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IMPORTANT !

simplificarea,

Ghidul Comisiei Europene
privind Fondurile Structurale
si de Investitii Europene 20142020

FEDR, FSE, Fondului de Coeziune, FEPAM, FEADR,

gestiunea

si

controlul

si

resursele

financiare, prezentand totodata regulamentele oficiale ale

incluzand Cooperarea Teritoriala Europeana, si date de
contact utile pentru cei interesati.
Sursa: UNCJR

PNDR: Se pot depune cereri de
finantare a investitiilor
neagricole din zona rurala

Comisia Europeana a publicat recent editia in limba
romana a ghidului «Fondurile Structurale si de
Investitii Europene: texte oficiale si comentarii».
Documentul abordeaza obiectivele politicii de coeziune si
principiile de interventie, alinierea consolidata la
Strategia “Europa 2020”, imbunatatirea eficacitatii,

Agentia

pentru

Finantarea

Investitiilor

Rurale

(AFIR) deschide o noua sesiune anuala de depunere
a proiectelor de investitii pentru submasurile din
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cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala

depuse cu un punctaj estimat mai mare sau egal cu pragul

(PNDR) 2020 prin care sunt finantate proiectele de

de calitate ajunge la 200% (excluzand valoarea publica

investitii in activitati neagricole derulate in mediul rural.

totala a proiectelor retrase). Aceasta prevedere nu se
aplica in primele 5 zile calendaristice ale sesiunii si ale

Astfel, in perioada 28 iulie – 30 noiembrie 2016, AFIR

etapelor de depunere, cand sesiunea va ramane deschisa

va primi online proiecte de investitii pentru Submasura

indiferent daca suma alocata va fi epuizata.

6.2 „Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in
zone rurale” si pentruSubmasura 6.4 „Investitii in crearea

Masurile sunt in linie cu „Pachetul de masuri pentru

si dezvoltarea de activitati neagricole”.

dezvoltarea clasei de mijloc la sate”, lansat de premierul

Solicitantii de fonduri europene au la dispozitie in 2016,

Dacian CIOLOS in luna martie 2016, prin care se

pentru cele doua Submasuri, 158 milioane de euro, din

urmareste, intre altele: stimularea mediului de afaceri din

care 73 de milioane de euro sunt alocati pentru finantarea

mediul rural, crearea de locuri de muncă, cresterea

100% nerambursabila a Planurilor de Afaceri prin

veniturilor populatiei rurale, reducerea diferentelor dintre

submasura (sM) 6.2 si 85 de milioane de euro sunt alocati

mediul rural si urban. Pachetul de masuri poate fi

pentru finantarea cu pana la 90% nerambursabila a

consultat pe site-ul Guvernului www.gov.ro la sectiunea

proiectelor de investitii prin submasura (sM) 6.4.

Obiective, subsectiunea Strategii-Politici-Programe.

Sesiunea anuala continua de primire a proiectelor este
Sursa: AFIR

deschisa in intervalul 28 iulie 2016, ora 9.00 – 30
noiembrie 2016, ora 16.00 pentru sM 6.2 si sM 6.4.

Modalitatea de depunere a cererilor de finantare este cea
online pe pagina oficiala a Agentiei www.afir.info.

Pragul minim este de 15 puncte pentru sM 6.2 si de 10

PNDR: Se pot depune proiecte
pentru infiintarea de grupuri
de producatori

puncte pentru sM 6.4 – acestea fiind si pragurile de
calitate aferente ultimei luni (noiembrie) din sesiune.
Pragurile lunare de calitate pornesc pentru ambele
sumbasuri de la 60 de puncte in perioada 28 iulie – 31
august, scad la 45 de punte in luna septembrie si la 30 de
puncte in octombrie.

Pentru aceasta sesiune, plafonul maxim de depunere a
proiectelor este de 200% fata de suma anuala alocata
fiecarei submasuri.

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a
anuntat deschiderea incepand cu data de 12 iulie 2016 a
sesiunii de depunere a proiectelor pentru submasurile 9.1.
„Infiintarea

grupurilor

de

producatori

in

sectorul

agricol” si 9.1a „Infiintarea grupurilor de producatori in
Precizam ca depunerea proiectelor in cadrul sesiunii

sectorul pomicol” din cadrul PNDR.

anuale se opreste la termenul limita prevazut sau inainte
de acest termen, daca valoarea publica totala a proiectelor
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Termenul limita este 11 octombrie 2016, dar depunerea

Solicitantii

continua a proiectelor se poate opri inainte de termenul

nerambusabile in limita a 100.000 de euro pentru un

limita daca valoarea publica totala a proiectelor depuse

proiect de cooperare intre actori din sectorul agro-

avand un punctaj estimat (autoevaluare/ prescoring) mai

alimentar, inclusiv din cel pomicol, cu scopul de a

mare sau egal decat pragul minim ajunge la nivelul

comercializa

alocarii sesiunii anuale.

aprovizionare si de a facilita utilizarea metodelor

Fondurile disponibile pentru submasura 9.1 sunt de

inovatoare de comercializare a produselor si atragerea

4.900.000 euro, iar pentru submasura9.1a „Infiintarea

unor categorii noi de consumatori.

au

la

dispozitie

produsele

din

fonduri

lanturile

europene

scurte

de

grupurilor de producatori in sectorul pomicol” sunt
Fondurile totale disponibile sunt de aproximativ 10

de 2.200.000 euro.
Sursa: AFIR

milioane de euro pentru ambele submasuri.

Sursa: AFIR

PNDR: S-a prelungit cu o luna
sesiunea de depunere pentru
sM 16.4 si sM 16.4a

POIM: Se depun proiecte
pentru siguranta rutiera si
fluidizarea traficului la
frontiera

Agentia

pentru

Finantarea

Investitiilor

Rurale

(AFIR) a anuntat prelungirea pana la data de31 august
2016, ora 16.00, a sesiunii de depunere a cererilor
de finantare prin submasura 16.4 si submasura 16.4a
(Sprijin acordat pentru cooperare orizontala si
verticala intre actorii din lantul de aprovizionare in
sectoarele agricol si pomicol).

