
Camera de Comerţ şi
Industrie Vâlcea, partenerul

tău de încredere
Susţinere şi reprezentare
Principalele preocupări ale

Ca me rei sunt axate pe repre zen -
tarea şi apărarea intereselor
comu nităţii de afaceri şi ale
membrilor noştri în faţa factorilor
de decizie importanţi.

Credibilitate
Calitatea de membru al CCI

Vâlcea este cea mai bună carte
de vizită în relaţia cu partenerii
din ţară sau străinătate, oferindu-
le acestora un plus de încredere.
Apartenenţa la o reţea globală

Firmele membre vor deveni
parte din cea mai veche şi res -
pec tată organizaţie de afaceri la
nivel mondial, un brand care
datează încă din secolul XVI.

Notorietate şi prestigiu
În calitate de portavoce a

me diu lui de afa ceri local, CCI
Vâlcea oferă membrilor săi opor -
tunitatea de a deveni cunoscuţi
pe piaţă prin prezenţa activă la
con ferinţe, seminarii, work -
shopuri, dezbateri profe sionale.

Facilităţi
Firmele membre se bucură

de un regim privile giat
beneficiind de un plus de valoare
la costuri mai mici. Ser viciile
menite să acopere întreg ci clul
de viaţă al unei afaceri, adap ta te
profilului firmei, sunt oferite în
con diţiile unor reduceri sau chiar
gratuit.

Informaţii de afaceri
Cu ajutorul publicaţiilor

tipărite sau elec tro nice editate de
Cameră, distribuite gratuit sau
contracost, firmele sunt la curent
cu tot ceea ce le interesează:
studii economice, oportunităţi de
afaceri, analize de sec tor,
legislaţia în vi goare, articole,
informaţii finan ciare şi multe
altele.

CCI Valcea agent al Arhivei

Electronice de Garanţii reale

Mobiliare
CCI Vâlcea, ca agent

împuternicit al CCI a României,
oferă următoarele servicii: înscri -
e rea avizelor de garanţie în arhi -
va electronică, consultanţă de
specialitate, servicii de căutare şi
copiere de informaţii din baza de
date a arhivei electronice,
eliberarea de copii certificate
după înscrisurile din arhivă

Perfecţionare
CCI Vâlcea şi Centrul de Pre -

gătire Pro fe sională au o ofertă
largă de cursuri şi seminarii de
instruire profesională.

Servicii de marketing
Serviciile de promovare sunt

con cepute ca o completare a
ser viciilor de marketing şi in clud:
în scrierea gratuită în baza de
opor tu nităţi de afaceri a
Camerei, în cata logul membrilor,
diseminarea ofer te lor şi cererilor
în alte reţele de opor tunităţi de
afaceri online. Puteţi folosi logo-
ul CCI Vâlcea, alături de
formularea „membru al CCI
Vâlcea” în antetul firmei, pe
cărţile de vizită sau orice alte
mate riale de promovare.

Soluţionarea rapidă a litigiilor

comerciale
Curtea de Arbitraj Comercial

oferă o alter nativă de soluţio -
narea litigiilor contractuale,
caracterizată prin flexibilitate,
hotărâri definitive şi obligatorii.
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Agenţii economici,
susţinuţi de stat să

participe la târguri şi
expoziţii

internaţionale
• Agenţii economici vor fi sprijiniţi de
Guvern, prin scheme de ajutor de
minimis, să participe la târguri şi
expoziţii internaţionale, misiuni
economice organizate în străinătate,
dar şi să facă studii de piaţă şi pe
produse.
Guvernul a discutat un memorandum referitor la

trei scheme de ajutor de minimis pentru a susţine
operatorii economici în promovarea exporturilor.

“Prin aceste scheme de ajutor de minimis,
estimate a avea valabilitate până la 31 decembrie
2018 şi a atrage peste 4.000 de beneficiari,
Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu
Mediul de Afaceri propune acoperirea costurilor de
participare la târguri şi expoziţii internaţionale,
misiuni economice organizate în străinătate, precum
şi a costurilor aferente studiilor de piaţă şi pe
produse. Schemele de ajutor propuse de Ministerul
Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de
Afaceri vor susţine acţiunile din Programul de
promovare a exportului, finanţat de la bugetul de
stat, şi constau în acordarea de granturi pentru
acoperirea cheltuielilor declarate eligibile”, se arată
într-un comunicat de presă remis MEDIAFAX.

