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AFIR: Modernizarea exploataţiilor agricole –

Pe 3 septembrie se dă startul
la depunere de cereri
Agenţia pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale (AFIR)
anunţă lansarea primei sesiuni din acest an de depunere
a Cererilor de ﬁnanţare pentru submăsura 4.1 „Investiții
în exploatații agricole” din
Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020
(PNDR 2020).

Reamintim
că
scopul
investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este
sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității
exploataților agricole prin
dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport
cu structura agricolă actuală,
precum și investițiile pentru
modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și
asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității
activelor ﬁxe. Pot ﬁ beneﬁciari
ai acestei submăsuri: fermierii, cu excepția persoanelor
ﬁzice neautorizate; cooperativele (cooperativele agricole
și societățile cooperative agricole), grupuri de producători,
constituite în baza legislației
naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor. Fondurile alocate prin Submăsura
4.1. din Programul Național de
Dezvoltare Rurală 2014 - 2020
(PNDR 2020) sunt destinate
fermelor vegetale, zootehnice şi fermelor mici. Totodată,
fermele din zona montană primesc, de asemenea, o parte din
această sumă. Concret: în perioada 3 septembrie – 31 decembrie 2018 - pentru submăsura
4.1 „Investiții în exploatații
agricole” sector ZOOTEH-

NIC; în perioada 3 septembrie
2018 – 31 martie 2019 - pentru
submăsura 4.1 „Investiții în
exploatații agricole” sector vegetal și componenta ferma de
familie şi ferma mică. Fondurile dispobilile pentru submăsura 4.1 „Investiții în exploatații
agricole” se ridică la suma de
303 milioane euro, ﬁind împărţiţi după cum urmează: 53
milioane euro - pentru sectorul
vegetal zona non-montană; 26
milioane euro - pentru sectorul vegetal zona montană; 111
milioane euro pentru sectorul
zootehnic zona non-montană;
54 milioane euro pentru sectorul zootehnic zona montană;
59 milioane euro pentru ferma de familie și ferma mică.
Potrivit Ghidului de ﬁnanţare
a acestei submăsuri, pragul
minim de selecție al proiecte-

În vigoare

Legea internship-ului
Actul normativ vizează studenţii, dar se
adresează tuturor persoanelor cu vârsta de
peste 16 ani care fac intership la ﬁrme din
România.
Astfel, legea obligă patronii care angajează
în sistem internship cu precădere studenți la
încheierea de contracte pe o perioada de maxim 6 luni, precum şi la oferirea unei indemnizaţii lunare minime de 580 de lei. Internshipul
nu mai poate ﬁ efectuat fără încheierea unui
contract, pentru că organizatorul riscă amenzi
de până la 20.000 de lei pentru ﬁecare persoană găsită fără contract. Totodată, internul nu
poate lucra mai mult de 40 de ore săptămânal,
legea interzicând efectuarea de ore suplimentare şi cu condiţia obluigatorie ca ﬁrma să ţină
evidenţa strictă a timpului în care internul lucrează.
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lor aferente sM 4.1 este de 25
puncte. În ceea ce priveşte pragurile de calitate lunare, acestea sunt următoarele: sector
zootehnic - 50 de puncte (03.09
– 30.09.2018); 40 de puncte (01.10 – 31.10.2018); 30 de
puncte (01.11 – 30.11.2018); 25
de puncte (01.12 – 31.12.2018);
sector vegetal: 90 de puncte (03.09 – 30.09.2018); 85 de
puncte (01.10 – 31.10.2018); 80
de puncte (01.11 – 30.11.2018);
75 de puncte (01.12 –
31.12.2018); 70 de puncte
(01.01 – 31.01.2019); 65 de
puncte (01.02 – 28.02.2019); 25
de puncte (01.03 – 31.03.2019);
ferma de familie și ferma
mică: 80 de puncte (03.09
– 30.09.2018); 75 de puncte (01.10 – 31.10.2018); 70 de
puncte (01.11 – 30.11.2018); 65
de puncte (01.12 – 31.12.2018);

