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CIECH Soda România a primit acordul de mediu pentru construirea
unei noi centrale în cogenerare de înaltă eficiență, o etapă nouă și
importantă în procesul de reclădire a șanselor ca societatea să reia
producția de sodă pe platforma chimică.

Începând din septembrie 2019, când CIECH Soda România a fost
nevoită să intre în stand-by pe termen lung în ceea ce privește producția
de sodă calcinată (din cauza denunțării unilaterale a contractului de
furnizare a aburului de către CET Govora, singurul furnizor de abur din
Vâlcea, care a majorat succesiv prețul aburului cu 80% într-un interval
mai mic de doi ani, cu mult peste nivelul fezabil, ceea ce a făcut ca
menținerea producției să fie complet nesustenabilă), societatea din
Râmnicu Vâlcea, cu sprijinul Grupului CIECH, a inițiat numeroase acțiuni
pentru a pune bazele unei posibile reporniri a producției.

Deoarece aburul industrial este un element indispensabil al
producției de sodă calcinată, compania a elaborat planuri referitoare la
construirea unei noi centrale în cogenerare în incinta proprie, care ar
putea asigura pe termen mediu calitatea și volumul necesare de abur
industrial în cadrul unui proces de producție care acordă atenție protecției
mediului și care reprezintă un punct de plecare pentru dezvoltarea
economică a județului Vâlcea.

Potrivit studiului de fezabilitate, pe care compania l-a finalizat în
trimestrul al patrulea al anului 2020, într-un interval de aproximativ 3 ani,
poate fi construită o nouă centrală în cogenerare pe terenul care aparține
fabricii, asigurând bazele pentru repornirea producției de sodă în Vâlcea
și contribuind la crearea a aproape 1.000 de locuri de muncă în județ.

De asemenea, atunci când își vor relua activitatea CIECH Soda
România, SNS Salrom (unul dintre principalii furnizori de materii prime) și
serviciile locale de mentenanță, va fi asigurată creșterea numărului de noi
locuri de muncă în economia locală a județului Vâlcea și vor fi sprijinite
cele deja existente. (Potrivit unui raport EY publicat pe 16 septembrie 2019,
peste 4.400 de locuri de muncă au fost create în economia României în 2018
ca urmare a activităților CIECH Soda România).

„Studiile noastre arată posibilitatea unei reduceri a emisiilor de CO2
cu 275.000 de tone în producția de abur față de volumul emisiilor
generate de fostul furnizor, iar acest lucru este încurajator în ceea ce
privește continuarea dezvoltării planurilor. Desigur, aceste aspecte
depind încă de luarea unor decizii finale de către toți factorii implicați,
adică investitori și autorități, dar astăzi suntem cu un pas mai aproape de
ideea că am putea relua activitatea de producție a sodei calcinate,
reînnodând tradiția de peste 60 de ani de mândrie profesională în
Vâlcea”, a declarat Witold Urbanowski, CEO al CIECH Soda România
(foto).

Activitatea CIECH Soda România este în prezent redusă la 70 de
angajați care sunt implicați în producția de silicat de sodiu lichid, cu
ajutorul propriului generator de abur industrial de joasă presiune, în
conservarea uzinei și în funcțiile de suport al activității.

Cu toate acestea, având în vedere noile resurse financiare
disponibile, în special fondurile UE pentru recuperarea economică,
precum și angajamentele de reducere a emisiilor de CO2 asumate de
România în cadrul Pactului Ecologic European, se poate crea un context
favorabil pentru grăbirea deciziilor de a construi noua centrală.

CIECH Soda România era ultimul producător de sodă calcinată
rămas din țară, furnizând materii prime importante pentru diferiți
producători locali de sticlă, detergenți, substanțe chimice și produse
metalurgice, reprezentând o sursă locală și de încredere pentru
aprovizionarea cu sodă calcinată. Reluarea producției va ajuta și la
reducerea importurilor de sodă calcinată din Bulgaria și Turcia până la
aproximativ 30 milioane de dolari pe an. În ceea ce privește contribuția la
economia orașului Râmnicu Vâlcea și a României prin plata de impozite,
raportul EY a arătat, de asemenea, că fiecare 1 milion de lei plătit sub
formă de impozite a atras alte 3 milioane de lei la bugetul de stat.