Astfel, schema de ajutor de minimis intitulată
„Participarea operatorilor economici la târguri şi
expoziţii internaţionale organizate în străinătate” are
o valoare maximă a bugetului de 113,27 milioane de
lei, cea intitulată „Organizarea de misiuni economice
în străinătate” o valoare maximă a bugetului de 4,2
milioane de lei, în timp ce schema de ajutor de
minimis intitulată „Realizarea de studii de piaţă şi pe
produse” are o valoare maximă a bugetului de 0,8
milioane de lei.

“Implementarea schemelor de ajutor de minimis
pentru acţiunile din cadrul Programului de
promovare a exportului are rolul de a contribui la
creşterea exporturilor româneşti, dar şi la
diversificarea structurii geografice şi sectoriale a
acestora. Sistemul de susţinere şi promovare a
exportului este finanţat de la bugetul de stat conform
HG 296/2007, Ministerul Economiei, Comerţului şi
Relaţiilor cu Mediul de Afaceri administrând
Programul de promovare a exportului. Actul normativ
prin care vor fi promovate la nivel naţional schemele
de ajutor de minimis pentru acţiunile din cadrul
Programului de promovare a exportului este ordinul
ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu
mediul de afaceri”, se mai arată în comunicatul
Guvernului.

Potrivit documentului, schemele de ajutor de
minimis instituite de Ministerul Economiei,
Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri respectă
în totalitate regulile pe plan naţional şi european în
materie de ajutor de minimis. Sursa: MEDIAFAX

Guvernul a modificat şi completat, printr-o Hotărâre
adoptată în şedinţa extraordinară de vineri seara, normele de
aplicare ale Codului fiscal, pentru abordarea mai facilă a
legislaţiei fiscale, prin clarificarea normelor de aplicare.

“Au fost completate prevederile referitoare la depunerea
declaraţiilor de către persoanele fizice care au în proprietate
clădiri cu destinaţie mixtă sau nerezidenţială. În cazul
persoanelor care au în proprietate clădiri cu destinaţie mixtă
pentru care suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite
în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, dacă
proprietarul depune declaraţia privind destinaţia mixtă a clădirii,
însoţită de o declaraţie pe propria răspundere prin care se atestă
faptul că “nici una din cheltuielile cu utilităţile nu este înregistrată
în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică” se
va datora impozitul pe proprietăţi utilizate în scop rezidenţial.
Prin cheltuieli cu utilităţile se înţelege cheltuieli comune aferente
imobilului, energia electrică, gaze natural, termoficare, apă,
canalizare”, a spus purtătorul de cuvânt al Executivului, Dan
Suciu. El a adăugat că au fost aduse clarificări în cazul
clădirilor/terenurilor proprietate publică sau privată a statului ori
a unităţilor administrativ teritoriale care fac obiectul unor
contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă,
care se referă la perioade mai mici de o lună. În aceste situaţii
obligaţia declarării şi plăţii taxei pe clădiri/teren aparţine
persoanei de drept public care transmite dreptul de concesiune,
închiriere, administrare ori folosinţă.

De asemenea, Dan Suciu a precizat că au fost completate
prevederile referitoare la depunerea declaraţiilor de către
persoanele fizice care au în proprietate clădiri cu destinaţie
mixtă sau nerezidenţială. În ceea ce priveşte impozitul pe clădiri,
s-au adus lămuriri privind ”ultima valoare impozabilă înregistrată
în evidenţele fiscale”, precizându-se că nu mai este necesară
depunerea rapoartelor de evaluare în cazul rapoartelor de
reevaluare întocmite în intervalul 2013-2014 şi înregistrate în
situaţiile financiare în aceeaşi perioadă, precum s-a şi precizat
ca în cazul persoanelor juridice care dobândesc clădiri prin
construire în ultimii trei ani ai anului de referinţă, valoarea clădirii
este cea prevăzută în procesul verbal de recepţie finală.

Totodată, a fost detaliată modalitatea acordării scutirii de
impozit pe clădiri/terenuri, specificându-se faptul că scutirea de
impozit se acordă corespunzător cotei-părţi din dreptul de
proprietate asupra clădirii/terenului şi a fost exemplificat modul
de determinare a calculului impozitului pe teren în cazurile în
care un contribuabil deţine mai multe terenuri situate în
intravilan, înregistrate în registrul agricol la alte categorii de
folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii.

În cazul mijloacelor de transport, au fost detaliate
prevederile privind regimul actului de înstrăinare/dobândire în
diferite cazuri de înstrăinare a unui mijloc de transport şi au fost
completate prevederile referitoare la perioada de transmitere în
format electronic a situaţiei centralizatoare a radierilor / înma tri -
cu lărilor / înregistrărilor mijloacelor de transport din unitatea /
subdiviziunea administrativ-teritorială.