60 de puncte (01.01 –
31.01.2019); 55 de puncte (01.02
– 28.02.2019); 25 de puncte
(01.03 – 31.03.2019).
Depunerea Cererilor de
ﬁnanțare pentru submăsura
4.1 se va face on-line pe www.
aﬁr.info, conform precizărilor
din Ghidul solicitantului, începând din data de 3 septembrie,
ora09.00. Solicitantul de ﬁnanţare trebuie să îndeplinească
cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în Ghidul
solicitantului aferent acestei
submăsuri. Ghidurile solicitantului pentru ﬁecare submăsură au fost aprobate prin Ordin MADR și au fost publicate
pe pagina de internet a AFIR
(www.aﬁr.info), pe 22 august
2018.
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În iulie, rata şomajului - 3,5%
La sfârșitul lunii iulie 2018, rata
șomajului înregistrat la nivel național
în evidențele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă a fost
de 3,50%, mai mică cu 0,70 puncte
procentuale (pp) față de iulie 2017, a
anunțat instituția.
Față de luna anterioară s-a consemnat o creștere de 0,02 pp, tendința
ușor ascendentă a ratei șomajului
ﬁind inﬂuențată de înregistrarea
absolvenților unităților de învățământ
în evidențele ANOFM. Din totalul șomerilor înregistrați, 52.439 au
fost șomeri indemnizați și 252.930
neindemnizați. Comparativ cu luna
precedentă, rata șomajului masculin
a scăzut, de la 3,62% în iunie 2018 la
3,59%, iar rata șomajului feminin a

crescut de la 3,32% în luna iunie la 3,38
%. Datele ANOFM relevă că, în funcție
de mediul de rezidență, la ﬁnele lunii
iulie, 88.772 șomeri proveneau din mediul urban, iar 216.597 din mediul rural. Cei mai mulți șomeri aveau între
40-49 de ani (84.956), urmați de cei din
grupa de vârstă 30-39 de ani (57.375), la
polul opus aﬂându-se persoanele între
25-29 de ani (18.784). Referitor la structura șomajului după nivelul de instruire, șomerii fără studii și cei cu nivel de
instruire primar au ponderea cea mai
mare în totalul șomerilor înregistrați în
evidențele ANOFM (28,85%). Șomerii
cu nivel de instruire gimnazial reprezintă 26,59% din totalul șomerilor
înregistrați, iar cei cu studii universitare 4,73 %.
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Astăzi, termen la
depunere de declaraţii
Potrivit calendarului stabilit de Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală (ANAF),
azi, 27 august, este termenul limită pentru
depunerea unor declaraţii ﬁscale.
Concret, este vorba despre: Formularul 097 ”Notiﬁcare privind aplicarea/încetarea aplicării
sistemului TVA la încasare”; Formularul 100
-“Declaraţie privind obligaţiile de plată la
bugetul de stat”; Formularul 112 - “Declaraţie
privind obligaţia de plată a contribuţiei sociale,
impozitului pe venit şi evidenţa nominală a
persoanelor asigurate”; Formularul 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”; Formularul 300 - “Decont de
taxă pe valoarea adăugată”; Formularul 301 “Decont special de taxă pe valoarea adăugată”;
Formularul 307 “Declaraţie privind sumele
rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/
regularizarea taxei pe valoarea adăugată”;
Formularul 311 - “Declaraţie privind taxa pe
valoarea adăugată colectată datorată de către
persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a
fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e),
lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul ﬁscal”; Formularul 390 VIES - “Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/
prestările intracomunitare”.
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În dezbatere,
Un nou Ghid consultativ
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor
Rurale (AFIR) a publicat, pe pagina de
internet a instituției (www.aﬁr.info), la
secțiunea „Dezbatere publică”, Ghidul solicitantului în variantă consultativă pentru
submăsura 4.3 – componenta infrastructura
de irigații, din cadrul PNDR 2014 – 2020.

Conform Ghidului consultativ, beneﬁciarii
eligibili sunt Organizații ale Utilizatorilor de
Apă pentru Irigații (OUAI), constituite din
proprietari sau utilizatori de terenuri agricole,
conform legislației în vigoare. De precizat că
AFIR se aﬂă în perioada de pregătire a unei noi
sesiuni de ﬁnanțare pentru înﬁințarea, modernizarea și dezvoltarea sistemelor de irigații care
au un rol vital atât în agricultură, cât și pentru
creșterea competitivității economiei agrare
românești. În urma intrării în vigoare a Legii
îmbunătățirilor funciare nr. 130/2018, această
sesiune va ﬁ dedicată exclusiv OUAI. Conform
documentului, prin proiectele depuse vor ﬁ
ﬁnanțate investiții în modernizarea infrastructurii secundare de irigații, a clădirilor aferente
stațiilor de pompare de punere sub presiune
și racordare la utilități, inclusiv construcția și
modernizarea bazinelor de colectare și stocare
a apei de irigat. “Printre modiﬁcările introduse
în Ghidul solicitantului, varianta consultativă,
se numără și faptul că achiziția de echipamente de irigat pentru OUAI-uri este o cheltuială
eligibilă în limita unui procentaj de maximum
30% din valoarea totală eligibilă a proiectului”,
precizează AFIR. Cei interesați pot transmite
propuneri sau observații până la 2 septembrie
2018, pe adresa de e-mail, consultare@aﬁr.
info.
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