Pentru decizia finală de investiție, Grupul CIECH contează pe un
răspuns privind sprijinul local punctual în ceea ce privește: accesul la
fonduri pentru completarea investiției din linii de finanțare asigurate de
UE, bonusul pentru cogenerare existent și conexiunile la rețele naționale
de transport al energiei electrice și al gazelor.

Mai mult, construirea unei noi centrale în cogenerare necesită
atragerea unui partener extern pentru CIECH care va fi responsabil

pentru construcția și întreținerea unei noi surse de abur industrial și, de
asemenea, pentru finanțarea investiției.

Despre CIECH
Grupul CIECH, acționarul majoritar al CSR, este un holding

internațional din industria chimică, fiind prezent în peste 100 de țări și
înregistrând în 2018 venituri echivalente cu 1 miliard de dolari. În 2014,
pachetul majoritar de acțiuni CIECH a fost achiziționat de KI Chemistry,
o companie aparținând celui mai mare fond de investiții privat polonez,
Kulczyk Investments.

CIECH Soda România S.A., o companie din cadrul grupului CIECH,
a produs sodă calcinată și silicat de sodiu până în 2019. De la preluarea
Uzinelor Sodice Govora, în 2016, CIECH a transformat fabrica de pe
platforma industrială într-o companie competitivă pe piață. În septembrie
2019, compania a intrat în stand-by temporar din cauza denunțării
unilaterale a contractului privind furnizarea de abur de către CET Govora,
aflată în incapacitatea de a oferi abur la prețuri și în cantități sustenabile.
În prezent, principalele linii de producție a sodei ale companiei se află în
stand-by pe termen lung, până la momentul în care compania își va
dezvolta propriile planuri pentru o sursă de aprovizionare cu abur
sustenabilă, o nouă centrală în cogenerare. Linia de producție a silicaților
rămâne operațională și va fi reluată în curând producția de silicați lichizi.

CIECH Soda România își crește șansele de
a relua producția de sodă pe termen mediu

• Compania a obținut acordul de mediu pentru construirea unei noi centrale în cogenerare de înaltă eficiență, care va
produce aburul industrial necesar pentru repornirea fabricii de sodă calcinată
• Au fost realizate în mod constant contacte cu partenerii din întregul proces de funcționare, de la furnizarea de
combustibil la conectarea la rețeaua energetică.
• Este așteptat din partea autorităților răspunsul final privind alocarea fondurilor și condițiile de funcționare

Ghidul fiscal al
contribuabililor
care realizează

venituri din
profesii liberale
a fost publicat

pe site-ul ANAF

Ministerul Finanțelor vine în
sprijinul contribuabililor prin
publicarea unui nou material
informativ dedicat persoanelor
fizice care au obligația să
declare și să plătească
impozitele și contribuțiile sociale
datorate pentru veniturile
realizate din profesii liberale, în
anul 2020. Materialele se
găsesc pe site-ul anaf.ro, în
secțiunea Asistență Contribuabili
– Servicii oferite contribuabililor
– Ghiduri curente și alte
materiale informative.

Sunt considerate venituri din
profesii liberale veniturile
obținute de către medici,
avocați, notari publici, executori
judecătorești, experți tehnici și
contabili, contabili autorizați,
auditori financiari, consultanți
fiscali, arhitecți, traducători,
sportivi, precum și alte persoane
fizice cu profesii reglementate în
condițiile legii. Veniturile obținute
din profesii liberale desfășurate
în România se consideră ca fiind
obținute din România, indiferent
dacă sunt primite din România
sau din străinătate. Veniturile din
profesii liberale, realizate în mod
individual și/sau într-o formă de
asociere, sunt venituri din
activități independente, fiind
impozitate în sistem real.

Contribuabilii interesați pot
găsi și alte detalii utile despre
Declarația unică pe care trebuie
să o depună pentru această
categorie de venituri, respectiv:
ce formulare necesare și de
unde se pot procura, cum se
poate depune Declarația unică și
ce modalități de plată sunt puse
la dispoziția contribuabililor.

