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Programul „Investește în tine”

Plafon de garanții de 1 miliard de lei
Programul „Investește în
tine” a fost demarat în primăvara anului trecut, prin
intermediul său ﬁind oferite tinerilor - care sunt încă
în perioada de studii și care
nu au încă un loc de muncă
- împrumuturi foarte avantajoase.

Programul are scopul de a
încuraja incluziunea socială
a tinerilor și are ca obiect facilitarea accesului la ﬁnanțare
pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 și 26 de ani,
precum și pentru persoanele
cu vârsta între 26 și 55 de ani
și care sunt cuprinse în sistemul de învățământ sau care
efectuează cursuri de specializare, respectiv cursuri de
reconversie și/sau specializare
profesională autorizate de Ministerul Educației Naționale și,
după caz, de Ministerul Muncii și Justiției Sociale. Tinerii,
până la împlinirea vârstei de
26 de ani, pot apela la credite fără dobândă, garantate în
proporție de 80% de către stat,
de maximum 40.000 lei, pentru plata cursurilor, cărților,
rechizitelor, revistelor de specialitate, plata cursurilor de
specializare/caliﬁcare, de pregatire profesională, taxe de
studii, inclusiv master, doctorat, MBA, plata chiriei și a
utilităților, plata locurilor de
cazare în căminele studențești,
a unei părți din construcția
unei locuințe sau achiziția unei

MADR

Noutăţi privind
subvenţia la motorină

Suma alocată pentru plata ajutorului de
stat este de 487.593.579 lei şi se asigură de
la bugetul de stat, în limita prevederilor
bugetare aprobate Ministerului Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale (MADR) pe anul 2018.
Guvernul a aprobat o Hotărâre prin care
creşte suma alocată pentru plata ajutorului de stat, cu 67.012.579 lei, respectiv de la
420.581.000 lei, la 487.593.579 lei, ﬁind astfel
asigurate resursele ﬁnanciare necesare pentru
plata în integralitate a ajutorului de stat aferent
perioadei 1 aprilie - 30 iunie 2019. Reamintim
că, prin HG nr. 1174/2014 privind instituirea
unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea
accizei la motorina utilizată în agricultură, începând cu anul 2015 se aplică schema de ajutor
de stat pentru reducerea accizei la motorina
utilizată în agricultura, respectiv prin aplicarea
unei rate reduse de impozitare a motorinei,
utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în
agricultură în sectoarele vegetal, zootehnic şi
îmbunătăţiri funciare.
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Cu 2 miliarde de euro
locuințe, achiziționarea de
calculatoare, laptopuri, imprimante, softuri de specialitate.
În cazul în care beneﬁciarul se
angajează sau este angajat pe
perioada derulării creditului,
creditul acordat inițial poate ﬁ
suplimentat o singură dată cu
o sumă cu până la 20.000 lei,
cu respectarea scadenței ﬁnale
prevăzute în contractul de credit. Persoanele cu vârsta între
26 și 55 de ani pot accesa un
credit de până la 35.000 de lei,
împrumutul acordat inițial putând ﬁ suplimentat și în cazul
acestei categorii de beneﬁciari
cu până la 20.000 lei în cazul

Cea mai mare scădere

La lucrările
de construcții

România a înregistrat, în noiembrie, cel
mai semniﬁcativ declin din Uniunea Europeană al lucrărilor de construcții, comparativ cu perioada similară din 2017.
Potrivit datelor publicate de Oﬁciul European de Statistică (Eurostat), în noiembrie, lucrările de construcții au înregistrat o creștere
anuală de 1,8% în UE și de 0,9% în zona euro.
Cel mai important avans anual al lucrărilor de
construcții s-a înregistrat în Ungaria (27,3%),
Slovenia (18,9%) și Polonia (16%), cele mai
semniﬁcative scăderi ﬁind în România (-4,8%),
Suedia (-2,6%) și Germania (-1,9%). Raportat
la luna precedentă, lucrările de construcții au
scăzut în noiembrie cu 0,1% în zona euro și
au crescut cu 0,2% în Uniunea Europeană.
Cea mai mare creștere lunară a lucrărilor de
construcții s-a consemnat în Ungaria și Slovenia (ambele cu 4,4%) și Franța (1,5%), cele mai
mari scăderi ﬁind în Cehia (-3,6%), Germania
(-1,7%) și Portugalia (-1,5%).
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în care beneﬁciarul este angajat sau se angajează pe perioada derulării creditului. Împrumutul se va acorda în una sau
mai multe tranșe, în funcție de
facturile prezentate la decontare sau plata directă a furnizorului pe baza facturii proforme, pentru o perioadă maximă
de 10 ani, inclusiv perioada de
grație. Finanțatorului îi revine
obligația de a asigura o perioadă de grație cel puțin egală cu
perioada studiilor, nu mai mult
de 5 ani, începând de la data
acordării creditului. Programul s-a bucurat de un interes
crescut, astfel că, în doar trei

