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Îți prezentăm cele mai importante evenimente anunțate ale
săptămânii care începe astăzi:

Luni

Se încheie înscrierile la examenul de admitere în avocatură.
Examenul pentru cei care vor să devină avocați stagiari și pentru cei ce
îndeplinesc condițiile pentru a ajunge direct avocați definitivi va avea loc
în luna martie 2019.

Miercuri

Este termenul-limită pentru depunerea formularul fiscal 394 aferent
lunii decembrie 2018.

Joi

Se publică lista datornicilor care nu și-au rezolvat obligațiile fiscale în
al patrulea trimestru al anului trecut. Pe lista restanțierilor sunt înscrise
toate persoanele, fie ele juridice sau fizice, care au datorii la Fisc de peste
15.000 de lei, aceasta fiind ultima dată când persoanele fizice vor mai
apărea pe aceste liste.
Deoarece salariu minim brut s-a majorat de la începutul acestui an,
angajatorii trebuie să raporteze modificarea în Revisal până la
această dată.
Până în acestă zi se recuperează, prin prelungirea programului zilnic
de lucru, liberele bugetarilor din 24 și 31 decembrie.
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Vineri

Aplicarea Legii risipei alimentare este suspendată până la data de 1
februarie 2019, ceea ce înseamnă că săptămâna asta va redeveni
aplicabilă.
Începe prima sesiune ordinară parlamentară din anul 2019.
Se încheie primul semestru al anului școlar 2018-2019.

Sâmbătă

Începe vacanța intersemestrială a elevilor, semestrul al doilea al anului
școlar 2018-2019 urmând să înceapă o săptămână mai târziu.
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