Rolul acestui nou ghid fiscal
este de a stimula și asista
contribuabilii să declare corect
veniturile realizate din profesii
liberale și să plătească impo-
zitele și contribuțiile datorate, in-
clusiv prin intermediul mijloa-
celor electronice de plată
existente. Sursa: MF
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Zilele astea nu e deloc ușor să fii antreprenor. Dar sunt și cele mai bune
zile să faci o schimbare. Iar UniCredit Bank îți propune soluții pentru multe
dintre lucrurile pe care le vrei altfel. 

Pentru costuri mai mici, pentru mai multă eficiență, pentru a câștiga timp,
pentru a-ți extinde afacerea în online și pentru a o gestiona mai bine. Dacă sunt
lucruri care contează pentru tine, hai să vorbim despre cum te putem ajuta să
faci un pas către digitalizarea afacerii tale:

1. Pachetul GeniusIMM
Cu GeniusIMM* la prețul unic de 39 Lei/luna, ai inclus în pachetul de bază tot

ce-ți trebuie ca să-ți digitalizezi afacerea:
• 3 certificate digitale calificate**, cu care poți semna oricând și oriunde
• BusinessNet (Basic sau Professional) cu Digipass sau Mobile Token și

Business Mobile, pentru banking la distanță
Descoperă pachetul GeniusIMM, aici.

2. E-commerce
Mai mult decât o soluție de acceptare la plată a cardului, îți oferă avantaj

competitiv pe o piață online în continuă creștere:
• Este dedicată celor care vând produse/servicii online: profesii liberale, IMM-

uri (start-up-uri sau companii cu experiență)
• Ai două module, în funcție de nevoile tale: eGenius & eGeniusWEB
Descoperă soluția de E-commerce

3. POS integrat cu casă de marcat și sistem de
gestiune

O soluție digitală combo, cu care:
• Emiți o singură chitanță care va conține și informațiile tranzacției cu cardul
• Reduci riscul de eroare: toate tranzacțiile se vor găsi în programul de

gestiune
• Salvezi timp: softul de extragere tranzacții remote îți pregătește fișierul XML

ce trebuie trimis la ANAF lunar
Citește mai mult

4. Business Mobile
Soluția de banking la distanță îți economiseste timp și nu ai costuri de

administrare.
Vezi tot ce poți face cu aplicația

Mereu în întâmpinarea ta, pentru lucrurile care contează.
UniCredit Bank

* Pachet tranzacțional dedicat persoanelor juridice cu cifra de afaceri anuală
de maxim 3 milioane EUR.

** Pentru semnătură electronică calificată, cu chei criptografice păstrate în
cloud emise de Trans Sped SRL, Banca fiind autoritate de înregistrare

În lista marilor proiecte de transport anunțate și asumate direct de către Guvern prin
Planul Național de Redresare și Reziliență se regăsește și legătura Râmnicului cu
Autostrada Sibiu-Pitești, 24 de kilometri până la nodul rutier de la Tigveni: „În acest context,
PNRR vine cu o serie de reforme şi investiţii care presupun creşterea eficienţei
implementării investiţiilor în infrastructura de transport, prin creşterea capacităţii

administrative, a guvernanţei corporative (CNIR şi CNAIR), coroborat cu investiţii în
dezvoltarea infrastructurii rutiere majore (TEN-T) şi a conexiunilor cu zone relevante din
punct de vedere economic (inclusiv cu potenţiale culoare navigabile) în special pe
următoarele tronsoane: A7 – anumite secţiuni; A8 – anumite secţiuni; A1 – secţiunea Lugoj-
Deva; A3 – anumite secţiuni şi Centura Metropolitană Cluj; legătura între Autostrada A1 –
Timişoara – Aeroportul Timişoara; legătura Autostrada A8 – Leţcani Vest – Bypass Iaşi – Iaşi
Dacia; legătura Apahida (Est Cluj-Napoca) – Jucu (Zona industrială şi logistică); legătura
între Autostrada A1 – Piteşti – Mioveni Bypass; legătura Craiova Est – Drum Expres Piteşti
– Craiova; legătura Hunedoara – Sântuhalm – Autostrada A1; legătura A10 – Teiuş – Blaj
(zona industrială); legătura Autostrada A3 – Mărtineşti – Vâlcele; alternativa Techirghiol
(Litoral Express); legătura Slobozia – Drajna Nouă – Autostrada A2; legătura Călăraşi –
Drajna Nouă – Autostrada A2; legătura DN1 – Aeroport Henri Coandă – Autostrada A3/A0;
legătura Sfântu Gheorghe – Autostrada A13; legătura Râmnicu Vâlcea – Tigveni; alte
proiecte minore care asigură accesul diferitelor zone de interes către infrastructura mare de
transport şi conexiuni cu potenţiale culoare navigabile” reiese din document.

