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Spațiul privat virtual (SPV)

MFP dezvoltă aplicații
de mobil
Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a anunțat că a
semnat în luna septembrie
coﬁnanțare europeană în
sumă de 43 milioane lei (9
milioane euro) pentru două
proiecte prin care va ﬁ optimizat accesul la Spațiul privat virtual (SPV) de pe dispozitive mobile.

Totodată, potrivit MFP, se va
optimiza arhiva pentru eliberarea documentelor instituției
prin intermediul portalului. Ambele proiecte sunt
coﬁnanțate din Fondul Social European, prin Programul
Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, pentru a îmbunătăți interacțiunea
cetățenilor și a mediului de
afaceri cu administrația ﬁscală din România. Potrivit unui
comunicat al MFP, la începutul anului viitor va ﬁ lansată
licitația pentru achiziția Serviciilor privind realizarea unei
analize generale a sistemului
informatic actual și deﬁnirea
în detaliu a cerințelor aferente adoptării noului cadru
procedural și informațional
(infrastructura IT) în vederea dezvoltării portalului
ANAF pentru îmbunătățirea
interacțiunii cetățenilor și
mediului de afaceri. Proiectul
privind creșterea capacității
administrative a MFP și a
instituțiilor subordonate va
avea ca scop optimizarea și
simpliﬁcarea serviciilor legate de obligațiile ﬁscale și
neﬁscale și de plata taxelor în
cadrul Spațiului Privat Virtual (SPV). Totodată, acesta va

facilita obținerea de servicii
electronice extinse prin portalul ANAF. „În urma implementării propiectului, portalul
ANAF va ﬁ adaptat la dispozitive de tip smartphone și la
tabletă și va dezvolta aplicații
pentru platformele Android și
IOS prin care sunt accesibile
serviciile furnizate prin SPV.
De asemenea, vor ﬁ introduse
modalități noi de autentiﬁcare
în sistem prin dispozitive mobile, iar serviciile publice vor
ﬁ disponibile non-stop și accesibile din orice loc, indiferent
de tipul de dispozitiv folosit,
PC/laptop sau dispozitive (telefoane, tablete) mobile. Noile
servicii vor permite schimbul electronic de documente,
completarea de formulare online, furnizarea de notiﬁcări
automate și dovezi referitoare
la manipularea datelor transmise. Valoarea proiectului

este de 23.949.126,48 lei (din
care asistență ﬁnanciară nerambursabilă - 20.133.401,56
lei, iar contribuția proprie 3.835.724,92 lei).
Cel de-al doilea proiect Creșterea capacitații administrative a MFP și a instituțiilor
subordonate
în
vederea
îmbunătățirii
interacțiunii
cetățenilor și mediului de afaceri pentru obținerea de documente din arhiva instituției,
are în vedere optimizarea și
simpliﬁcarea serviciului de
eliberare a documentelor din
arhiva instituției prin intermediul portalului SPV. Astfel,
beneﬁciarii vor avea un acces
facil și imediat către servicii
publice disponibile non-stop și
din orice loc, independent de
tipul de dispozitiv folosit, PC/
laptop sau dispozitive (telefoane, tablete) mobile. Totodată,
vor ﬁ îmbunătățite schimbul

electronic de documente, completarea de formulare online,
furnizarea de notiﬁcări automate și dovezi referitoare la
manipularea datelor transmise. „Prin soluția implementată, Ministerul Finanțelor
urmărește reducerea poverii
administrative pentru contribuabili persoane ﬁzice și juridice prin reducerea duratei de
obținere de către beneﬁciari
a documentelor solicitate de
până la 5-7 zile lucrătoare de
la solicitare și două drumuri
la ghișeu, la 1 zi lucrătoare
fără deplasare la ghișeu”, se
precizează în comunicat. Valoarea acestui proiect este de
26.949.305,69 lei (din care
asistență ﬁnanciară nerambursabilă - 22.633.067,94
lei, iar contribuția proprie 4.316.237,75 lei).
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