Ministerul Fondurilor Europene a anuntat deschiderea
liniilor

de

finantare pentruinvestitii

in

cresterea

Conform comunicatului oficial, prelungirea termenului de

gradului de siguranta a traficului, in fluidizarea

primire a cererilor de finantare s-a decis ca urmare a

traficului

solicitarilor primite in acest sens din partea potentialilor

in reducerea impactului asupra mediului. Bugetul este

beneficiari, precum si a sumelor disponibile pentru

de 106,5 milioane de euro, din care siguranta rutiera

finantarea proiectelor in sesiunea 2016.

are cea mai mare alocare – 85,2 milioane de euro.

la

punctele

de

frontiera,

respectiv

Apelurile de proiecte sunt lansate in cadrul POIM, Axa
Pragul lunar de calitate pentru perioada 31 iulie – 31

prioritara 2. „Dezvoltarea unui sistem de transport

august 2016 va fi de 10 puncte pentru ambele submasuri.

multimodal, de calitate, durabil si eficient”, Prioritatea de
investitii 7c. „Dezvoltarea si imbunatatirea sistemelor de

3

transport care respecta mediul, inclusiv a celor cu zgomot

General al Politiei Romane, respectiv Directiei de Politie

redus si care au emisii reduse de carbon, inclusiv a cailor

Transporturi sau Politiei de Frontiera Romane, dupa caz.

navigabile interioare si a sistemelor de transport maritim,
a porturilor, a legaturilor multimodale si infrastructurilor

Cifrele publicate nu includ rezerva de performanta,

aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea

alocata doar daca beneficiarii ating indicatorii de

durabila la nivel regional si local”, Obiectiv Specific

performanta agreati cu UE.

2.5.„Cresterea gradului de siguranta si securitate pe toate
impactului

Cele 106,5 de milioane de euro fac parte din POIM 2014-

transporturilor asupra mediului”, respectiv Obiectiv

2020, al doilea program ca marime din UE. Banii vor fi

Specific 2.6. „Reducerea timpului de stationare la

distribuiti dupa cum urmeaza:

modurile

de

transport

si

reducerea

punctele de comunicare transnationala”.
Principalul rezultat urmarit prin aceste investitii din

21,3 milioane de euro sunt destinati proiectelor

•

fonduri europene este reducerea numarului deceselor in

de dezvoltare a infrastructurii de acces in punctele de

accidentele rutiere. In 2015, rata de deces a fost de 95 de

trecere a frontierei/de iesire din tara si in vama.

persoane la un milion de locuitori, aproape dublu fata de

76,13 milioane euro sunt destinati proiectelor noi

•

media UE (51.5 decese la un milion de locuitori), potrivit

de siguranta a traficului si securitatii transporturilor

unor statistici ale Comisiei Europene. Romania se afla pe

pentru toate modurile de transport;

primul loc in UE – la egalitate cu Bulgaria – la capitolul

8,47 milioane de euro sunt destinati proiectelor

•

fazate, demarate in cadrul perioadei programatice

deceselor in trafic.

2007-2013, nefinalizate si continuate in actualul
In ce priveste fluidizarea traficului la punctele de

exercitiu financiar.

frontiera, prin aceasta linie de finantare se va reduce

Comisia Europeana estimeaza ca 135 000 de persoane au

timpul de stationare, in special al transportatorilor de

suferit accidente grave pe drumurile din UE. Costul social

marfa. Ghidurile pe care Ministerul Fondurilor Europene

aferent – reabilitare, asistenta medicala, daune materiale

le lanseaza pentru proiectele de investitii in siguranta

etc. – este estimat la cel putin 100 de miliarde EUR.

rutiera se adreseaza administratorilor infrastructurii de
transport pentru toate modurile, inclusiv prin parteneriate

Comisia Europeana are ca obiectiv reducerea la jumatate

cu alte institutii publice, autoritatile publice locale,

a numarului total de decese in accidente rutiere in

Directia Rutiera din Inspectoratul General al Politiei

Uniunea Europeana pana in anul 2020, incepand din

Romane si Directia de Politie Transporturi.

2010.

Ghidul ce vizeaza fluidizarea traficului la punctele de

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

trecere a frontierei se adreseaza Agentiei Nationale de
Administrare

Fiscala,

Ministerului

Transporturilor,

Operatorului de infrastructura la punctul de trecere a
frontierei desemnat in conformitate cu legislatia in
vigoare, Directiei Rutiere din cadrul Inspectoratului
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Știri Fonduri Structurale
POR: Ghidul solicitantului
pentru sprijinirea eficientei
energetice a cladirilor publice a
fost lansat in consultare publica

Ministerul

Fondurilor

Europene

(MFE) a

publicat clarificari privind conditiile de finantare din
Ghidurile Solicitantului Conditii Specifice aferente
Autoritatea

de

Management

pentru

Programul

apelurilor 1, 2 si 3 – Obiectivele Specifice 4.1.

