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ANAF

Servicii electronice oferite
contribuabililor
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF)
reaminteşte contribuabililor
că aceste servicii electronice
înlesnesc comunicarea către
contribuabili a actelor administrative ﬁscale şi a oricăror
alte acte procedurale.

De asemenea, aceste servicii
înlesnesc accesul facil la legislaţia ﬁscală, sunt disponibile
24h/24h, sunt uşor de accesat
şi nu implică deplasarea la sediul administraţiei ﬁscale sau
la oﬁciul poştal. Astfel, spaţiul
privat virtual (SPV) oferă contribuabililor persoane ﬁzice şi
persoane juridice toate facilităţile comunicării electronice
a actelor administrative ﬁscale emise în formă electronică,
precum şi a altor informaţii
şi înscrisuri în legătură cu situaţia ﬁnanciară sau ﬁscală
proprie a acestora. Accesarea
serviciului „Spaţiul privat virtual” se face de pe pagina principală a site-ului ANAF www.
anaf.ro, la secţiunea „Servicii
Online-Serviciul înregistrare/
înrolare persoane ﬁzice şi juridice Spaţiul Privat Virtual”. În
ceea ce priveşte depunerea declaraţiilor on-line, acesta este
un serviciu disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro, care
poate ﬁ accesat prin utilizarea
unui certiﬁcat digital caliﬁcat
cu menţiunea că certiﬁcatul
poate ﬁ folosit pentru transmiterea mai multor declaraţii.
Formularele electronice pot ﬁ
descărcate de pe site-ul www.
anaf.ro, secţiunea „Servicii
on-line/Declaraţii electronice/
Descărcare declaraţii”. Asis-

ANUNȚ

Direcția de Asistență Socială Oradea cu
sediul în Oradea, str. Primăriei nr.42, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi
contractuale vacante din cadrul instituției, în
perioada 22.10.2019 - 28.10.2019, astfel:
Compartiment Cabinete Medicale Școlare
Serviciul Programe Sociale
ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL
Compartiment Programe, Strategii și
Relații cu ONG-Serviciul Programe Sociale
ASISTENT SOCIAL PRACTICANT S
Centrul Comunitar Gutenberg, str Johann
Gutenberg nr.8
MEDIATOR SANITAR M
Birou Administrativ- Serviciul Economico Financiar și Administrativ
MUNCITOR NECALIFICAT II
Concursul se va desfășura la sediul
instituției, str. Primăriei nr. 42, astfel:
Proba scrisă pentru posturile de asistent
medical debutant, asistent social practicant
și mediator sanitar : 22.10.2019, ora 10.00
Proba practică pentru postul de muncitor
necaliﬁcat: 22.10.2019, ora 14.00
Proba interviu: 28.10.2019, ora 10.00
Condiții generale
Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art.3 din anexa la H.G. nr.286/2011, actualizată.

tenţa prin e-mail este un serviciu prin care contribuabilii pot
obţine informaţii cu caracter
general în legătură cu modul
în care trebuie să procedeze
pentru a beneﬁcia de un drept
ﬁscal sau pentru a se conforma
unei obligaţii ﬁscale. Serviciul
este disponibil accesând secţiunea „Formular de contact” de
pe pagina principală a site-ului
ANAF www.anaf.ro. Buletinul informativ ﬁscal cuprinde
informaţii cu privire la actele
normative cu incidenţă în materie ﬁscală care au fost publicate în Monitorul Oﬁcial al
României în săptămâna anterioară. Acest serviciu este disponibil pe site-ul www.anaf.ro,
secţiunea „Asistenţă contribuabili/Legislaţie /Noutăţi le-

gislative”. Totodată, ghidurile
curente au scopul de a facilita
îndeplinirea obligaţiilor ﬁscale
declarative şi de plată ale contribuabililor şi sunt orientate
pe grupuri ţintă, ﬁind disponibile pe site-ul www.anaf.ro,
secţiunea „Asistenţă contribuabili/Legislaţie/Ghiduri curente”. Nu în ultimul rând trebuie precizat că ANAF pune la
dispoziţia contribuabililor, în
mod gratuit, la sediile unităţilor ﬁscale teritoriale, într-un
spaţiu special amenajat, calculatoare conectate la Internet, în scopul accesării tuturor
serviciilor puse la dispoziţie
de către Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală (ANAF),
asigurând şi îndrumarea corespunzătoare în utilizarea servi-