Proiectul este însă la nivel de lansare licitație a studiului de fezabilitate. „Drumul celor
trei capitale” – Curtea de Argeș, Câmpulung, Târgoviste -  DN 73C face parte din proiectul
Autostrăzii Pitești-Sibiu, urmând să realizeze o conexiune directă între Râmnicu Vâlcea și
drumul de mare viteză. DN 73C are în total 69,6 km, esențiali pentru proiectul Autostrăzii
Pitești-Sibiu fiind cei 24 km, dintre Râmnicu Vâlcea și viitorul nod rutier de la Tigveni.

Soluții pentru
digitalizarea
afacerii tale

Legătura Râmnicu Vâlcea Tigveni, asumată
oficial prin PNRR



3
www.ccivl.ro

FISCAL
martie 2021

Noile etichete energetice

ale UE - aplicabile de la 1

martie 2021

Pentru a-i ajuta pe consumatorii din UE să își reducă facturile
la energie și amprenta de carbon, de la 1 martie 2021, se aplică
o versiune complet nouă a etichetei energetice a UE,
recunoscută pe scară largă, în toate magazinele și la toate
punctele online de vânzare cu amănuntul.

Noile etichete se vor aplica inițial unui număr de patru
categorii de produse – frigidere și congelatoare, mașini de spălat
vase, mașini de spălat rufe și televizoare (precum și alte
monitoare externe).

Vor urma etichete noi pentru becuri și lămpi cu surse de
lumină fixe la 1 septembrie 2021, iar în anii următori se vor
adăuga și alte produse.

Tot la 1 martie 2021, vor intra în vigoare o serie de norme
privind „proiectarea ecologică” – îndeosebi referitoare la
posibilitatea de reparare și la necesitatea ca producătorii să
asigure disponibilitatea pieselor de schimb timp de mai mulți ani
după ce produsele ies de pe piață.

Pe lângă reclasificarea clasei de eficiență energetică a
produsului în cauză, s-a schimbat și aspectul noii etichete, care
conține icoane mai clare și mai moderne. La fel ca și etichetele
anterioare, etichetele reclasificate indică mai mult decât clasa de
eficiență energetică. În cazul unei mașini de spălat rufe, de
exemplu, etichetele permit aflarea, dintr-o privire, a numărului de
litri de apă pe ciclu de spălare, a duratei ciclului de spălare și a
consumului de energie, astfel cum sunt măsurate de un program
standardizat.

O altă schimbare semnificativă este introducerea unui cod
QR în partea din dreapta sus a noilor etichete. Scanând codul
QR, consumatorii pot găsi informații suplimentare despre
modelul de produs, cum ar fi date despre dimensiuni,
caracteristici specifice sau rezultate ale testelor, în funcție de
aparat. Toate aparatele de pe piața UE trebuie înregistrate în
noua bază de date paneuropeană - baza de date europeană a
produselor pentru etichetare energetică (EPREL). Se va facilita
astfel și mai mult compararea unor produse similare în viitor.

Context

Eticheta energetică a UE este un element recunoscut la
scară largă care se aplică pe produsele de uz casnic (de
exemplu, becuri, televizoare sau mașini de spălat) și care, de
peste 25 de ani, îi ajută pe consumatori să facă alegeri în
cunoștință de cauză. În cadrul unui sondaj (Eurobarometru)
realizat la nivelul întregii UE în 2019, 93 % dintre consumatori au
confirmat că au recunoscut eticheta, iar 79 % dintre consumatori
au spus că aceasta le-a influențat alegerea produsului cumpărat.
Se preconizează că, împreună cu cerințele minime de
performanță armonizate (cunoscute sub denumirea de
„proiectare ecologică”), normele UE în materie de etichetare
energetică vor determina o reducere a cheltuielilor
consumatorilor cu mii de miliarde de euro anual, generând
totodată multe alte beneficii pentru mediu și pentru producători și
distribuitori.