Guvernul a adus clarificări şi în ceea ce priveşte Taxa pe
valoarea adăugată (TVA) cu privire la momentul la care intervine
faptul generator de taxă în cazul unor servicii de închiriere,
leasing, concesionare, arendare de bunuri, acordare cu plată pe
o anumită perioadă a unor drepturi reale, precum dreptul de
uzufruct şi superficie, asupra unui bun imobil, în situaţia în care

nici contractul, nici factura nu prevăd un termen-limită pentru
efectuarea plăţii. În privinţa cartelelor preplătite care pot fi
utilizate pentru mai multe scopuri şi pentru care nu se poate
determina momentul utilizării creditului şi destinaţia acestuia s-a
precizat că tratamentul este similar cu cel al cartelelor preplătite
care pot fi utilizate numai pentru servicii de telecomunicaţii.

În actul normativ se menţionează că o persoană care vinde
un voucher cu scop multiplu, fără să efectueze şi livrarea de
bunuri/ prestarea de servicii în schimbul acestuia, se consideră
că realizează tranzacţii cu mijloace de plată, iar sumele încasate
din vânzarea voucherului nu reprezintă contravaloarea unor
operaţiuni în sfera de aplicare a TVA. Totodată, cu fost
explicitate condiţiile în care se aplică taxarea inversă în cazul
bunurilor prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. i) - k) din Codul fiscal,
având în vedere condiţia suplimentară, introdusă prin Legea
358/2015, respectiv ca valoarea pe factură să fie egală sau mai
mare de 22.500 de lei, fiind inclus şi un exemplu în acest sens.

Alte clarificări se referă la prevederile legale cu regimul TVA
aplicabil achiziţiilor intracomunitare de medicamente care fac
obiectul contractelor cost-volum–rezultat care sunt transportate
din alt stat membru în România în vederea testării, la faptul că
taxa pe valoarea adăugată se consideră inclusă în contrapartida
unei livrări sau prestări şi atunci când contrapartida este stabilită
prin lege, licitaţie, hotărâre a instanţei sau ale situaţii similare
fără nicio menţiune referitoare la TVA şi s-a precizat faptul că
întreprinderile mici care se înregistrează în scopuri de TVA au
dreptul să ajusteze taxa indiferent dacă se înregistrează la
depăşirea plafonului de scutire sau prin opţiune, în primul decont
depus după înregistrare sau într-un decont ulterior. S-au
prevăzut toate categoriile de bunuri/servicii pentru care nu se
justifică ajustarea taxei deduse în cazul anulării înregistrării în
scopuri de TVA.

La capitolul referitor la „Accize şi alte taxe speciale” din
Codul fiscal s-a precizat faptul că în toate situaţiile în care
autorizarea/reautorizarea operatorilor economici intră în
competenţa comisiei, certificatul de atestare fiscală şi datele cu
privire la cazierul fiscal se obţin de către direcţia de specialitate
care asigură secretariatul comisiei, de la nivelul autorităţii fiscale
centrale. De asemenea, a fost eliminată obligaţia prin care
destinatarii înregistraţi trebuie să depună cerere de modificare a
autorizaţiei şi în cazul modificării cantităţii de produse accizabile
precum şi a obligaţiei de a depune situaţia lunară centralizatoare
a livrărilor de produse accizabile.

În mod expres s-a precizat faptul că nedepunerea în termen
a cererii de restituire şi a documentelor însoţitoare nu conduce
la pierderea dreptului de restituire, cu condiţia ca acestea să fie
depuse în cadrul termenului de prescripţie prevăzut la art. 219
din Codul de procedură fiscală, s-au clarificat situaţiile în care un
antrepozit fiscal poate livra în vrac alcool etilic denaturat în regim
de scutire directă şi indirectă de la plata accizelor şi au fost
stabilite documentele pe care operatorii economici trebuie să le
depună pentru a putea beneficia de restituirea accizelor în cazul
scutirii indirecte. Referitor la “Impozitul pe venit”, au fost
detaliate reglementările cu privire la excluderea de la evaluare a
avantajelor sub forma utilizării în scop personal a vehiculelor
pentru care cheltuielile sunt deductibile în cota de 50%. Conform
prevederilor din Codul fiscal, Titlul II şi Titlul IV - acestea
reprezintă avantaje neimpozabile, la nivelul persoanei fizice
beneficiare. Sursa: MEDIAFAX

Preşedintele CCI Vâlcea,
invitat în China!

