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APIA: Crearea de condiții artiﬁciale

Excluderea de la plata
subvenţiilor
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
(APIA) va exclude de la plata
subvențiilor agricole pe cei
care încearca să obțină subvenții fără a avea calitatea de
fermier activ.
Potrivit art. 92 din Ordinul
MADR nr. 619/2015, se consideră condiţie artiﬁcială creată pentru a dovedi calitatea
de fermier activ, depunerea
cererii unice de plată de către
societăţile comerciale al căror
acţionar majoritar este una
dintre persoanele ﬁzice sau juridice sau grupurile de persoane ﬁzice sau juridice care gestionează aeroporturi, servicii
de transport feroviar, sisteme
de alimentare cu apă, servicii
imobiliare, terenuri permanente de sport şi terenuri destinate
activităţilor de recreere sau de
alte întreprinderi cu activităţi
neagricole similare prevăzute
la art. 6 alin. (6) din ordonanţă.
Aceste societăţi comerciale nu
pot solicita plăţi pe suprafeţele
care aparţin acţionarului majoritar. De asemenea, se consideră condiţie artiﬁcială creată
pentru a dovedi calitatea de
fermier activ, divizarea exploataţiei agricole, astfel încât
să respecte prevederile art. 6
alin. (1) din Ordonanța 3/2015
privind schemele de plată care
se aplică în agricultură în perioada 2015-2020. Fermierul
care în anul anterior de plată ar
ﬁ avut dreptul la plăți directe,
care nu au depăşit cuantumul
de 5.000 euro, şi care desfăşoară cel puţin o activitate agricolă minimă în cadrul exploataţiei sale este fermier activ şi
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Declararea nulităţii unei
societăţi înmatriculate
poate beneﬁcia de plăţi directe
(art. 6.1.) Se consideră condiţie
artiﬁcială creată pentru a dovedi calitatea de fermier activ
declararea în cererea unică de
plată a unui cod CAEN secundar, aferent unei activităţi agricole, în locul codului CAEN
principal, de către solicitanţii
prevăzuţi la art. 6 alin. (5) şi
(6) din ordonanţă, pentru a evita respectarea cerinţelor prevăzute la art. 6 alin. (5) lit. a) sau
b) din ordonanţă. Persoanele
ﬁzice sau juridice ori grupurile
de persoane ﬁzice sau juridice
care în anul anterior de plată ar
ﬁ avut dreptul la plăţi directe
calculate conform art. 12 din
Regulamentul nr. 639/2014
care depăşesc cuantumul de
5.000 euro şi care gestionează
aeroporturi, servicii de transport feroviar, sisteme de alimentare cu apă, servicii imobiliare, terenuri permanente
de sport şi terenuri destinate

Piaţa auto – în creştere

Piața auto din România a înregistrat o
creștere semniﬁcativă în luna mai 2018, un
procent de 43,3% cu 11.555 de autoturisme
înmatricultate, faţă de 8.062 de vehicule ce
au fost înmatriculate în perioada similară
din 2017.
Între ianuarie și mai 2017, vânzările auto
în Uniunea Europeană au crescut cu 2,4%, la
6,87 milioane de autoturisme, faţă de perioada
similară din 2017, când s-au livrat 6,71 milioane de vehicule. Avansul semniﬁcativ care a
avut loc a fost în perioada ianuarie - mai 2018
și s-a înregistrat în România (29,3%) şi Ungaria (28,6%). În România au fost înmatriculate
47.827 de autoturisme, faţă de perioada similară din 2017, când s-au livrat 36.978 de vehicule.
 Doina A. NEAGOE

activităţilor de recreere pot ﬁ
considerate fermier activ, dacă
îndeplinesc una dintre următoarele condiţii: cuantumul
anual total al plăţilor directe
reprezintă cel puţin 5% din veniturile sale totale obţinute din
activităţi neagricole în ultimul
an ﬁscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi veriﬁcabile; veniturile totale obţinute în cadrul exploataţiei din
activităţi agricole reprezintă
cel puţin o treime din veniturile totale obţinute în ultimul
an ﬁscal pentru care sunt disponibile dovezi veriﬁcabile. În
cazurile în care se constată că
fermierul a creat condiţii artiﬁciale pentru îndeplinirea condiţiei de fermier activ, suprafaţa agricolă din cererea unică
de plată este neeligibilă la plată. Conform legii, “în cazul în
care, în urma efectuării plăţii,
se constată că fermierul a creat condiţii artiﬁciale pentru a

primi plăţi, APIA aplică procedura de recuperare a plăţilor
necuvenite şi sesizează în mod
obligatoriu
Departamentul
pentru Lupta Antifraudă şi Direcţia Naţională Anticorupţie.”
Fermierii care nu pot dovedi
calitatea de fermier activ nu
sunt eligibili la plată. În consecinţă, dacă fermierul nu poate
dovedi calitatea de fermier activ, se respinge plata următoarelor scheme de plată/măsuri
de dezvoltare rurală: Schema
de plată unică pe suprafaţă;
Plata redistributivă; Plata pentru practici agricole beneﬁce
pentru climă şi mediu; Plata
pentru tinerii fermieri; Schema de sprijin cuplat; Schema
simpliﬁcată pentru micii fermieri; Măsura 11 - agricultură
ecologică; Măsura 13 - plăţi
pentru zone care se confruntă
cu constrângeri naturale sau cu
alte constrângeri speciﬁce.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