A fost lansat AGRO IMM INVEST
MADR anunță lansarea

Subprogramului Agro IMM Invest ce
reprezintă garantarea de către stat
pentru creditele acordate IMM-urilor
din domeniul agriculturii, pescuitului,
acvaculturii și sectorului alimentar de
către instituțiile de credit. Are un
plafon de 1 miliard de lei. Prin
subprogramul AGRO IMM INVEST va
fi acordat un grant nerambursabil de
maximum 10% din valoarea creditului
garantat cu condiția încadrării în
plafonul de 120.000 euro pentru
fiecare întreprindere care îşi
desfăşoară activitatea în sectorul
pescuitului şi acvaculturii, sau
100.000 euro pentru fiecare
întreprindere care îşi desfăşoară
activitatea în domeniul producţiei
primare de produse agricole,
respectiv 800.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul alimentar. Toate
creditele se referă atât la capitalul de lucru, cât și la investiții. Este subvenționat 100% comisionul de risc,
comisionul de administrare și dobânzile. Are o perioadă de grație de maximum 24 luni pentru rambursarea
principalului, iar rambursarea creditelor se face în cel puțin două rate pe an.

Camera de Comert si
Industrie Valcea organizeaza
in cadrul proiectului „EDU Activ
– Formare profesionala pentru
dezvoltare si inovare”
urmatoarele cursuri gratuite :

Competente informatice

Obiectivul cursului:
sprijinirea participanților în
însușirea de cunoștințe,
deprinderi și aptitudini pentru a
înțelege și utiliza computerul
pentru stocarea, prelucrarea şi
prezentarea informaţiei cu
ajutorul procesorului de texte –
WORD, foilor de calcul tabelar
– Excel, aplicaţiei specializate
pentru realizarea prezentărilor
– PowerPoint, elementelor
Multimedia, precum și în
comunicare și participare la
rețele de colaborare prin
intermediul internetului.

Responsabil de mediu

Obiectivul cursului: Acest
curs vizeaza dezvoltarea
cunostintelor si aptitudinilor
practice ale participantilor in
vederea gestionarii aspectelor

referitoare la protectia mediului
si intocmirea documentelor
specifice.

Agent vanzari

Cursul de „Agent Vânzări”
se adresează celor care vor să
se certifice sau să se
perfecționeze în dinamica și
provocatoarea meserie de
agent de vânzări. Cursul este
structurat logic, este bazat pe
experiența nemijlocită și este
raportat la problemele actuale
din piață. Cursul se adresează
personalului angajat în vânzări
indiferent de ceea ce vând,
produse sau servicii, dar și
celor care nu au experiență în
acest domeniu, nu lucrează
într-o companie care necesită
aptitudine de vânzări, însă își
doresc să-și însușească
aceste tehnici și să înceapă o
carieră în acest domeniu.
Cursul va fi unul practic,
interactiv și foarte util. Partea
teoretică va fi completată de
partea practică prin exerciții și
grupuri de discuții.

Comunicare

Dezvoltarea tehnicilor de
comunicare si strategiilor
eficiente de comunicare

Eligibilitate participanti:

Proiectul se adreseaza
persoanelor angajate in
regiunile: Sud-Vest Oltenia,
Sud-Muntenia si Centru

Pentru înscrieri precum

şi pentru alte informaţii ne

puteţi contacta la

urmӑtoarele adrese de e-

mail:

cristina.nuica@ccivl.ro –

curs Competente

informatice

gheorghe.rizoiu@ccivl.ro

– curs Responsabil de

mediu

modesta.dragan@ccivl.r

o – curs Agent vanzari

andreea.tenea@ccivl.ro –

curs Comunicare

Sau la urmӑtoarele

numere de telefon:

0250/733449, 0250/734200 –

Secretariat CCI Valcea

EDU Activ – Formare profesionala

pentru dezvoltare si inovare
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CE ESTE ARBITRAJUL
COMERCIAL ?