Operational Regional (POR) a publicat spre consultare

Dezvoltare

publica, Ghidul Solicitantului – Conditii specifice de

comunitatile marginalizate in care exista populatie

accesare a fondurilor in cadrul Apelului de proiecte

apartinand minoritatii rome si 4.2 Dezvoltare Locala

nr. POR/2016/3/3.1/B/1in cadrul Axei prioritare 3 –

Integrata (DLI 360°) in comunitatile marginalizate ale

Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii

POCU:

scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 -

•

Sprijinirea

eficientei

energetice,

a

gestionarii

Locala

Integrata

(DLI

360°)

in

Sunt eligibile integral cheltuielile aferente unor
interventii

dedicate

inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse

respectiv

cheltuielile

regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in

modernizarii, dotarii cu mobilier si aparatura a

cladirile

spatiilor in care se vor desfasura activitati de sprijin

publice,

si

in

sectorul

locuintelor,

comunitatii

in

aferente

ansamblu,
reabilitarii,

Operatiunea B – Cladiri publice.

pentru cresterea accesului si participarii la educatie si

Eventualele observatii sau comentarii se pot transmite la

activitati de sprijin pentru dezvoltarea/furnizarea de

adresa de email info@mdrap.ro, pana la data de 29

servicii sociale/furnizarea de servicii inclusiv in

august 2016, ora 16.00.

cadrul centrelor comunitare integrate (medico-

Documente utile - Ghidul Solicitantului

sociale), indiferent de categoria de persoane care

Ghidul specific este destinat potentialilor solicitanti

beneficiaza de aceste servicii. De exemplu, vor fi

pentru acest apel de proiecte, versiunea finala urmand sa

eligibile integral costurile cu renovarea si dotarea

fie publicata la finalizarea procesului de consultare

unei scoli care este frecventata atat de membri ai

publica.

grupului tinta cat si de alte persoane din comunitatea
marginalizata sau din UAT, care nu sunt vizate direct
Sursa: Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice

de interventiile proiectului.
•

Clarificari la Ghidurile
Solicitantului Conditii Specifice
OS 4.1 si 4.2

In

vederea

implementarii

Activitatii

5

–

Activitati de imbunatatire a conditiilor de locuit ale
persoanelor din grupul tinta, nu vor putea fi selectate
ca parteneri companii din domeniul constructiilor.
Activitatile mentionate vor face obiectul achizitiei de
prestare de servicii/executie de lucrari.
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In situatia in care o institutie publica (de

•

exemplu, autoritate publica locala) este partener si
are in responsabilitate Activitatea 5 – Activitati de
imbunatatire a conditiilor de locuit ale persoanelor
din

grupul

tinta,

aceasta

poate

POCU: S-a lansat spre
consultare publica primul ghid
al solicitantului pe economie
sociala

subcontracta

(externaliza) interventiile in domeniul imbunatatirii
conditiilor

de

locuit.

Partenerul

va

avea

responsabilitatea coordonarii implementarii acestei
activitati si asigurarea sustenabilitatii interventiilor.
Sursa: Ministerul Fondurilor Europene
Intreprinderile de economie sociala – care, prin activitatea
lor, contribuie la rezolvarea unor probleme sociale sau ale
unei comunitati, pot primi un sprijin financiar situat intre

POSDRU: MFE a publicat spre
consultare publica un proiect
de Hotarare privind aplicarea
unor corectii financiare
aferente ultimelor aplicatii de
plata

50.000 si 100.000 euro, din fonduri europene.
Pentru acest lucru, Ministerul Fondurilor Europene
lanseaza

in

consultare

publica

o

linie

de

finantare, „Solidar”, cu o alocare de 20 milioane de euro
din Programul Operational Capital Uman (POCU).
Schema vizeaza sprijin pentru 200 de intreprinderi de
economie sociala, care au nevoie de formare, consiliere,
dezvoltarea capacitatii, adaptarea locurilor de munca
pentru persoane cu dizabilitati, transfer de know-how,
parteneriate s.a.m.d.
Conform comunicatului oficial, economia sociala este un
sector in ascensiune in Romania, dar se situeaza inca mult
sub cel din statele membre UE. In Romania, ponderea

Ministerul

Fondurilor

Europene

(MFE) a

publicat

in consultare publica un Proiect de Hotarare privind
aplicarea unor corectii financiare in cadrul Programului
Operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane”

angajatilor in sectorul economiei sociale este de 1,7%,
media la nivelul Uniunii Europene fiind de 6,5%. Aceasta
linie de finantare sprijina masura 24.4 din Pachetul
National Anti-saracie, adoptat de Guvern in februarie
2016.

(POSDRU) 2007-2013 si efectuarea unor operatiuni de
regularizare financiara.

Cristian Ghinea, Ministrul Fondurilor Europene (MFE) a

Propunerile, sugestiile si opiniile cu privire la acest

declarat: „Intreprinderile din sectorul economiei sociale

proiect pot fi transmise la adresa de

intampina chiar mai multe probleme decat intreprinderile

e-mail:contact.minister@fonduri-ue.ro pana la data de 3

traditionale in a gasi finantare, publica sau privata.

august 2016.

Fondurile europene sunt o solutie, asa ca fructificam
Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

oportunitatea si lansam acest mecanism de finantare.
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Vestea buna este ca nu este singurul, ci primul dintr-o
serie de apeluri dedicate economiei sociale”.
Printre problemele pe care intreprinderile de economie
sociala le adreseaza sunt: saracia si excluziunea,
marginalizarea, lipsa accesului la servicii (sociale,

dezvoltarea IMM-urilor pentru imbunatatirea capacitatilor
avansate de dezvoltare a produselor si a serviciilor, in
vederea cresterii competitivitatii economiilor regionale si
nationale.

medicale, financiare etc.) sau la piete pentru micii
producatori si lucratori, lipsa oportunitatilor pe piata

Finantarea disponibila in cadrul acestei prioritati se

muncii pentru persoane fara calificare profesionala,

adreseaza societatilor constituite in baza Legii nr.

degradarea mediului inconjurator.

31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare sau in baza Legii nr. 1/2005

MFE asteapta recomandarile pe marginea ghidului

privind

„Solidar”, pana la data de 10 august 2016, pe

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

adresa: solidar@fonduri-ue.ro. Depunerea de proiecte

care se incadreaza in categoria IMM-urilor non-agricole

este programata pentru perioada 1 septembrie – 30

din mediul urban, precum si intreprinderilor mijlocii non-

septembrie 2016.

agricole din mediul rural.
Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

organizarea

si

functionarea

cooperatiei,

Sunt eligibile investitiile ce se realizeaza intr-una din
urmatoarele regiuni de dezvoltare: Nord Est, Sud Est, Sud
Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru.