CJAPIA Bihor. Crescătorii de animale

Situaţia ﬁnală a depunerii cererilor

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)
informează că în data de 29
septembrie 2020, s-a încheiat
perioada de depunere a cererilor de solicitare a ajutoarelor de stat pentru susținerea
activității crescătorilor din
sectoarele bovin, avicol și suin
în contextul crizei economice
generate de pandemia Covid
-19.
Conform situaţiei extrase
din baza de date a instituţiei,
în judeţul Bihor au fost depuse: 17 cereri pentru sectorul
bovine; 37 de cereri - sectorul
avicol; 10 cereri - sectorul suine. Cuantumul ajutorului de
stat pentru susținerea activității
crescătorilor din sectoarele bo-

vin, avicol și suin în contextul
crizei economice generate de
pandemia Covid -19 și plafoanele alocate sunt următoarele:
în sectorul bovine, cuantumul
– 100 euro/cap (484,09 lei/cap),
plafon maxim alocat - 35.700
mii lei; suine: cuantumul - 100
euro/UVM (484,09 lei/UVM),
plafon maxim alocat - 119.560
mii lei; avicol: cuantumul - 100
euro/UVM (484,09 lei/UVM),
plafon maxim alocat -109.800
mii lei. Valoarea maximă/beneﬁciar din toate cele 3 scheme - 100.000 euro. De precizat
că: ratele de conversie la suine
sunt 0,3 UVM pentru porc gras,
0,5 UVM - pentru animale de
reproducție (scroafe și scroﬁțe);
ratele de conversie sunt 0,03
UVM - pentru pui de carne, pui

de curcă și pui eclozionați, respectiv 0,014 UVM - pentru găini ouătoare și găini rase grele.
Sprijinul ﬁnanciar este acordat
de la bugetul de stat, prin bu-

getul Ministerului Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale, la cursul
de schimb valutar de 4.8409 lei/
euro.
 Doina A. NEAGOE

ANAF. Codul ﬁscal

Proiect de modiﬁcare
a normelor

Ministerul de Finanţe a publicat, la data
de 25 septembrie, un proiect de modiﬁcare a
Normelor de aplicare a Codului ﬁscal.
Principalele modiﬁcări vizează: clariﬁcarea
tratamentului ﬁscal aplicabil operațiunilor
compensatorii din cadrul contractelor de
achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională; necesitatea corelării
cu prevederile Codului ﬁscal, ca urmare a
modiﬁcărilor succesive aduse acestuia; necesitatea respectării unor decizii recente ale Curții
de Justiție a Uniunii Europene; prevederile art.
III din Legea nr. 131/2020 pentru completarea alin. (8) al art. 270 din Legea nr. 227/2015
privind Codul ﬁscal și pentru modiﬁcarea
Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei
alimentare, publicată în Monitorul Oﬁcial al
României, Partea I, nr. 623 din 15 iulie 2020;
necesității introducerii unor prevederi privind
regimul TVA aferent operațiunilor de administrare a creditelor și/sau de administrare a
garanțiilor de credit, efectuate în cadrul contractelor de credit sindicalizat, în concordanță
cu Liniile directoare agreate de către Comitetul TVA din cadrul Comisiei Europene;
necesitatea clariﬁcării regimului TVA aferent
operațiunilor de administrare a fondurilor de
pensii ocupaționale, reglementate de Legea nr.
1/2020 privind pensiile ocupaționale.
 Doina A. NEAGOE

eJobs: În primele nouă luni

Cei mai activi
angajatori - în retail,
construcții şi IT

Potrivit platformei de recrutare online eJobs.ro, peste 10.000 de start-up-uri și IMMuri au făcut angajări în ultimele nouă luni,
astfel că cei mai activi angajatori din acest
segment au fost cei din retail, construcții,
transport/logistică, publicitate/marketing/
PR și IT.
„IMM-urile și companiile start-up au avut în
primele nouă luni ale anului un ritm susținut
de recrutări, peste 10.000 de angajatori din
acest segment ﬁind în căutare de candidați în
această perioadă. Numărul este cu aproximativ
20% mai mic decât în aceeași perioadă a anului
trecut, lucru explicabil nu doar prin închiderea
unor business-uri din această categorie, ci și
prin decizia celor care au rezistat de a bloca
planurile de expansiune. În plus, numărul companiilor nou înﬁințate în 2020 a fost cu 30%
mai mic decât în 2019”, se precizează într-un
comunicat citat de Agerpres. Domeniile care
au mers cel mai bine din acest punct de vedere
și au avut cele mai multe start-up-uri au fost
energie și gaze, în contextul liberalizării recente a pieței gazelor, sau transport și logistică, pe
fondul creșterii comenzilor online.
 Doina A. NEAGOE