ARBITRAJUL este o alternativă privată de justiţie,
prin care, persoanele care au capacitatea deplină de
exerciţiu a drepturilor pot soluţiona litigiile patrimoniale
dintre ele, în afară de acelea care privesc drepturi
asupra cărora legea nu permite a se face tranzacţie.
Arbitrajul se înscrie în categoria instituţiilor juridice
reprezentative ale sferei comercialului; este unul din
“instrumentele” ei adecvate, create de lege în favoarea
comercianţilor, spre a le oferi o alternativă de judecată
specializată în soluţionarea litigiilor născute din acte şi
fapte de comerţ. În trăsăturile instituţiei se regăsesc
materializate cu fidelitate principiile şi regulile de bază
ale dreptului comercial, convertite în avantaje ale
acesteia, în comparaţie cu instanţele judecătoreşti.

BAZA LEGALĂ
Codul de procedură civilă şi Legea nr. 335/2007

privind Camerele de Comerţ din Romania.

AVANTAJELE ARBITRAJULUI
COMERCIAL

Menţionăm sintetic câteva dintre aceste avantaje,
cu convingerea că ele vor deveni argumente pentru
consilierii juridici/avocaţi şi agenţii economici spre a
prefera această alternativă de judecată:

Părţile au posibilitatea de a-şi desemna ele însele
arbitrii Părţile au posibilitatea de a-şi desemna ele
însele arbitrii ce vor soluţiona litigiul, raportându-se la
profesionalismul, probitatea morala, specializarea
acestora; lista de arbitri propusă de Comisia de Arbitraj
Comercial de pe langă CCI Vâlcea reprezinta din acest
punct de vedere un argument convingător pentru a
apela la serviciile acestei instanţe de judecată. De
reţinut că arbitrii desemnaţi sunt independenţi şi
imparţiali în îndeplinirea atribuţiilor şi nu au calitatea de
reprezentanţi ai părţilor în litigiu.

Oferă posibilitatea soluţionării rapide a cauzelor
Oferă posibilitatea soluţionării rapide a cauzelor,
hotărârea arbitrală pronunţându-se într-un interval de
cel mult 5 luni de la constituirea tribunalului arbitral,

pentru litigiile interne, şi de 9 luni pentru cele
internaţionale, dacă părţile nu au convenit altfel.
Comparat cu termenele de soluţionare practicate de
instanţele judecătoreşti, aspectul devine semnificativ
dacă se are în vedere, în plus, natura patrimonială a
litigiilor supuse judecăţii.

Cheltuielile arbitrale sunt mai reduse Cheltuielile
arbitrale sunt mai reduse decât taxele de timbru
percepute de instanţele judecătoreşti.

Soluţionarea litigiului, dosarul, inclusiv hotărârea
arbitrală sunt confidenţiale Soluţionarea litigiului,
dosarul, inclusiv hotărârea arbitrală sunt confidenţiale,
nici o persoană străină nu are acces la dosar fără
acordul scris al părţilor. Lipsită de caracterul public al
dezbaterilor din faţa instanţelor de drept comun,
procedura arbitrală creeaza părţilor posibilitatea
protejării onorabilităţii lor, esenţială într-un circuit
economic concurenţial.

Procedura arbitrală se finalizează, la fel ca la
instanţele judecătoreşti Procedura arbitrală se
finalizează, la fel ca la instanţele judecătoreşti, prin
pronunţarea unei hotărâri care este definitivă şi
obligatorie şi se bucură de aceeaşi putere ca o hotărâre
judecătorească, putând fi pusă în executare silită prin
mijloacele stabilite de Codul de procedură civilă. Ea
poate fi desfiinţată numai pe calea acţiunii în anulare,
promovată pentru motivele expres şi limitativ prevăzute
de lege.

CUM BENEFICIEZI DE ARBITRAJ
COMERCIAL ?