POR: S-a lansat in consultare
publica ghidul solicitantului
pentru finantarea IMM-urilor

Valoarea finantarii nerambursabile acordate este de
minimum 200.000 euro si maximum 1 milion euro.

Sursa: MDRAP
Autoritatea

de

Management

Operational

Programul

Regional

(POR) a publicat spreconsultare
Solicitantului

– Conditii

specifice

pentru

publica Ghidul
de

accesare

a

fondurilor in cadrul prioritatii de investitii 2.2. –
Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de
productie si dezvoltarea serviciilor.
Eventualele observatii si propuneri pot fi transmise, la
adresa info@mdrap.ro, pana la data de 24.08.2016.
Obiectivul specific al acestei axe prioritare il reprezinta
imbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea
productivitatii

muncii

in

IMM-uri

in

sectoarele

competitive identificate in Strategia Nationala pentru
Competitivitate. Prioritatea de investitie 2.2. va sprijini
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Știri subvenții

Din Bugetul National a fost autorizata la plata pana la
aceasta data suma de 187,07 milioane euro, astfel:
– 115,45 milioane euro pentru Ajutor National
Tranzitoriu in sector vegetal (ANT1);
– 68,616 milioane euro pentru Ajutor National
Tranzitoriu in sector zootehnic (ANTZ), din care:
• 11,266 milioane euro – ANTZ 7 pentru un numar de
32.865 beneficiari;
• 39,406 milioane euro – ANTZ 8 pentru un numar de
59.129 beneficiari;
• 17,944 milioane euro – ANTZ 9 pentru un numar de

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura

19.650 beneficiari.

(APIA) informeaza ca a inceputautorizarea platilor si

Estimam ca sumele aferente ANTZ 9 (Schema cuplata de

pentru schemele de sprijin SCZ 7.22 (Sprijinul cuplat

productie – specia caprine/ovine), vor fi achitate in

in sector zootehnic, vaci de lapte) si SCZ 7.23

conturile beneficiarilor in aproximativ 4 zile de la data

(Sprijinul cuplat cuplat in sector zootehnic, specia

autorizarii, pe masura ce se alimenteaza contul APIA cu

bivolite de lapte).

sumele necesare.

Cuantumul stabilit pentru aceste schemele de sprijin este
de 826,0596 euro/cap vaca de lapte, respectiv 3649,2009

Sursa: APIA

lei/cap vaca de lapte si 209,8453 euro/cap bivolita lapte,
respectiv 927,0126 lei/cap bivolita lapte.

Pana acum au fost platite in conturile fermierilor,
crescatori de bovine/ovine/caprine, urmatoarele sume:
– ANTZ 7 (Schema decuplata de productie in sectorul

Au inceput platile pentru
schemele de sprijin ANTZ și
SCZ

lapte, specia bovine) – 8,778 milioane euro pentru un
numar de 28.941 beneficiari;
– ANTZ 8 (Schema decuplata de productie in sectorul
carne, specia bovine) – 30,147 milioane euro pentru un
numar de 49.013 beneficiari;
– ANTZ 9 (Schema cuplata de productie – specia
caprine/ovine) – 3,912 milioane euro pentru un numar de
4.650 beneficiari;
– SCZ 9.19 (Sprijinul cuplat in sector zootehnic, ovine) si

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura

SCZ 7.20 (Sprijinul cuplat in sector zootehnic, caprine) –

(APIA) informeaza ca incepand cu data de 24.07.2016

5,820 milioane euro pentru un numar de 5.240

a inceput autorizarea platilor si pentru schemele de

beneficiari.

sprijin ANTZ 9 (Ajutor National Tranzitoriu in sector
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zootehnic – Schema cuplata de productie – specia

autorizarii, pe masura ce se alimenteaza contul APIA cu

caprine/ovine), SCZ 7.19 (Sprijinul cuplat in sector

sumele necesare.

zootehnic, specia ovine) si SCZ 7.20 (Sprijinul cuplat
cuplat in sector zootehnic, specia caprine).

In tabelul de mai jos se regasesc atat sumele totale

Astfel, pana astazi, 28.07.2016, pentru aceste scheme au

autorizate la plata pentru Campania 2015 cat si cele

fost platite in conturile fermierilor crescatori de

platite pana acum pentru un numar de 849.788 beneficiari

bovine/ovine/caprine pentru schemele de sprijin ANTZ 7

(90,01% din numarul total de beneficiari), pe toate

(Schema decuplata de productie in sectorul lapte, specia

tipurile de fonduri (Fondul European de Garantare

bovine), ANTZ 8 (Schema decuplata de productie in

Agricola (FEGA), Fondul European pentru Agricultura si

sectorul carne, specia bovine), SCZ 7.19 (ovine) si SCZ

Dezvoltare Rurala (FEADR) si Buget National), astfel:

7.20

(caprine)

urmatoarele

sume:

– ANTZ 7 – 7,400 milioane euro pentru un numar de

Precizam ca pe langa sumele din tabel in anul 2015 s-au

25.485 beneficiari (81,65 % din totalul beneficiarilor

facut plati si pentru Masura 214 – “Plati privind

autorizati

agromediu” in valoare de 15,5 milioane euro.

la

plata);

– ANTZ 8 – 23,651 milioane euro pentru un numar de
Sursa: APIA

40.258 beneficiari (74,08 % din totalul beneficiarilor
autorizati

la

plata);

– SCZ 9.19 (ovine) si SCZ 7.20 (caprine) – 1,487
milioane euro pentru un numar de 1.286 beneficiari ( 8,63
% din totalul beneficiarilor autorizati la plata).