ciilor la distanţă.
Noutate! Serviciul electronic, Spaţiul Privat Virtual, oferă contribuabililor posibilitatea
de a solicita şi a primi on-line
cazierul ﬁscal, în timp util. Solicitarea se transmite prin intermediul Secțiunii „Solicitări
/ Eliberare documente/Certiﬁcat de cazier ﬁscal”, prin selectarea CIF/CNP-ului pentru
care doresc eliberarea certiﬁcatului şi menţionarea motivului solicitării. Răspunsul la solicitarea contribuabililor se va
regăsi în Secţiunea „Mesaje”.
De precizat, în încheiere, că
instrucţiunile privind înrolarea
în SPV sunt disponibile pe site-ul www.anaf.ro.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Majorare a soldului MADR. În această toamnă
creditului acordat
Avans de până la 70% din plățile
ﬁrmelor și populației directe
Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în august cu 0,8% (0,7% în termeni reali) față de
luna anterioară, până la nivelul de 264,638
miliarde lei, a anunțat Banca Națională a
României.

Creditul în lei s-a majorat cu 1,0% (0,9% în
termeni reali), iar creditul în valută exprimat
în lei a crescut cu 0,3% (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 0,4%). Comparativ
cu aceeași lună a anului precedent, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 8,0%
(4,0% în termeni reali), pe seama creșterii cu
10,4% a componentei în lei (6,2% în termeni
reali) și a creșterii cu 3,7% a componentei în
valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 1,8%).
 Doina A. NEAGOE

România va putea acorda fermierilor în această toamnă un avans
de până la 70% din plățile directe și
de până la 85% în cazul sprijinului
acordat în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală, în urma unei decizii
aprobate de Comisia Europeană.
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți și
Intervenție pentru Agricultură, informează beneﬁciarii care au depus Cererea unică de plată aferentă Campaniei
2019 că, în data de 17 septembrie 2019,
a fost aprobată Decizia de punere în
aplicare a Comisiei nr. 6536 prin care
mai multe state membre ale Uniunii,
inclusiv România, sunt autorizate să
aplice derogări, în anul de cerere 2019,

de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE)
nr. 1306/2013 în ce privește nivelul
avansurilor pentru plățile directe și
pentru măsurile de dezvoltare rurală
legate de suprafață și de animale”, se
menționează într-un comunicat al ministerului. Astfel, statele membre pot
face plăți în avans de până la 70% în cazul plăților directe enumerate în Anexa
I la Regulamentul (UE) 1307/2013 și de
până la 85% în cazul sprijinului acordat
în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală menționat la articolul 67 alineatul (2)
din Regulamentul nr. 1306/2013. Campania de plăți în avans se va derula în
perioada 16 octombrie - 30 noiembrie
2019.
 Doina A. NEAGOE

Condiții speciﬁce
ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL
 Studii postliceale sanitare de “asistent
medical generalist”, absolvite cu diplomă sau
echivalentă
 Certiﬁcat de membru al Ordinului
Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și
Asistenților Medicali din România
 Adeverință de participare la concurs eliberată conform Hotărârii nr.35/2015 emisă de
OAMGMAMR
 Fără antecedente penale
ASISTENT SOCIAL PRACTICANT S
 Studii universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă în domeniul de licență asistență
socială
 Atestat de liberă practică sau aviz de
exercitare a profesiei de asistent social practicant eliberate în condițiile legii de Colegiul
Național al Asistenților Sociali
 Vechime minimă 1 an în specialitatea studiilor absolvite
 Fără antecedente penale
MEDIATOR SANITAR M
 Studii medii atestate cu diplomă de absolvire sau echivalentă
 Absolvent sau în curs de absolvire, a unui
curs de mediator sanitar, atestat prin certiﬁcat
sau adeverință
 Vechime minimă în muncă 6 luni
 Fără antecedente penale
MUNCITOR NECALIFICAT II M/G

Studii generale sau medii atestate cu
diplomă de absolvire sau echivalentă
 Fără antecedente penale
Alte date necesare desfășurării concursului
se aﬁșează la sediul instituției și pe pagina de
internet www.daso-oradea.ro.
În vederea participării la concurs,
candidații vor depune dosarul de concurs
în termen de 10 zile lucrătoare, de la data
aﬁșării anunțului, respectiv până la data
11.10.2019, ora 15.30 la secretarul comisiei de
concurs din cadrul Serviciului Resurse Umane-Salarizare al Direcției de Asistență Socială
Oradea, camera 42, telefon 0259/417945 și va
conține documentele prevăzute la art. 6 din
H.G. nr.286/2011.