• la finele lunii septembrie, Valentin
Cismaru este invitat și așteptat la
Universitatea Jiujiang pentru Conferința
Internațională a World Famous Mountains

Zheng Xiang, directorul Parcului Național din Lushan și, totodată, rectorul
Universității din Jiujiang, i-a trimis, zilele trecute, o invitație președintelui Camerei
de Comerț și Industrie Vâlcea pentru a lua parte la Conferința Internațională a
World Famous Mountains. Evenimentul este programat a se desfășura între 24 și
25 septembrie 2016 și va fi găzduit de către Universitatea din Jiujiang. Invitația
chinezilor vine la exact șapte ani după ce Asociația Montana, pusă la punct de
către CCI Vâlcea, a fost printre cei doar 12 fondatori ai World Famous Mountain
Association.

Asociația Montana a fost înființată în anul 2007 ca fiind o organizație non-
guvernamentală, non-profit. Scopul său este de a oferi un loc de întâlnire și
colaborare în schimbul de informații pentru gestionarea resurselor montane. Încă
de la început, a fost afiliată unor importante organizații europene pentru
dezvoltarea unor proiecte în comun pentru zona montană. În acest sens, este
membră în Clubul Camerelor Montane din Franța și ai Euromontana. În septembrie
2012, Conferința anuală s-a ținut chiar în stațiunea vâlceană Băile Olănești.

Din rândurile Asociației “celor mai faimoși munți din lume” fac parte 25 munți
reprezentativi din Australia, Austria, Brazilia, China, Coreea de Sud, Germania,
Japonia, Filipine, România, Africa de Sud, Tanzania și SUA.

Sursa: Curierul de Vâlcea

Guvernul a modificat şi completat normele de aplicare ale
Codului fiscal. Ce se schimbă în privinţa impozitelor?

• Persoanele fizice care deţin imobile cu destinaţie mixtă care declară pe propria răspundere că nicio
cheltuială cu utilităţile nu este înregistrată în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea
economică vor plăti impozit conform deţinerii unei proprietăţi utilizată în scop rezidenţial.
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În prima sa şedinţa din 2016, Consiliul Judeţean Vâlcea a
aprobat bugetul propriu, lista obiectivelor de investiţii ale
Consiliului Judeţean, finanţate parţial sau integral de la buget şi a
numărului de personal şi fondul aferent salariilor de bază din
aparatul de specialitate şi din instituţiile şi serviciile publice
finanţate din bugetul local, pe anul 2016. Veniturile CJ Vâlcea sunt
grupate după caracterul lor (fiscal sau nefiscal) şi după sursa de
provenienţă, în cadrul fiecărei subdiviziuni preliminîndu-se nivelul
încasărilor. 

Pentru anul 2016, încasările estimate sunt la nivelul de 232,72
milioane de lei (52 milioane de euro). Cheltuielile au fost
repartizate pe instituţii şi servicii publice de interes judeţean, după
cum urmează: 15,23 milioane de lei reprezintă creditele necesare
funcţionării activităţii aparatului propriu al Consiliului Judeţean
Vâlcea, respectiv pentru asigurarea cheltuielilor de personal, a
cheltuielilor cu bunurile şi serviciile, a cotizaţiilor şi contribuţiilor
Consiliului Judeţean la organismele din care acesta face parte,
precum şi pentru realizarea unor investiţii publice şi asigurarea
cofinanţării CJ Vâlcea în cadrul unor proiecte europene; 1,02
milioane de lei reprezintă transferuri către Direcţia Judeţeană de
Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în completarea veniturilor proprii
ale acestei instituţii, pentru asigurarea creditelor bugetare
necesare cheltuielilor de personal şi a cheltuielilor cu bunurile şi
serviciile; 480.000 lei pentru asigurarea creditelor bugetare
necesare cheltuielilor cu indemnizaţiile de hrană şi periculozitate,
cu bunurile şi serviciile, precum şi pentru cheltuieli de capital la
Serviciul Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo Vâlcea; 1 milion
de lei reprezintă Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Consiliului Judeţean Vâlcea; 2,33 milioane de lei pentru asigurarea
creditelor necesare plăţii dobânzilor şi comisioanelor aferente
împrumuturilor contractate; 395.000 lei pentru asigurarea
creditelor bugetare necesare cheltuielilor cu bunurile şi serviciile şi
cheltuielile de capital la Centrul Militar Judeţean Vâlcea; 2,39
milioane de lei pentru asigurarea creditelor bugetare necesare
cheltuielilor de funcţionare la aparatul propriu al Centrului
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vâlcea; 3,6
milioane de lei pentru asigurarea creditelor bugetare necesare
cheltuielilor de funcţionare la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă
Băbeni; 3,16 milioane de lei pentru asigurarea creditelor bugetare
necesare cheltuielilor de funcţionare la Liceul Tehnologic Special
nr. 1 Bistriţa; 7,37 milioane de lei pentru asigurarea creditelor