luni de la lansare, s-au aprobat
peste 1350 de credite în valoare totală de 47 de milioane
de lei. De precizat că garanţia
de stat se acordă prin intermediul Fondului Naţional de
Garantare a Creditelor pentru
Întreprinderi Mici şi Mijlocii
şi a Fondului Român de Contragarantare, iar dobânzile, comisioanele şi spezele bancare
aferente creditelor garantate se
suportă din bugetul Comisiei
Naţionale de Strategie şi Prognoză.
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Depunerea declaraţiilor ﬁscale

Termene limită
Potrivit calendarului stabilit de
Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală, până la data de 25 ianuarie,
contribuabilii trebuie să depună,
după caz, mai multe formulare ﬁscale.
Este vorba despre: F094 – „Declaraţie
privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada
ﬁscală este trimestrul calendaristic şi
care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent”;
F097 – „Notiﬁcare privind aplicarea/
încetarea aplicării sistemului TVA la
încasare”; F100 – „Declaraţie privind
obligaţiile de plată la bugetul de stat”;
F107 – „Declarație informativă privind
beneﬁciarii sponsorizărilor/mecenatului, respectiv burselor private; F112 –
„Declaraţie privind obligaţia de plată a
contribuţiei sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor
asigurate”; F208 – „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile
din transferul proprietăţilor imobiliare

din patrimoniul personal”; F224 – „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”; F300 – „Decont de taxă
pe valoarea adăugată”; F301 – „Decont
special de taxă pe valoarea adăugată”;
F307 – „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea
adăugată”;
F311 – „Declaraţie privind taxa pe
valoarea adăugată colectată datorată
de către persoanele impozabile al căror
cod de înregistrare în scopuri de TVA
a fost anulat conform art. 316 alin. (11)
lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr.
227/2015 privind Codul ﬁscal”; F390
VIES – „Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”.
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Datoria externă
a crescut

La ﬁnalul anului trecut, datoria externă
totala a României a fost de 97,361 miliarde
euro, arata datele Băncii Naţionale a României (BNR).
După primele 11 luni din 2018, din totalul
datoriei externe, datoria externă pe termen
lung a însumat 67,726 miliarde euro la 30
noiembrie 2018 (68,2% din totalul datoriei
externe), în scădere cu 1,2% faţă de 31 decembrie 2017.
În schimb, datoria externă pe termen scurt
a înregistrat la 30 noiembrie 2018 nivelul
de 31,638 miliarde euro (31,8% din totalul
datoriei externe), în creştere cu 9,7% faţă de
31 decembrie 2017. Totodată, datoria publică
a ajuns la 34,248 miliarde euro după primele
11 luni din 2018, iar rata serviciului datoriei
externe pe termen lung a fost 20% în perioada
ianuarie - noiembrie 2018, comparativ cu 25%
în anul 2017.
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În 2018, prin ANOFM,

Aproape 283.000 de
persoane angajate

Prin intermediul Agenției Naționale
pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) anul trecut au fost încadrate 282.921
persoane.
Din totalul persoanelor ocupate până la 31
decembrie 2018, 104.239 au peste 45 de ani,
70.989 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani,
59.321 au între 25 și 35 de ani, iar 48.372 sunt
tineri sub 25 de ani (dintre care 27.373 tineri
NEET – tineri cu vârsta între 16 și 25 de ani
care nu au loc de muncă, nu urmează o formă
de învățământ și nu participă la activități de
formare profesională). Cele mai multe persoane încadrate sunt de sex masculin (159.098),
numărul femeilor ﬁind de 123.823. În funcție
de rezidență, 154.513 persoane angajate în
perioada de referință provin din mediul urban,
iar 128.408 persoane sunt din mediul rural.
Nivelul de pregătire a persoanelor pentru care
a fost identiﬁcat un loc de muncă arată că cele
mai multe au studii liceale (88.827), profesionale (67.864), gimnaziale (62.338), 29.011 ﬁind
cu studii universitare.
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