Din Bugetul National a fost autorizata la plata pana la
aceasta data suma de 173,38 milioane euro, astfel:
–

115,19 milioane euro pentru Ajutor National

Tranzitoriu
–

Fermierii pot depune cererile
pentru motorina aferente
trimestrului II până pe 1
august

in

sector

vegetal

(ANT1);

58,19 milioane euro pentru Ajutor National

Tranzitoriu in sector zootehnic (ANTZ), din care:
•

9,99 milioane euro – ANTZ 7 pentru un numar de

31.211
•

34,93 milioane euro – ANTZ 8 pentru un numar de
beneficiari;

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura

13,27 milioane euro – ANTZ 9 pentru un numar de

(APIA) informeaza potentialii beneficiari capana la data

54.339
•

beneficiari;

14.897 beneficiari.

de 01.08.2016 inclusiv, se depun cererile de plata a
ajutorului pentru cantitatile de motorina achizitionate

Estimam ca sumele aferente ANTZ 9 (Schema cuplata de

si utilizate in agricultura,aferente trimestrului II al

productie – specia caprine/ovine), vor fi achitate in

anului 2016.

conturile beneficiarilor in aproximativ 4 zile de la data

Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de
finantare pentru 2016 depun cererile de solicitare a
9

ajutorului de stat insotite de o situatie centralizatoare

suprafetele aflate in exploatare, in cazul in care au intervenit

privind cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in

modificari fata de cererea de acord prealabil pentru finantare;

trimestrul respectiv, precum si documentele prevazute de

h) adeverinta in original de la Directia pentru agricultura

Ordinul

1727/2015,

judeteana, pentru suprafetele plantate cu vie nobila, in cazul

pentruaprobareaProcedurilorspecifice de implementaresi

in care au intervenit modificari fata de cererea de acord

control,

prealabil pentru finantare.

MADR

nr.

precumsi

a

formularisticiinecesareaplicariischemei de ajutor de stat
pentrureducereaaccizei la motorinautilizatainagricultura.

Pentru sectorul zootehnic, cererile de plata se depun
insotite

de

urmatoarele

documente:

Ajutorul de stat consta in rambursarea diferentei dintre

a) situatia centralizatoare a cantitatilor de motorina

acciza standard si acciza redusa (stabilita la 21,00

utilizate pentru sectorul zootehnic, aferenta trimestrului

euro/1000 litri) pentru motorina utilizata la efectuarea

pentru care solicita acordarea ajutorul de stat prin

lucrarilor mecanizate in agricultura, a carui valoare

rambursare, intocmita conform modelului prevazut in

unitara, determinata potrivit prevederilor art. 218 din

anexa

Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile

b) copie a facturilor fiscale de cumparare a motorinei

ulterioare, este de 1,7975lei/litru.

emise

nr.9

de

vanzator

din

pe

numele

ordin;

solicitantilor;

c) situatia privind calculul efectivului rulat/efectivului
Pentru sectorul vegetal, cererile de plata se depun insotite
de

urmatoarele

mediu realizat, intocmita de beneficiar si vizata de

documente:

medicul imputernicit de libera practica, dupa caz,

a) situatia suprafetelor si a structurii culturilor pentru care

intocmita conform modelului prevazut in anexa nr.10;

solicita ajutorul de stat si/sau productia de ciuperci estimata,

d)

aferente perioadei pentru care solicitaacordareaajutorul de

e) copie de pe cererea depusa de catre apicultori la

stat prin rambursare, al carei model este prevazut in anexa

consiliul local in vederea asigurarii acestora de vetre de

nr.8

stup

din

ordin;

dovada

in

cont

atemporare

trezorerie;

sau

permanente;

b) documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsa,

f)

dupa

caz;

documentelor de inregistrare, in cazul in care au

c) situatia centralizatoare a cantitatilor de motorina utilizate

intervenit modificari fata de cererea de acord prealabil

la lucrari mecanizate, aferente perioadei pentru care solicita

pentru finantare.

copie

a

documentelor de

identitate

si/sau

a

acordarea ajutorul de stat prin rambursare, intocmita conform
modelului

prevazut

in

anexa

nr.9

din

ordin;

Pentru sectorul in bunatatiri funciare, cererile de plata se

d) copie a facturilor fiscale de cumparare a motorinei emise

depun

de

solicitantilor;

a) situatia centralizatoare a cantitatilor de motorina

trezorerie;

utilizate pentru irigatii, aferenta perioadei pentru care

f) copie a documentelor de identitate si/sau a documentelor

solicita acordarea ajutorul de stat prin rambursare,

de inregistrare, in cazul in care au intervenit modificari fata

intocmita conform modelului prevazut in anexa nr.9 din

de

ordin;

vanzator

e)

pe

dovada

cererea

de

acord

numele
cont

prealabil

pentru

finantare;

g) adeverinta in original de la Registrul agricol, cu

insotite

de

urmatoarele

documente:

b) copie a facturilor fiscale de cumparare a motorinei
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emise

de

vanzator

pe

numele

solicitantilor;

national („Programul Rabla”) si in Programul privind

c) situatia centralizatoare a cantitatilor de apa pentru

reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in

irigatii, intocmita conform modelului prevazut in anexa

transporturi,

nr.11

transport rutier nepoluante si eficiente din punct de

din

ordin;

prin

promovarea

vehiculelor

de

d) copie a facturilor de apa din care sa reiasa volumul de

vedere energetic („Programul Rabla Plus”) 2016.

apa

beneficiar;

In aceasta etapa, pentru „Programul Rabla” au fost

e) situatia suprafetelor irigate, pe structuri de culturi,

analizate un numar de 115 dosare depuse de persoane

aferenta perioade ipentru care se solicita ajutorul de stat;

juridice. Din acestea, 62 de dosare au fost acceptate

f)

pentru 312 autovehicule si 53 de dosare au fost respinse.

consumat

de

dovada

catre

cont

trezorerie;

g) copie a documentelor de identitate si/sau a
documentelor de inregistrare, in cazul in care au

Pentru „Programul Rabla Plus” au fost analizate un

intervenit modificari fata de cererea de acord prealabil

numar de 4 dosare depuse de persoane juridice. Din

pentru finantare.

acestea, 2 dosare au fost acceptate pentru 5 autovehicule
si 2 dosare au fost respinse.

