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ANUNȚ

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ HARGHITA
aduce la cunoștința debitorilor, persoane fizice și juridice, care au achitat integral obligațiile bugetare restante
la data de 31 decembrie 2018 inclusiv și figurează în continuare în evidențele contabile ale A.J.O.F.M.
cu accesorii restante (dobânzi, majorări și penalități de întârziere și orice alte obligații de plată accesorii)
că până la data de 16 decembrie 2019 inclusiv pot depune cerere de anulare a acestor accesorii, potrivit
prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările
și completările ulterioare, aplicabilă debitorilor persoane fizice și juridice, care la data de 31.12.2018 inclusiv,
aveau obligații principale restante, administrate de A.N.O.F.M prin entitațile publice subordonate,
cu personalitate juridică, respectiv A.J.O.F.M./ A.M.O.F.M./C.R.F.P.A.

Pentru detalii suplimentare privind acordarea facilităților fiscale prevăzute de Ordonanța Guvernului
nr. 6/2019 și condițiile cumulative care trebuie îndeplinite în acest sens, debitorii au posibilitatea să ia legătura
cu d-na Török Margareta, consilier superior în cadrul Compartimentului Control, Îndeplinirea Măsurilor
Asigurătorii și Executare Silită a Debitelor al A.J.O.F.M. Harghita, B-dul Frăției nr.2 din Miercurea Ciuc
sau la numărul de telefon 0266 313 423.

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul General privind Protecția Datelor - RGPD) este aplicat de toate statele Uniunii Europene.
ANOFM a stabilit măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dumneavoastră
cu caracter personal. Vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat şi încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia în
vigoare, iar în raportul de colaborare cu instituţia noastră, dumneavoastră aveţi obligaţia de a respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016
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