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Un număr de 152.000 de cli-
enţi ai sistemului financiar-ban-
car au beneficiat până în pre-
zent de prevederile Ordonanţei 
37 privind amânarea ratelor, iar 
totalul creditelor cu rate amâna-
te până la 9 luni este de aproxi-
mativ 3,3 miliarde de lei, potrivit 
ministrului Finanţelor, Florin 
Cîţu. „Este un program care a 

funcţionat foarte rapid, sistemul 
financiar-bancar s-a mobilizat și 
a procesat rapid toate cererile. 
Oricum, am prelungit perioada 
de solicitare a amânării ratelor 
până la 15 iunie”, a afirmat Cîţu 
într-o conferinţă comună cu 
președintele Consiliului Director 
al Asociaţiei Române a Băncilor 
(ARB), Sergiu Oprescu.

Un număr de 403.459 de 
contracte de muncă erau în-
registrate ca încetate vineri, 
22 mai, potrivit datelor cen-
tralizate de Inspecţia Muncii și 
publicate de Ministerul Muncii 
și Protecţiei Sociale. 

De asemenea, numărul 
contractelor de muncă sus-

pendate înregistrate, vineri, în 
evidenţele Inspecţiei Muncii, 
era de 586.462. Dintre aces-
tea, 150.225 sunt din Industria 
prelucrătoare, 96.322 sunt din 
domeniul Comerţ cu amănuntul 
și repararea autovehiculelor și 
motocicletelor, și 100.069 din 
domeniul Hoteluri și Restaurante.

Ministerul Fondurilor 
Europene a semnat joi, 21 
mai, contractul în valoare 
de 17 milioane de euro care 
asigură finanţarea celor 1.000 
de asistenţi sociali care vor 
avea grijă de peste 100.000 
de bătrâni și persoane cu 
dizabilităţi, afectate de izolarea 
impusă de pandemie.

Astfel, Ministerul Muncii și 
Protecţiei Sociale, în parteneriat 

cu Asociaţia Profesională 
Nonguvernamentală de 
Asistenţă Socială ASOC, 
în calitate de beneficiari 
ai finanţării, asigură 
implementarea proiectului și 
operaţionalizarea Call Center-
ului naţional prin care se 
coordonează și monitorizează 
solicitările venite de la 
persoanele care au nevoie de 
sprijin. 

Activele totale 
administrate 
de cele șapte 
fonduri de pensii 
obligatorii erau 
de 61,87 miliarde 
de lei la sfârșitul 
lunii aprilie 2020, 
în creștere cu 
18,4% faţă de luna 
aprilie 2019 și cu 
192,46% mai mult 
faţă de valoarea 
înregistrată în 
urmă cu cinci 
ani, potrivit unei 
analize realizate de platforma 
financiară de informare despre 
fondurile de investiţii din Româ-
nia - SmartFin.ro.

Numărul total de participanţi 

în cele șapte fonduri era de 
7,53 milioane la sfârșitul lunii 
aprilie 2020, iar contribuţia me-
die lunară a acestora la fondu-
rile private de pensii obligatorii 
era de 182,36 lei/lună.

Activele fondurilor  
de pensii, în creștere
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au cerut amânarea ratelor
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Asistenții sociali, finanțați  
cu fonduri europene

Dinspre Italia spre Româ-
nia vor fi acceptaţi doar cetăţe-
nii români care doresc repatrie-
rea, iar dinspre Italia spre Ro-
mânia cetăţenii italieni, lucrăto-
rii sezonieri cu contract de mun-
că sau cei din sectorul transpor-
turilor, precizează TAROM.

„La solicitarea dumneavoas-
tră, am introdus următoarele 
zbo    ruri spre și dinspre Italia cu 
data de călătorie 26 mai 2020: 
București - Roma - București, ta-

rif 208 euro, cu bagaj de mână 
de 10 kg și bagaj de cală de 30 
kg incluse; București - Milano - 
București, cu tarif de 200 euro, 
cu bagaj de mână de 10 kg și ba-
gaj de cală de 23 kg incluse”, sub-
liniază reprezentanţii companiei.

Zborurile, operate  
în condiții speciale

Zborurile sunt operate în 
condiţii speciale, sub inciden-

ţa HG 394/18 mai 2020, anexa 
3, art. 4., iar din aceste con-
siderente pasagerii care vor fi 
acceptaţi la bordul aeronave-
lor trebuie să se încadreze în 
următoarele categorii: dinspre 
Italia spre România vor fi ac-
ceptaţi doar cetăţenii români 
care doresc repatrierea con-
form art. 4, alin. J., iar dinspre 
România spre Italia trebuie să 
fie cetăţeni italieni sau lucră-
tori sezonieri cu contract de 
muncă, conform art. 4, alin. I 
sau să fie lucrători din secto-
rul transporturilor, prevăzuţi în 
anexa nr.3, la comunicarea pri-
vind implementarea culoarelor 
verzi („green lanes”), în teme-
iul orientărilor privind măsurile 

de gestionare a frontierelor, în 
vederea protejării sănătăţii și a 
asigurării disponibilităţii măr-
furilor și serviciilor esenţiale - 
C (2020 1897/23.03.2020).