Cererile

de

plata

pot

fi

depuse

de

sau imputernicitul

Persoanele juridice care au fost acceptate in programe se

acestuia,caz in care imputernicirea este emisa de catre

pot adresa unuia dintre producatorii/dealerii auto care au

administratorul /reprezentantul legal si este insotita de

fost validati in Programul „Rabla” si „Rabla Plus” 2016.

administrator/reprezentantul legal

copia actului de identitate al persoanei imputernicite.
Persoanele juridice care au fost respinse au posibilitatea
Sursa: API

sa depuna contestatii incepand de miercuri, 27 iulie 2016,
in termen de 5 zile.

S-au publicat listele
persoanelor juridice acceptate
si respinse in Programul
„Rabla” si „Rabla Plus” 2016

De asemenea, solicitantii respinsi pot depune un nou
dosar, la sediul Administratiei Fondului pentru Mediu,
pana la data de 21 octombrie 2016.

Documente utile:
Lista PJ acceptate in cadrul Rabla 2016
Lista PJ respinse in cadrul Rabla 2016
Lista PJ acceptate in cadrul Rabla Plus 2016
Lista PJ respinse in cadrul Rabla Plus 2016
Sursa: AFM
Administratia

Fondului

pentru

Mediu (AFM)

a publicat rezultatul primei etape de evaluare si
validare a dosarelor depuse de persoanele juridice in
Programul de stimulare a innoirii Parcului auto
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Programul RABLA va fi
suplimentat cu aproximativ
4.000 de tichete electronice

sunt obligati sa caseze o masina veche, asa cum se
intampla in cazul Programului RABLA CLASIC, dar cele
doua programe pot fi cumulate, pentru un discount mai
mare.

Programul de stimulare a innoirii Parcului auto
national – RABLA CLASIC 2016 va fisuplimentat cu
aproximativ 4.000 de tichete electronice pentru
persoanele fizice incepand de astazi, 18 iulie 2016.

Sursa: Ministerul Mediului

Programele „Casa Verde” si
„Casa Verde Plus” incep in
august

”Anul acesta, programul RABLA a inregistrat o
premiera. Dupa 12 ani de functionare, este pentru prima
data in istoria programului cand tichetele electronice
alocate persoanelor fizice sunt epuizate in trei saptamani
de la lansarea programului. Deoarece exista in
continuare cereri de la cetateni pentru inscrierea in
RABLA CLASIC, am decis realocarea fondurilor in
interiorul Programului si suplimentarea numarului de
tichete electronice”, a declarat Cristiana Pasca Palmer,
ministrul Mediului, Apelor si Padurilor.
Initial, suma alocata pentru persoanele fizice a fost de 115

Ministerul Mediului a lansat in consultare publica,

milioane lei. Administratia Fondului pentru Mediu a decis

programele

suplimentarea sumei alocate cu 10 milioane de lei din

Plus’ dedicate

bugetul

dotarea caselor cu sisteme de producere a energiei

pentru

persoanele

juridice.

Prin

aceasta

”Casa
celor

Verde’
care

si

”Casa

Verde

doresc finantare

pentru

suplimentare si alte ajustari, in cadrul sistemului

nepoluante si izolarea

electronic al Programului se intentioneaza sa se ajunga la

ecologice. Programele se vor afla in dezbatere publica

peste 17.000 de tichete electronice pentru persoanele

timp de zece zile, urmand sa fie lansate oficial in luna

fizice.

august.

lor

cu

materiale

Astfel, pentru acest an, bugetul programului „Casa
”In prezent, avem in derulare Programul RABLA PLUS,

Verde” ajunge la 138 de milioane de lei, din care 60 de

dedicat masinilor electrice. Suplimentarea bugetului

milioane de lei pentru populatie.

pentru RABLA CLASIC ofera cetatenilor care doresc sa
achizitioneze o masina electrica sansa de a beneficia de

„O persoana fizica poate primi o finantare de 6.000 de lei

un discount de aproape 6.000 de euro”, a adaugat

pentru achizitia unor panouri solare care sa asigure apa

ministrul Cristiana Pasca Palmer.

calda menajera, adica 100% din costuri. In cazul

In cadrul programului RABLA PLUS sunt disponibile

achizitiei unei pompe de caldura, finantarea ajunge la

ECOTICHETE

masini

8.000 de lei, adica 70-80% din costurile totale”, a

electricehibride si de 20.000 de lei pentru masini 100%

declarat ministrul Mediului, Cristiana Pasca-Palmer, la

elecrice. Pentru a beneficia de acest program, cetatenii nu

conferinta de lansare a proiectului, eveniment organizat
12

de

5.000

de

lei

pentru

intr-o casa eficienta energetic, respectiv casa Solaris din

un contract cu viitorul beneficiar, care va avea la

localitatea Voluntari.

dispozitie un an pentru a achizitiona sistemul si a depune

Pentru cladirile publice se pot obtine finantari de pana la

facturile pentru decontare. Finantarea va fi acordata pe

90% din proiect, dar nu mai mult de 500.000 de lei pentru

principiul ‘primul venit, primul servit’.

unitatile de cult si doua milioane de lei pentru institutiile
publice. Pentru primarii, subventia este de maximum

La randul sau, presedintele Administratiei Fondului

patru milioane de lei pentru orasele cu peste 100.000 de

pentru Mediu, Istvan Jakab, a aratat ca, la programul

locuitori si scade gradual pana la 500.000 de lei pentru

anterior ‘Prima Casa’, lansat in 2011, au participat 15.000

localitatile cu mai putin de 3.000 de locuitori.

de persoane fizice, din care circa 2.000 nu au primit inca
finantarea.

