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AJFP Bihor: Pentru operatorii economici,

În perioada următoare, instruiri
pentru obţinerea de ﬁnanţări
Administraţia Judeţeană
a Finanţelor Publice (AJFP)
Bihor precizează că Ministerul Finanţelor Publice, prin
Birourile de ajutor de stat,
vine în sprijinul operatorilor
economici care vor să aplice
pentru obţinerea unor ﬁnanţări prin HG nr. 807/2014
pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca
obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie.
În acest sens, vor ﬁ organizate, la sediul AJFP Bihor,
Oradea, str. D. Cantemir, nr.
2B, Sala mare de şedinţe, sesiuni de instruire în data de 24
august, ora 10.00, respectiv
31 august, ora 10.00. Sesiunile de instruire vor ﬁ susţinute de Biroul ajutor de stat, ai
căror reprezentanţi vor face
o prezentare generală a prevederilor HG nr. 807/2014, a
Ghidului solicitantului – Revizia 2, precum şi a Ghidului
de plată – Revizia 2. Precizăm
că, în cadrul acestor întâlniri,
nu se vor analiza proiecte de
investiţii şi nu se va stabili eligibilitatea acestora. Stabilirea
eligibilităţii unui proiect de
investiţii se poate determina
numai după depunerea Cererii de acord pentru ﬁnanţare,
însoţită de documentele justiﬁcative, conform precvederilor
legale, şi doar după ﬁnalizarea
procesului de analiză. AFFP
Bihor reaminteşte că MFP a
modiﬁcat și a completat H.G.

nr.807/2014 pentru instituirea
unor scheme de ajutor de stat
având ca obiectiv stimularea
investițiilor cu impact major
în economie prin Hotărârea
de Guvern nr.476/2018 care a
fost publicată, pe 9 iulie 2018,
în Monitorul Oﬁcial nr.580.
Obiectivul schemei de ajutor de stat instituite prin H.G.
nr. 807/2014, cu modiﬁcările
și completările ulterioare, îl
reprezintă dezvoltarea regională prin sprijinirea realizării
investițiilor de mare anvergură, cu importante efecte în
economie, orientate spre sectoarele de activitate de vârf.
Prin această schemă se acordă
sume sub formă de granturi, de
la bugetul de stat, pentru cheltuieli eligibile de natura activelor corporale și necorporale,
precum și cele legate de închi-

INS:

A crescut numărul
locurilor de muncă vacante
Potrivit datelor Institutului Naţional de
Statistică (INS), numărul locurilor de muncă vacante în trimestrul II din acest an a
crescut cu 3.000 comparativ cu trimestrul
anterior, la 61.400.
Rata locurilor de muncă vacante a fost de
1,25% în trimestrul II din acest an, în creştere
cu 0,05 puncte procentuale faţă de trimestrul
precedent. În trimestrul II din 2018, cele mai
mari rate ale locurilor de muncă vacante s-au
înregistrat în alte activităţi de servicii (2,88%),
în administraţia publică (2,59%), respectiv în
sănătate şi asistenţă socială (2,05%). În industria prelucrătoare s-a concentrat peste o pătrime din numărul total al locurilor de muncă
vacante (17.500 locuri vacante), iar rata a ajuns
la valoarea de 1,46%. La polul opus, cele mai
mici valori atât ale ratei, cât şi ale numărului
locurilor de muncă vacante s-au regăsit în industria extractivă (0,14%, respectiv 70 de locuri vacante).
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rierea construcțiilor aferente investiției inițiale. Potrivit
MFP, cele mai importante modiﬁcări aduse H.G. nr.807/2014
se referă la: valoarea minimă a
investiției, care s-a diminuat la
13,5 milioane lei - aproximativ 3 milioane euro; bugetul
mediu anual al schemei este
de 638 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ
145 milioane euro; operatorul
economic poate demara proiectul de investiții după depunerea cererii de acord pentru
ﬁnanțare; cererile de acord
pentru ﬁnanțare se depun în
sesiune continuă până la data
epuizării bugetului anual; renunţarea la selecţia proiectelor
pe bază de punctaj, ﬁind selectate acele proiecte care îndeplinesc criteriile şi condiţiile
de eligibilitate; simpliﬁcarea

planului de investiţii aferent
proiectului.
Întreprinderile care pot solicita ajutor de stat în baza acestei scheme sunt întreprinderi
nou-înﬁinţate sau întreprinderi
în activitate, atât IMM-uri cât
şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înﬁinţate conform Legii societăţilor
nr. 31/1990, republicată, cu
modiﬁcările şi completările
ulterioare. Sunt eligibile investiţiile care se realizează în
toate sectoarele de activitate,
cu excepţia celor menţionate în
art. 15 din H.G. nr. 807/2014,
cu modiﬁcările și completările
ulterioare, precum și în “Lista
sectoarelor de activitate pentru
care nu se acordă ajutoare de
stat”.
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ANAF: Finele lunii august - termen la