HG:

Fermierii, amendaţi dacă
nu distrug ambrozia
Autorităţile vor efectua primul
control în teren între 1 iulie şi 15 iulie
a ﬁecărui an şi vor depista terenurile
pe care este prezentă buruiana ambrozie, în situaţia depistării buruienii, comisia responsabilă acordând
un Avertisment proprietarului terenului.
Conform unei Hotărâri recente, cercetarile efectuate au condus la concluzia ca speciile de plante care aparţin
Ambroziei sunt printre cele mai nocive
plante existente, prin alergiile pe care
le produc asupra sănătăţii publice, ambrozia devenind şi în România o specie
invazivă cu răspândire în multe areale.
Efectul nociv al acesteia, prin cantitatea mare de polen eliberată, a determinat o creştere masivă a numărului de
persoane care au reacţii asmatice sau
care manifestă diferite forme alergice
severe, cauzând boala numită ”febra
de fân”. Metodele recomandate pentru

prevenirea, combaterea şi distrugerea
buruienii ambrozia sunt: cosirea repetată, manual sau mecanic, în funcţie de
locul şi suprafaţa infestată, distrugerea
cu unelte agricole, smulgerea în cazul
unor suprafeţe izolate, efectuarea unor
arături adânci şi discuiri pe terenurile
agricole, respectiv erbicidarea, după
caz. În situaţia depistării în teren a
acestei buruieni, fermierul avertizat va
avea câteva zile la dispoziţie să înlăture
buruiana, urmând ca în perioada 16 - 31
iulie, comisia să efectueze un al doilea
control, cu scopul de a veriﬁca dacă
proprietarul s-a conformat şi a înlăturat
buruiana. În cazul în care fermierul nu
a luat măsurile necesare nici dupa cel
de-al doilea control, acesta va ﬁ sancţionat cu o amendă cuprinsă între 750 si
5.000 de lei pentru persoanele ﬁzice şi
între 5.000 şi 20.000 de lei pentru persoanele juridice.
 Doina A. NEAGOE

Potrivit Legii nr. 3/1990 privind societatile
comerciale, nulitatea unei societati inmatriculate in registrul comertului poate ﬁ declarata de tribunal numai când sunt îndeplinite
anumite condiţii.
Acestea sunt următoarele: lipseşte actul
constitutiv sau nu a fost încheiat în formă
autentică, în situaţiile prevăzute la art. 5 alin.
(6); obiectul de activitate al societăţii este ilicit
sau contrar ordinii publice; lipseşte încheierea
judecătorului delegat de înmatriculare a societăţii; lipseşte autorizarea legala administrativă
de constituire a societăţii; actul constitutiv nu
prevede denumirea, sediul societăţii, obiectul său de activitate, aporturile asociaţilor şi
capitalul social subscris şi vărsat; s-au încălcat dispoziţiile legale privind capitalul social
minim, subscris şi vărsat; nu s-a respectat
numărul minim de asociaţi, prevăzut de lege.
Nulitatea nu poate ﬁ declarată în cazul în care
cauza ei, invocată în cererea de anulare, a fost
înlăturată înainte de a se pune concluzii în fond
la tribunal. Atenţie! Pe data la care hotărârea
judecătorească de declarare a nulităţii a devenit
irevocabilă, societatea încetează fără efect
retroactiv şi intră în lichidare. De precizat că
asociaţii răspund pentru obligaţiile sociale
până la acoperirea acestora.
 Doina A. NEAGOE

Eurostat: România,
inﬂaţie 4,6%
Potrivit Eurostat, biroul european de statistică, inﬂația din România este mai mult
decât dublă față de media din Europa.
În UE, inﬂația anuală a crescut la 2% în mai,
de la 1,5% în aprilie, după ce anul trecut pe
vremea asta, se cifra la 1,6%. Inﬂația anunțată
de Eurostat se referă la indicele armonizat al
prețurilor de consum (IAPC), care de regulă este mai mic decât indicele prețurilor de
consum (IPC), dat publicității penru România
de Institutul Național de Statistică (INS). Cele
mai ridicate rate anuale ale inﬂaţiei din Uniunea Europeană au fost înregistrate luna trecută
în România (4,6%) şi Estonia (3,1%), iar cele
mai scăzute în Irlanda (0,7%) şi Grecia (0,8%).
 Doina A. NEAGOE

Vă aşteptăm şi în centru!

Anunţurile de publicitate pot ﬁ depuse şi
achitate şi la Punctul de preluare deschis
lângă Teatrul de Stat din Oradea, pe strada
Patrioţilor nr. 2, de luni până joi, între
orele 9.00-18.00, vineri,
între orele 9.00-16.00 şi duminica,
între orele 16.00-18.00.