Pentru a beneficia de aceste substanţiale avantaje,
TREBUIE să includeţi în CONTRACTELE pe care le
încheiaţi cu partenerii de afaceri, CLAUZA ARBITRALĂ
(COMPROMISORIE) : “Orice litigiu patrimonial
decurgând din sau în legătură cu acest contract,
inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea
ori încetarea efectelor lui, se va soluţiona prin arbitraj
comercial, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie
Valcea, în conformitate cu Regulamentul şi Regulile de
Procedură Arbitrală ale acestei Camere. Hotărârea
arbitrală este definitivă şi obligatorie, părţile angajându-
se să o execute de bună voie.”

Sursa: www.ccivl.ro

Noi fonduri pentru tinerii
fermieri din diaspora

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a deschis, în
perioada 4 ianuarie – 4 mai 2021, o nouă sesiune de primire a
proiectelor dedicată tinerilor fermieri din diaspora. Este vorba de
submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” din cadrul
Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR
2020).

Alocarea financiară pentru această sesiune continuă este de 20
milioane de euro. Pragul de calitate pornește de la 70 de puncte,
descrescând lunar cu 15 puncte. Astfel, în ultima lună de sesiune, în
perioada 5 aprilie – 4 mai, pragul lunar de calitate va fi de 25 de
puncte.

Ghidul solicitantului pentru această sesiune a fost modificat
pentru a ușura accesarea finanțării nerambursabile pentru tinerii
cetățeni români din afara granițelor țării care se instalează ca șefi sau
manageri ai exploatației. În acest sens, au fost revizuite și clarificate
condițiile și precondițiile pe care tinerii din diaspora trebuie să le
îndeplinească pentru a depune proiectul, simplificându-se modalitatea
de depunere a documentelor doveditoare a studiilor și a locului de
muncă.

Astfel, pot solicita finanțare europeană nerambursabilă tinerii
fermieri din diaspora care au absolvit, în ultimele 60 de luni, înaintea
depunerii cererii de finanțare un program de studiu în domeniul
agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară:
postuniversitar, universitar, preuniversitar, în țări membre ale Uniunii
Europene (UE) sau țări terțe din UE.

O altă condiție este ca aceștia să fi avut un loc de muncă în țări
membre UE sau țări terțe UE în domeniul agricol, agro-alimentar,
veterinar sau economie agrară, cel puțin 3 luni neîntrerupte, în
ultimele 24 luni dinaintea depunerii cererii de finanțare. Pentru dovada
locului de muncă în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau
economie agrară solicitanții vor prezenta un document oficial a cărui
origine va fi autentificată prin apostilă emisă conform Convenției de la
Haga.

În cazul în care, solicitantul nu poate depune documentul
autentificat prin apostilă acesta poate să depună un certificat de
înregistrare1care dovedește prezenta solicitantului cel puţin 3 luni
neîntrerupte în ultimele 24 luni, anterioare depunerii cererii de
finanţare, este emis de autorităţile locale (de exemplu poliția sau
primăria), care cuprinde numele şi adresa persoanei înregistrate,
precum şi data înregistrării, în baza art. 8 a Directivei 2004/38/CE.

Sprijinul public acordat prin PNDR 2020 pentru instalarea tinerilor
fermieri este 100% nerambursabil, în valoare de 40.000 de euro sau
de 50.000 de euro, în funcție de dimensiunea exploatației agricole
(dimensiunea exploatației agricole se poate calcula și prin noua
aplicație pusă la dispoziția publicului pe pagina de internet a AFIR –
http://so.afir.info/).

Finanțarea se acordă tinerilor fermieri sub formă de sumă
forfetară în două tranșe: 75% din cuantumul sprijinului la semnarea
Contractului de finanțare și 25% din cuantumul sprijinului în funcție de
implementarea corectă a Planului de Afaceri, fără a depăși trei ani
(cinci ani pentru exploatațiile pomicole) de la semnarea Contractului
de finanțare.

Acordarea sprijinului va fi proporțională cu gradul de îndeplinire a
Planului de Afaceri.

Depunerea cererilor de finanțare se face doar on-line pe
www.afir.info, conform precizărilor din Ghidul Solicitantului, începând
din data de 4 ianuarie, ora 09:00 și până în data de 4 mai, ora 16.00.