Depunerea cererilor
de restituire a taxei auto
Potrivit procedurii adoptate prin
OUG nr. 52/2017, românii mai pot depune la ANAF cererile de restituire a
taxei auto până la data de 31 august.
Astfel, prevederile legale stabilesc
se pot depune cereri de restituire pentru taxa specială pentru autoturisme
şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile
poluante provenite de la autovehicule
sau timbrul de mediu pentru autovehicule, indiferent de momentul la care a
fost percepută taxa. Formularul trebuie
descărcat de pe site-ul ANAF, completat şi depus la unitatea ﬁscală aferentă
adresei din buletin, ﬁind valabil şi fără
documente justiﬁcative. Sumele restituite vor ﬁ calculate de Fisc, urmând
să ﬁe virate direct în contul IBAN al
contribuabilului. Restituirea se face, în
baza deciziilor emise de Fisc, în cursul
anului 2018 pentru taxa specială pentru

autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru
emisiile poluante provenite de la autovehicule şi în perioada 1 septembrie
2018 - 31 martie 2019 pentru timbrul de
mediu pentru autovehicule.
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Titlurile de stat Tezaur ediția Centenar:

Mai pot ﬁ cumpărate
doar câteva zile

Titlurile pot ﬁ cumpărate de către persoanele ﬁzice rezidente care au împlinit vârsta
de 18 ani la data efectuării subscrierii, inclusiv de cele care au participat și la emisiunea
anterioară din luna iulie.
Ministerul Finanțelor Publice a lansat la 1
august 2018 cea de-a doua emisiune de titluri
de stat din cadrul Programului Tezaur - ediția
CENTENAR, destinată exclusiv populației.
Titlurile de stat cu o valoare nominală de 1 leu
au scadența la 3 ani, o dobândă de 4,5%, iar
veniturile aferente sunt neimpozabile. Dobânda
este anuală, plătibilă la termenele din prospectul de emisiune. Titlurile de stat mai pot
ﬁ cumpărate: până la data de 24 august - de la
toate unitățile operative ale Trezoreriei Statului,
indiferent de domiciliul ﬁscal; până la data de
23 august - prin rețeaua de oﬁcii poștale ale
Companiei Naționale ”Poșta Română” S.A, din
mediul urban; astăzi, 22 august - din mediul
rural. Cumpărarea titlurilor de stat se poate
realiza prin numerar dar și prin virament bancar atât prin unitățile operative ale Trezoreriei
Statului cât și prin oﬁciile poștale din rețeaua
Companiei Naționale ”Poșta Română” S.A. Reamintim că un investitor poate efectua una sau
mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni,
dar valoarea maximă cumulată a acestora nu
poate depăși 100.000 de lei pentru subscrierile
realizate prin intermediul unităților operative
ale Trezoreriei Statului, respectiv 100.000 de lei
pentru subscrierile realizate prin subunitățile
poștale din rețeaua Companiei Naționale
”Poșta Română” S.A. În perioada de subscriere
investitorii au posibilitatea să solicite anularea
sumei subscrise, prin depunerea unei cereri de
anulare. După încheierea perioadei, subscrierile sunt irevocabile şi nu mai pot ﬁ anulate. În
cazul decesului, dreptul de proprietate asupra
titlurilor de stat se transferă moştenitorilor,
care prezintă documentele legale care le atestă
calitatea de moştenitori.
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Programul de comerț
și servicii 2018:

Înscrierile au fost
amânate

Aplicația de înscriere în cadrul Programului de comerț și servicii 2018 nu a început
ieri, 21 august, pentru că angajații de la stat
s-au bucurat de 3 zile libere în perioada 15-17
august.
Conform procedurii de implementare a
programului art 5.2. „Data de la care este activă
înregistrarea on-line se comunică pe pagina web
a instituţiei cu minim 5 zile lucrătoare înainte de data începerii procesului de înregistrare
propriu zis”. Astfel, având în vedere faptul că
zilele de 15, 16, 17 au fost declarate zile libere
conform legislației, pentru a respecta prevederile
procedurii de implementare, data de lansare a
programului este 27 august 2018, ora 10.00”, se
precizează într-un comunicat postat pe site-ul
http://www.aippimm.ro. În vederea înscrierii în
cadrul Programului, operatorii economici vor
completa şi transmite on-line planul de investiții
începând cu 27.08.2018 ora 10.00, timp de 10 zile
lucrătoare de la demararea înscrierii în program,
până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, respectiv 10.09.2018, cu posibilitatea de prelungire
a termenului până la epuizarea bugetului.
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