Biletele pot fi achiziţiona-
te de pe site-ul www.tarom.ro, 
prin aplicaţia mobilă și de la ori-
ce agenţie TAROM. Potrivit sur-

sei citate, check-in-ul se face 
gratuit, online sau la aeroport.

TAROM recomandă ca îna-
inte de efectuarea zborului că-
lătorii să respecte condiţiile de 
călătorie speciale, care pot fi 
consultate la www.tarom.ro/
masuri-de-calatorie.

Pagină realizată de ANDREI DUMITRU

Compania TAROM introduce zboruri din București spre Roma, 
Milano și retur, în data de 26 mai 2020, dar acestea vor fi 
operate în condiţii speciale instituite de starea de alertă prin 
HG 394/18 mai 2020, a anunţat operatorul aerian pe pagina 
sa de Facebook.

Specialiștii Deloitte ex- 
pli că, într-un material remis  
AGERPRES, că, în contextul pan-
demiei COVID-19, autorităţile 
ro mâne au acordat o serie de fa-
cilităţi la plata taxelor atât pentru 
persoanele fizice, cât și pentru 
firme. Printre acestea se numără 
și amânarea depunerii declaraţi-
ei unice și, implicit, a plăţii taxe-
lor datorate de către contribua-
bilii care au obţinut, în 2019, ve-
nituri extra-salariale. 

În aceste condiţii, cei care 
au depus declaraţia unică privind 
venitul realizat în anul 2019 pâ-
nă la introducerea noilor preve-
deri vor putea accesa bonifica-
ţiile, dacă respectă condiţiile de 
acordare, prin completarea unei 
declaraţii rectificative.

„Declaraţia unică a fost intro-
dusă în anul 2018 și este obliga-
torie pentru persoanele fizice ca-
re obţin venituri, de regulă, ex-
tra-salariale, din România și/sau 
din străinătate, cum ar fi venituri 
din investiţii, chirii, activităţi in-
dependente, drepturi de propri-
etare intelectuală, activităţi agri-
cole etc. Anul acesta, termenul 

iniţial de depunere a declaraţi-
ei a fost 15 martie 2020. Aces-
ta a fost prelungit, în prima fa-
ză, până la 25 mai și, recent, pâ-
nă la 30 iunie. Reamintim faptul 
că o situaţie similară a existat și 
anul trecut. Or asta ne spune că, 
în practică, putem avea un nu-
măr de persoane care vor depu-
ne declaraţii rectificative (din va-
rii motive, de la accesarea bonifi-
caţiilor până la nevoia de accesa-
re de credit fiscal acolo unde au 
plătit impozite și în străinătate). 
Depunerea declaraţiei rectifica-
tive este, desigur, o opţiune, în-
să aceasta se poate traduce și în 
costuri de conformare mai mari 
pentru contribuabil sau în aglo-
merarea sistemului de depune-
re online a declaraţiilor unice cât 
mai aproape de termenul legal”, 
precizează consultanţii Deloitte.

Este necesară 
permanentizarea 
unei proceduri de 

conformare
Totodată, în urma depu-

nerii declaraţiilor rectificative 

rezultă sume pe care persoa-
na fizică trebuie să le recupe-
reze, fie prin compensare, fie 
prin restituire, cea din urmă fi-
ind o procedură încă greoaie și 
consumatoare de timp. 

În aceste condiţii, con-
sultanţii afirmă că este nece-
sară o permanentizare a unei  
proceduri predictibile de con-
formare, cu introducerea unor 
termene-limită standard (fie 
25 mai, fie 15 martie), faţă de 
care stimularea conformării  
să se continue o perioadă  
prin bonificaţii (corelate cu în-
casarea mai rapidă a impozite-
lor). 

Totodată, să se poată con-
ta pe termene extinse de de-
clarare și de plată (fie unul sau 
două, dar cunoscute cu sufici-
ent timp în avans), iar mode-
lul de declaraţie să fie actuali-
zat până cel mai târziu la fina-
lul lunii decembrie, astfel încât 
contribuabilii să poată începe 
declararea (și plata impozite-
lor) cât mai devreme. 

În plus, actualizarea siste-
mului informatic cu noua de-
claraţie ar trebui să fie dispo-
nibilă la data de 1 ianuarie a fi-
ecărui an, pentru a permite o 
dispersie cât mai mare preci-
zează reprezentanţii compani-
ei Deloitte.

Declarația rectificativă 
poate aduce costuri de 
conformare mai mari

Potrivit consultanţilor Deloitte, depunerea declaraţiei 
rectificative este o opţiune, însă aceasta se poate traduce și 
în costuri de conformare mai mari pentru contribuabil sau 
în aglomerarea sistemului de depunere online a declaraţiilor 
unice cât mai aproape de termenul legal.

TAROM, zboruri spre Italia, în condiții speciale