Ghidul solicitantului și materialele necesare accesării pot fi
consultate pe site-ul AFIR, www.afir.info – Investiții PNDR, în
secțiunea dedicată submăsurii 6.1 “Sprijin pentru instalarea tinerilor
fermieri”.

Comisia stabilește calea pentru o
politică comercială a UE deschisă,

durabilă și fermă
Comisia Europeană și-a prezentat strategia comercială pentru următorii ani.

Reflectând conceptul de autonomie strategică deschisă, aceasta se bazează pe voința UE
de a contribui la redresarea economică prin sprijinirea transformărilor verzi și digitale,
precum și pe un accent reînnoit pe consolidarea multilateralismului și pe reformarea
normelor comerțului mondial pentru a se asigura că acestea sunt echitabile și durabile.
Dacă este necesar, UE va adopta o poziție mai fermă în apărarea intereselor și valorilor
sale, inclusiv prin intermediul unor noi instrumente.

Abordând una dintre cele mai mari provocări ale epocii noastre și răspunzând
așteptărilor cetățenilor săi, Comisia plasează durabilitatea în centrul noii sale strategii
comerciale, sprijinind transformarea fundamentală a economiei sale pentru ca aceasta să
devină neutră din punct de vedere climatic. Strategia include o serie de acțiuni principale
care vizează consolidarea norme comerciale la nivel mondial și contribuția la redresarea
economică a UE.

În ceea ce privește noua strategie, Valdis Dombrovskis, vicepreședintele executiv și
comisarul pentru comerț, a declarat: „Provocările cu care ne confruntăm necesită o nouă
strategie pentru politica comercială a UE. Avem nevoie de un comerț deschis, bazat pe
norme, pentru a contribui la restabilirea creșterii economice și la crearea de locuri de
muncă după pandemia de COVID-19. Politica comercială trebuie, de asemenea, să sprijine

pe deplin transformările verzi și digitale ale economiei noastre și să conducă eforturile
globale de reformare a OMC. În plus, ar trebui să ne ofere instrumentele necesare pentru
a ne apăra atunci când ne confruntăm cu practici comerciale neloiale. Urmărim o abordare
deschisă, strategică și fermă, care pune accentul pe capacitatea UE de a face propriile
alegeri și de a modela lumea din jurul său prin asumarea rolului de lider și prin
angajamentul său, reflectând interesele și valorile noastre strategice.”

Ca răspuns la provocările actuale, strategia acordă prioritate unei reforme majore a
Organizației Mondiale a Comerțului, inclusiv angajamente globale privind comerțul și clima,
noi norme pentru comerțul digital, norme consolidate pentru combaterea denaturărilor
concurenței și restabilirea sistemului său de soluționare obligatorie a litigiilor.

Noua strategie va consolida capacitatea comerțului de a sprijini tranziția digitală și cea
climatică. În primul rând, contribuind la realizarea obiectivelor Pactului verde european. În
al doilea rând, prin eliminarea barierelor comerciale nejustificate din economia digitală
pentru a profita de beneficiile tehnologiilor digitale în comerț. Prin consolidarea alianțelor
sale, cum ar fi parteneriatul transatlantic, împreună cu un accent mai puternic pe țările
învecinate și Africa, UE va fi mai în măsură să modeleze schimbările globale.

În paralel, UE va adopta o abordare mai strictă și mai fermă în ceea ce privește
punerea în aplicare și asigurarea respectării acordurilor sale comerciale, combaterea
comerțului inechitabil și abordarea preocupărilor legate de sustenabilitate. UE își intensifică
eforturile pentru a se asigura că acordurile sale aduc beneficii negociate lucrătorilor,
fermierilor și cetățenilor săi.

Această strategie se bazează pe o consultare publică amplă și favorabilă incluziunii,
care include peste 400 de contribuții din partea unei game largi de părți interesate,
evenimente publice în aproape fiecare stat membru și o colaborare strânsă cu Parlamentul
European, cu guvernele UE, cu întreprinderile, cu societatea civilă și cu publicul larg.

Arbitraj comercial la Camera de
Comert si Industrie Valcea
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