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De la 1 ianuarie 2023, 
părinții care realizează 
venituri din salarii 
beneficiază de o 
deducere personală 
suplimentară din 
impozitul pe venit 
de 100 de lei pentru 
fiecare copil înscris 
la creșă, grădiniță 
sau școală, transmite 
Federația Națională a 
Părinților - Edupart. 
Concret, Ordonanța 
de Urgență 16/15 iulie 
2022 stabilește că 
deducerea personală 
suplimentară se 
acordă părinților care 
au salarii. Copilul 
trebuie să fie înscris 
într-o unitate de 
învățământ, precizează 
ONG-ul.

Conform actului nor-
mativ, deducerea perso-
nală suplimentară de 100 
de lei lunar se oferă ”pen-
tru fiecare copil cu vâr-
sta de până la 18 ani, da-
că acesta este înscris într-
o unitate de învățământ, 
părintelui care realizează 
venituri din salarii, indife-
rent de nivelul acestora”. 
De deducere nu benefici-
ază doar părinții naturali, 
ci și persoanele care, con-
form legii, au în întreținere 
minori. ”Prin părinte se 
înțelege: părintele firesc, 
potrivit Legii 287/2009 
privind Codul Civil, repu-
blicată, cu modificările ul-
terioare, adoptatorul, per-
soana care are copilul/co-
piii în încredințare în vede-
rea adopției, persoana ca-
re are în plasament copi-
lul sau în tutelă, persoa-
na desemnată conform 
art. 104 alin. (2) din Legea 
272/2004 privind protecția 

și promovarea drepturilor 
copilului, republicată, cu 
modificările și completările 
ulterioare”, se arată în do-
cument.

Trebuie precizat că în 
cazul în care copilul este 
întreținut de ambii părinți, 
deducerea personală supli-
mentară de 100 de lei se 
acordă unuia dintre părinți 
prin prezentarea la locul 
de muncă a documentu-
lui care atestă înscrierea 
copilului într-o unitate de 
învățămâmânt și a unei 
declarații pe propria răs-
pundere din partea părin-
telui beneficiar. În plus, în 
situația în care părintele 
desfășoară activitate la mai 
mulți angajatori, ”părintele 
care beneficiază de dedu-
cerea personală suplimen-
tară are obligația să de-
clare că nu beneficiază de 
astfel de deduceri de la un 
alt angajator”, se mai ara-
tă în OUG 16/15 iulie 2022.

Reducerea 
abandonului 
școlar

I u l i an  C r i s t a che , 
preș e dintele Federației 
Na țio nale a Părinților - 

Edupart, a susținut că 
măsura este una benefică 
pentru starea învățămân-
tului din România. ”Fără 
discuție, această deduce-
re de impozit va avea un 
efect pozitiv. Vorbim de 
100 de lei lunar, sumă ne-
tă încasată de un părinte 
care este și angajat. Nu 
este de neglijat. Putem 
spune că această dedu-
cere din impozit va avea 
un efect cuantificabil când 
vorbim de reducerea ra-
tei de abandon școlar”, a 
precizat pentru Adevărul, 
Iulian Cristache, repre-
zentantul Edupart.

100 de lei sau doar 
10 lei?

Potr iv i t  anal ize lor 
con ta bililor însă, dedu-
cerea anunțată va repre-
zenta doar 10 lei în plus 
la salariu. Iulian Cristache 
a revenit cu declarațiile și 
a spus că ”părinții, dar și 
angajatorii așteaptă lă-
muriri din partea Ministe-
rului de Finanțe”. ”A fost 
un război între unii con-
tabili și ANAF și Ministe-
rul de Finanțe. După cum 
scrie acolo, în lege, noi 

am înțeles că se dedu-
ce suma de 100 de lei din 
venitul impozabil, adică 
părinții vor lua 100 de lei 
în fiecare lună. Așteptăm 
o informare de la Minis-
terul de Finanțe, dar du-
pă mai multe discuții cu 
mai mulți experți se pare 
că balanța înclină invers. 
Este vorba de 10 lei/lună, 
ceea ce mi se pare o bă-
taie de joc. Nu știu de ce 
era nevoie de o schimba-
re în Codul Fiscal pentru 
10 lei/lună, nu știu cine a 
fost eminența cenușie de 
a gândit-o așa”, a spus re-
prezentantul Edupart.

Vineri, 13 ianua-
rie, Ministerul Finanțe-
lor a clarificat acest as-
pect, precizând că suma 
de bani este de 10 ori mai 
mică și nu este de 100 de 
lei, ci de numai 10 lei, ex-
plicând cum funcționea-
ză măsura. ”Înainte să-i 
aplic impozitul scad 100 
de lei, efectul este prac-
tic 10% aplicat la aceas-
tă reducere de 100 de lei, 
deci vorbim de 10 lei/lu-
nă”, a declarat pentru Eu-
ropafm.ro, Alin Chițu, se-
cretar de stat la Ministerul 
Finanțelor.