„In acest an lansam in premiera si programul ‘Casa

„Partea de implementare poate dura si avem cazuri cand

Verde Plus’. Bugetul total pentru acest an este de 45 de

implementarea a inceput anul trecut”, a explicat Jakab.

milioane de lei, din care 12 milioane de lei pentru

El a estimat pentru cele doua proiecte lansate in acest an

persoanele fizice si 33 de milioane de lei pentru cele

circa 10.000 de beneficiari.

juridice„, a aratat ministrul.
Proiectele finantate prin „Casa Verde Plus” vor include,

„Speram ca aceste programe sa continue si anii urmatori,

pe langa sistemele de incalzire, optimizarea energetica

dar acest lucru depinde de succesul lor. Ne dorim ca si

prin folosirea de materiale cu amprenta redusa de carbon,

asociatiile de locatari sa poata beneficia, dar aici sunt

respectiv izolarea termica a peretilor cu materiale,

anumite aspecte juridice care trebuie clarificate”, a mai

ecologice, precum lana, canepa sau piatra bazaltica,

spus Cristiana Palmer.

sisteme de acoperisuri verzi, sisteme de eficientizare a

Casa Solaris, unde a avut loc conferinta de presa, poate

consumului de resurse si sisteme de iluminat ecologice.

produce de patru ori mai multa energie decat consuma, cu
ajutorul panourilor fotovoltaice instalate pe acoperis, iar

„Am observat ca sunt zone unde lana efectiv se arunca la

incalzirea si racirea casei se face prin pereti, tavan si

gunoi, asa ca vrem sa cream o piata pentru a utiliza lana

pardoseala, utilizandu-se apa pompata dintr-un put aflat

in mod eficient”, a adaugat Palmer.

in apropiere. Proprietarii locuintei, pe langa faptul ca nu

Un beneficiar persoana fizica poate primi maximum

platesc nimic la intretinere, vor primi bani pentru ca vor

40.000 de lei prin acest program, suma care poate acoperi

livra electricitate in sistemul energetic national.

integral izolarea cu materiale ecologice a unei case cu o
amprenta la sol de 90 de metri patrati (materiale si

Sursa: Agerpres

manopera). Persoanele juridice, pentru cladirile de interes
public, pot primi pana la 500.000 de lei.

Potrivit ministrului, romanii care vor sa acceseze aceste
programe trebuie sa se inscrie la Agentia pentru Protectia

Ministerul Agriculturii
pregateste un ajutor financiar
pentru apicultori in limita a
patru milioane de

Mediului de pe raza judetului unde locuiesc si sa
intocmeasca un dosar. Angajatii de la Administratia
Fondului de Mediu vor analiza dosarul, apoi va fi semnat
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euro

au afectat familiile de albine. Ei au sustinut ca 2016 va fi
un „an dezastruos”, unul dintre cei mai slabi din ultimii
30 de ani.„Suntem intr-o situatie disperata, intre faliment
si supravietuire, pentru ca nu s-a facut nimic din cauza
ploilor. Dam suplimente nutritive, zahar si hrana
albinelor, practic le stimulam in perioada in care trebuia
sa fim la cules la rapita si la salcam, iar teiul este
aproape terminat.(…)”, a declarat la mijlocul lunii iunie,
presedintele Asociatiei Crescatorilor de Albine din
Romania (ACA), Ioan Fetea.

Ministerul

Agriculturii

si

Dezvoltarii

Rurale

Cele mai afectate zone sunt vestul, centrul si sudul tarii.

(MADR) pregateste un ajutor financiar in limita a
patru milioane de euro pentru apicultorii care au
inregistrat pierderi din cauza vremii nefavorabile din
acest an, a declarat, ministrul de resort, Achim Irimescu.
„Incercam sa-i ajutam pe apicultori in acest an si in
principiu vom putea acorda un ajutor financiar de 15 lei

Potrivit celor mai recente date culese de ACA din
teritoriu, productia de miere din acest an nu va depasi
7.000 de tone, in conditiile in care 80-90% din familiile
de albine au avut de suferit in urma conditiilor meteo
nefavorabile.

pe stup. Inca analizam, dar cred ca vom putea aloca in
jur de 4 milioane de euro pentru sector. Din datele
transmise de apicultori, au fost afectate in acest an de
conditiile meteo nefavorabile intre 1,2 si 1,4 milioane de
familii de albine„, a precizat Irimescu.
Potrivit sursei citate, sprijinul pentru apicultori va veni
dupa rectificarea bugetara, anuntata pentru finele lunii
iulie, inceputul lunii august, alte domenii vizate de un
posibil sprijin financiar fiind sectorul carnii de porc si cel
pentru achizitia de material genetic pentru reproductia la
ovine si caprine.

„Cred ca anul acesta productia de miere va fi undeva la
30-35% dintr-o productie normala, adica in jur de 6.000
— 7.000 tone estimam noi. Avem 80-90% din familiile de
albine afectate si de aceea noi am cerut Ministerului
Agriculturii un ajutor de minimis de 50 de lei pe stup.
Nici la floarea soarelui nu am mai recuperat, pentru ca
apicultorii nu s-au mai deplasat in pastoral, fie ca nu au
mai avut albine, fie familiile au fost slabite. Nici exportul
de miere nu a mers anul acesta pentru s-a blocat de tot
piata europeana. Au adus anul trecut miere din China,
Argentina si exista stocuri chiar si in Germania, unde

Achim Irimescu se afla vineri in localitatea Paltinis din
judetul Sibiu pentru a participa la reuniunea Asociatiilor
Crescatorilor de Ovine si Caprine.

exportam noi cea mai mare cantitate”, a explicat la
randul sau presedintele ACA.
In ceea ce priveste scumpirea mierii din cauza productiei
reduse de anul acesta, Fetea sustine ca nu s-ar justifica

Inca din luna mai, apicultorii romani au solicitat sprijinul
Ministerului Agriculturii pentru a face fata „situatiei

acest lucru, deoarece in Romania nu prea se consuma
miere si exista stocuri suficiente.

disperate” din acest an, in care ploile excesive si vremea
nefavorabila au redus semnificativ productia de miere si
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„Am vazut o statistica potrivit careia aproape 20% din

Finantelor si i-am cerut sistarea acestor impozite. Banii

mierea pe care o consumam noi vine din import, iar anul

europeni nu se impoziteaza”, a declarat Irimescu.

