unei comisii tehnice şi a
unor comisii de specialitate, precum şi
atribuţiile şi responsabilităţile acestuia.
Comitetul de masiv este format din 18
membri şi are în componenţă reprezentanţi ai unor instituţii şi organizaţii
din cadrul grupei de munţi. În ceea ce
priveşte Consiliul Naţional al Muntelui
s-a aprobat constituirea unei comisii

tehnice şi a unor grupuri de lucru de
specialitate, precum şi atribuţiile şi responsabilităţile acestuia. Actul normativ
a avut la baza mai multe consultări cu
principalii factori interesaţi de dezvoltarea durabilă a zonei montane, precum
şi cu reprezentanţi ai organizaţiilor guvernamentale şi institutelor de cercetare implicate direct în activităţi pentru
protecţia şi dezvoltarea durabilă a zonei
montane. Reamintim că anul trecut în
luna august a intrat în vigoare Legea
muntelui nr. 197/2018, care reglementează modalităţile de protecţie şi dezvoltare durabilă şi incluzivă a zonei
montane, prin valoriﬁcarea resurselor
naturale şi umane, creşterea nivelului
de trai, stabilizarea populaţiei, menţinerea identităţii culturale, creşterea
puterii economice la nivel local şi naţional, în condiţiile păstrării echilibrului
ecologic şi protecţiei mediului natural.
 Doina A. NEAGOE

ANAF

Calendar ﬁscal cu
scadenţă la 25 iulie
Potrivit calendarului stabilit de Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală (ANAF),
data de 25 iulie reprezintă data limită pentru depunerea unui număr de zece declaraţii
ﬁscale.
Este vorba despre formularele: 097 - Notiﬁcare privind aplicarea/încetarea aplicării
sistemului TVA la încasare; 100 - Declaraţie
privind obligaţiile de plată la bugetul de stat;
112 - Declaraţie privind obligaţia de plată a
contribuţiei sociale, impozitului pe venit şi
evidenţa nominală a persoanelor asigurate; 208
- Declaraţie informativă privind impozitul pe
veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal; 224 - Declaraţie
privind veniturile sub formă de salarii din
străinătate obţinute de persoane ﬁzice care
desfăşoară activitate în România şi de persoanele ﬁzice române angajate ale misiunilor
diplomatice şi posturilor consulare acreditate
în România; 300 - Decont de taxă pe valoarea adăugată; 301 - Decont special de taxă pe
valoarea adăugată; 307 - Declaraţie privind
sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată;
311 - Declaraţie privind TVA colectată datorată
de către persoanele impozabile al căror cod de
înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat; 390 VIES - Declaraţia recapitulativă privind livrările, respectiv achiziţiile
şiprestările intracomunitare”. Reamintim faptul
că, potrivit ANAF, Calendarul obligațiilor ﬁscale aferente lunii iulie 2019 este un instrument
de informare a contribuabililor care cuprinde
informaţiile detaliate privind toate termenele
limită de declarare a obligaţiilor ﬁscale pentru
luna iulie 2019.
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MFP

Compensarea
obligaţiilor ﬁscale
Compensarea se efectuează între obligații
datorate aceluiași buget, urmând ca
din diferența rămasă să ﬁe compensate
obligațiile datorate altor bugete, în mod
proporțional.
Compensarea este operațiunea prin care se
sting creanțele statului sau unităților administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor acestora
reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte
sume datorate bugetului general consolidat
cu creanțele debitorului reprezentând sume
de rambursat, de restituit sau de plată de la
buget. Compensarea se efectuează de către
Fiscul competent în a cărui administrare se
aﬂă contribuabilul până la concurența celei
mai mici sume, când ambele părți dobândesc
reciproc atât calitatea de creditor, cât și pe cea
de debitor, cu condiția ca respectivele creanțe
să ﬁe administrate de aceeași autoritate publică, inclusiv unitățile subordonate acesteia.
Compensarea se efectuează între obligații datorate aceluiași buget, urmând ca din diferența
rămasă să ﬁe compensate obligațiile datorate
altor bugete, în mod proporțional. Compensarea operează de drept la data la care creanțele
există deodată, ﬁind deopotrivă certe, lichide și
exigibile. Compensarea se efectuează de către
unitatea ﬁscală competentă, la cererea debitorului sau din oﬁciu. Compensarea la cererea
debitorului se soluționează în termen de 45 de
zile de la înregistrarea cererii. Fiscul competent comunică debitorului decizia cu privire
la efectuarea compensării, la cerere sau din
oﬁciu, în termen de 7 zile de la data efectuării
operațiunii.
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