Prin urmare, CNAIR va sema, în sfârșit, con-

tractul pentru proiecta-
rea și execuția lucrărilor, 
câștigătorii desemnații fi-
ind China Civil Enginee-
ring Construction Corpo-
ration (CCECC). Și spu-
nem ”în sfârșit”, pentru că 
licitația pentru ”Proiecta-
re și Execuție - Autostrada 
de Centură București, km. 
0+000 - km. 100+900, 
Sector Centura Nord, km. 
0+000 - km. 52+770, 
Lot 3: km. 39+000 - km. 
47+600″, în lungime de 

8,6 km., a fost lansată pe 
6 iunie 2019, după care au 
urmat mai multe rânduri 
de contestații.

Durata contractului es-
te de 30 de luni, din care 
12 luni este perioada de 
proiectare și 18 luni peri-
oada de execuție a lucră-
rilor. În cadrul contractu-
lui, viitorul antreprenor va 
realiza mai multe lucrări 
inginerești complexe, inclu-
zând 7 pasaje, două din-
tre acestea având lungimi 

de 318,30 m și respectiv 
466,50 m.

Autostrada de Centură 
București Nord (A0 Nord) 
este formată din patru lo-
turi. Pentru loturile 2 și 4, 
CNAIR a semnat contracte 
cu firmele constructorului 
român Dorinel Umbrăres-

cu. Iar, pentru lotul 1, au 
fost desemnați câștigători 
italienii de la Pizzarotti, 
câștigător reconfirmat în 
noiembrie 2022, dar, și aici 
s-a depus imediat o nouă 
contestație de către Pizza-
rotti-Retter și se așteaptă 
soluționarea.

social

Ministerul Afacerilor 
Externe (MAE) salută 
decizia autorităţilor din 
Mongolia de liberalizare 
a regimului de vize 
pentru cetăţenii români, 
posesori de pașapoarte 
simple. Astfel, începând 
cu acest an, România 
figurează, alături de alte 
33 de state din Uniunea 
Europeană, dar și din alte 
regiuni, pe lista statelor 
ai căror cetăţeni sunt 
scutiţi de obligativitatea 
deţinerii vizei pentru a 
călători în scop turistic 
în acest stat. MAE 
informează că, potrivit 
datelor comunicate public 
de către autorităţile 
din Mongolia, perioada 
pentru care cetăţenii 

români pot călători fără 
viză este de maximum 30 
de zile. Reprezentarea 
diplomatică a României în 
Mongolia este asigurată 
de Ambasada României 
la Beijing (datele de 
contact sunt disponibile 
la beijing.mae.ro). MAE 
reiterează recomandarea 
adresată cetăţenilor 
români care doresc să 
călătorească în Mongolia 
de a consulta secţiunea 
Condiţii de călătorie de 
pe pagina de internet a 
MAE (http://www.mae.ro/
travel-conditions), unde 
sunt disponibile informaţii 
detaliate cu privire la 
regimul de călătorie în 
străinătate al cetăţenilor 
români.

Taxă de salubrizare nemajorată, în 
Afumați
Taxa de salubrizare, 
în comuna Afumaţi, 
se poate achita la 
casieria Primăriei, în 
baza unei ”declaraţii 
de impunere în 
vederea stabilirii 
taxei speciale 
de salubrizare”. 
Aceasta poate 
fi obţinută de la sediul 
Primăriei sau se poate 
descărca electronic de pe 
site-ul instituţiei. Precizăm 
că, la propunerea 
primarului Gabriel 
Dumănică, Consiliul Local 
a aprobat menţinerea 
tarifului din anul 2022 
pentru această taxă și 
în 2023, la valoarea de 
12 lei/persoană/lună, 
pentru persoanele fizice. 
Gunoiul colectat selectiv 
va fi ridicat săptămânal, în 
aceeași zi cu cel menajer, 
în mașini separate, iar 
programul pe străzi 
pentru ridicarea gunoiului 

menajer se menţine 
la fel ca anul trecut! 
Pentru calcularea taxei 
speciale de salubrizare, 
persoanele fizice 
(proprietarii imobilelor) 
au obligaţia depunerii, 
până pe 20 februarie, a 
”Declaraţiei de impunere 
pe propria răspundere”. 
Taxa specială de 
salubrizare se poate plăti 
lunar, pe mai multe luni sau 
pe întreg anul (respectând 
termenele de a achita taxa 
până la 30 iunie pentru 
prima jumătate a anului și 
de până la 31 decembrie, 
pentru cealaltă jumătate).

Fără viză în ... Mongolia

 Este vorba despre primul contract pentru o autostradă atribuit unui 
antreprenor din China și cel de-al doilea șantier ”chinezesc” din România, 

după cel de la Centura Zalăului
Săptămâna trecută, Consiliul Național de 
Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a respins 
contestația constructorului din Turcia - IC Ictas, 
depusă după participarea la licitația pentru 
proiectarea și execuția lotului 3 din Autostrada 
de Centură București Nord (A0 Nord) - DN2 
Afumați - DN3 Cernica. Constructorii chinezi au 
rămas, așadar, în cursă, OUG prin care Guvernul 
a eliminat posibilitatea participării companiilor 
din China și Rusia la licitațiile CNAIR fiind emisă 
în primăvara anului 2021, după depunerea 
candidaturii.

Deducere personală suplimentară din impozit, 
pentru părinții care au copii la școală

 Măsura se aplică de la 1 ianuarie 2023, indiferent de veniturile părinților 
 10 lei în plus la salariu - ”o bătaie de joc”, apreciază părinții

Lotul 3 al A0 Nord are câștigător!