trecut, in Romania, au intrat cantitati mari de miere din

Pentru ca APIA intocmeste abia acum declaratiile de

afara si sunt stocuri suficiente”, a precizat Fetea.

plata din 2015 pentru subventiile celor 17.000 de fermieri

Romania produce, in medie, 22.000 de tone de miere

romani, beneficiari ai banilor europeni, Ministerul

anual, clasandu-se pe locul patru in Europa, si detine un

Finantelor ii obliga sa declare fondurile pentru anul

efectiv de 1,47 de milioane de familii de albine. La nivel

trecut, iar acestia platesc penalitati. Fermierii care

national sunt inregistrati in jur de 40.000 de apicultori, iar

primesc abia acum documentele de plata pentru

peste 60% dintre acestia sunt membri ai Asociatiei, cu un

subventiile APIA din 2015 sunt in situatia de a plati

efectiv de 900.000 de familii de albine.

penalitati de 1,5% pe zi pentru fiecare zi de intirziere, de
la depunerea declaratiei 101 (februarie 2016), privind
Sursa: Agerpres

Ministerul Agriculturii cere
sistarea impozitarii fermierilor
pentru subventiile europene

bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul trecut.
Ministerul Finantelor le-a impus fermierilor sa declare
subventiile respective ca fiind venituri din 2015, chiar
dacă plătile incep abia acum si au fost declate până pe 15
octombrie a.c.

“Noi trebuie acum sa schimbam acea declaratie 101
pentru anul 2015 si, automat, computerul ne calculeaza
penalitati fiindca n-am declarat veniturile, cheltuielile,
profitul in timpul legal. Penalitatile sunt de 1,5% pe zi”,
a explicat Vasile Datcu, presedinte APA Braila.
„Voi avea o noua intalnire cu ministrul de Finante si
presedintele Comisiei pentru Agricultura!”, a declarat
Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Achim

Irimescu.

Irimescu, a cerut ministerului Finantelor sistarea

“Acest context o sa-l discut din nou cu ministrul de

europene pentru

Finante Anca Dana Dragu si cu presedintele Comisiei

impozitelor

pentru

subventiile

cei 17.000 de fermieri romani.

pentru Agricultura, Nini Sapunaru. Si fermierii sunt

Fermierii sunt impozitati de Ministerul Finantelor pentru

suparati pentru ca, din pacate, nu am gasit inca o

banii publici veniti prin subventiile APIA, bani europeni,

rezolvare la o mare parte din aceste probleme”, a mai

fapt ce contravine legislatiei europene. “Banii publici nu

spus Achim Irimescu.

pot fi impozitati de statul roman, este unica si ilegala

Sursa: Ziarul Financiar

aceasta masura si totusi se intampla”, a declarat pentru
Vasile Datcu, presedintele Asociatiei Producatorilor
Agricoli Braila.
“Nu sunt de acord ca fermierii sa plateasca impozite
pentru subventii. Am avut o intrevedere cu ministrul

Exemple de Succes
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Romanca Ruxandra DraghiaAkli este noul director general
adjunct pentru cercetare si
inovare la Comisia Europeana

Ruxandra Draghia-Akli a fost numita director general

Sursa: Reprezentanta Comisiei Europene in Romania

Cum sa faci profit din energia
verde

adjunct al Directiei Generale pentru Cercetare si
Inovare (DG RTD) din cadrul Comisiei Europene. Ea
va prelua aceasta functie incepand cu data de 1
septembrie 2016.
Ruxandra Draghia-Akli este unul dintre cei 4 noi directori
generali adjuncti, alaturi de dna Charlina Vitcheva –
Centrul Comun de Cercetare (DG JRC), dl Mario
Campolargo – Directia Generala Informatica (DG DIGIT)

Global ecology

si dl Carlos Alegria – Directia Generala Interpretare
(SCIC).

Augustin Oancea, omul de afaceri care conduce cel mai
mare „vanzator“ privat de energie din Romania,

Noul director general adjunct are cetatenie romana si s-a

sau Zoltan Teszari, antreprenorul din spatele afacerii

alaturat Comisiei Europene in 2009, in cadrul Directiei

RCS&RDS, au reusit sa stranga profit din companiile

Generale pentru Cercetare si Inovare. Anterior, dna

prin care isi administreaza afacerile din domeniul

Draghia-Akli a desfasurat, timp de aproape 20 de ani, o

energiei verzi, chiar daca sectorul a fost maturat

activitate de medic si cercetator in Romania, Franta si

de schimbarile legislative.

SUA. Ultimul post ocupat, inainte de a-si incepe

Energia verde, un domeniu care pur si simplu a decolat

activitatea in cadrul Comisiei Europene, a fost cel de

incepand cu anul 2010 si care a generat investitii de circa

vicepresedinte pentru cercetare al unei companii de

6,5 – 7 miliarde de euro in cei mai grei ani pe care i-a

cercetare din domeniul biotehnologiei. In cadrul Comisiei

experimentat economia locala dupa prabusirea Lehman

Europene, ea ocupa actualmente pozitia de director in

Brothers, le-a atras atentia si antreprenorilor romani. Cei

Directia Sanatate din cadrul DG RTD. Aici, dna Draghia-

mai multi insa au ales domeniul energiei solare,

Akli conduce o echipa de circa 150 de persoane si

principalul factor fiind faptul ca investitiile in astfel de

gestioneaza un buget de aproximativ 1,3 miliarde de euro.

proiecte cereau sume mai mici, iar schema de sprijin
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promitea o recuperare rapida a banilor „blocati“ in
panouri.

Unul dintre antreprenorii care au investit masiv in
domeniul energiei verzi, in proiecte solare, este Augustin
Oancea, cel care controleaza Tinmar Ind, compania care a
avut o crestere spectaculoasa pe seg¬mentul furnizarii de
energie electrica, de¬venind cel mai mare jucator privat
de profil.

Sursa: Ziarul Financiar

in Sha re
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