bugetare necesare decontării contravalorii produselor lactate şi de
panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de
stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de
stat şi private cu program normal de 4 ore, precum şi a cheltuielilor
privind implementarea programului de încurajare a consumului de
fructe proaspete în şcoli, pentru elevii din clasele I-VIII care
frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat sau acreditat;
12 milioane de lei pentru asigurarea creditelor bugetare necesare
rambursării ratelor de capital aferente împrumuturilor contractate
de Consiliul Judeţean Vâlcea, în anii precedenţi; 7,8 milioane de lei
pentru asigurarea creditelor bugetare necesare finalizării
proiectului „Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea”; 2
milioane de lei pentru asigurarea creditelor necesare finanţării
cheltuielilor de personal şi bunuri şi servicii ale Centrului de
Asistenţă Medico-Socială Lădeşti; 2,74 milioane de lei pentru
finanţarea cheltuielilor de personal, bunuri şi servicii precum şi
pentru cofinanţare proiecte, la Biblioteca Judeţeană „Antim
Ivireanul” Râmnicu Vâlcea; 6,6 milioane de lei reprezintă
transferuri către instituţiile publice de cultură; 8,22 milioane de lei
pentru plata contribuţiilor personalului neclerical angajat în unităţile
de cult din ţară, în conformitate cu prevederile OG nr. 82/2001
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de
cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România;
125,87 milioane de lei pentru finanţarea cheltuielilor de personal,
bunuri şi servicii, drepturi şi facilităţi acordate persoanelor cu
handicap şi cheltuieli de capital ale Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea; 2 milioane de lei pentru
continuarea lucrărilor la proiectul „Reabilitarea sistemului de
termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru
perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi
creşterii eficienţei energetice, faza 2”; 1,28 milioane de lei pentru
asigurarea creditelor bugetare necesare realizării proiectului
„Sistem integrat de gestionare a deşeurilor solide în judeţul
Vâlcea”; 850.000 lei reprezintă transferuri către Camera Agricolă
Judeţeană Vâlcea, acordate în completarea veniturilor proprii
pentru finanţarea cheltuielilor acesteia, în anul 2016; 19,18
milioane de lei pentru asigurarea creditelor necesare efectuării
cheltuielilor în domeniul transporturilor; 5,82 milioane de lei
reprezintă creditele bugetare necesare realizării proiectului „Mirajul
Oltului – Extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii
Călimăneşti – Căciulata”. n Dan SAVA

Bugetul CJ Vâlcea abia sare
de 50 milioane euro

Pentru 2016, 

Oltchim vizează un profit de peste
100 milioane euro!

Pe site-ul Prefecturii Vâlcea, au fost
urcate, recent, priorităţile de dezvoltare
ale judeţului în 2016. La capitolul
industrie, documentul oficial anunţă că:
„În 2015, Oltchim a raportat cel mai bun
EBITDA (rezultatul brut al exploatării)
din 2008 încoace, şi anume 9,6 milioane
de euro, comparativ cu minusul de 9,1
milioane din 2014. Cifra de afaceri a fost
cu 18% mai mare in anul 2015,
ajungând la

167 milioane de euro, iar investiţiile
s-au situat la 3,8 milioane de euro, toate
fiind realizate din surse proprii.
Combinatul Oltchim Rm. Vâlcea
estimează că va încheia anul 2016 cu
un profit net fiscalizat de 110 milioane
de euro, a anunţat reprezentantul
Rominsolv, administratorul judiciar al
societăţii.” n Dan SAVA

CET s-a retras din acţionariatul USG

La finele lunii februarie, consilierii judeţeni au aprobat proiectul de hotărâre
prin care CET Govora urmează să-şi vândă acţiunile deţinute la Ciech Soda
România S.A., către Ciech S.A. (Ciech Spolka Akcyjna Varşovia), la preţul de
6.143.685,75 lei. Astfel, vânzarea acţiunilor deţinute la Ciech Soda România SA
ar aduce Societăţii CET Govora SA lichidităţi de 6,14 milioane lei, ceea ce ar
constitui o sursă de finanţare pentru achiziţia în luna martie a deficitului pentru
anul 2015 de certificate de emisii de gaze de seră, în valoare de 10 milioane lei.
Începând cu ianuarie 2015, în baza legilor în vigoare şi a hotărârii Adunării
Generale a Acţionarilor a Ciech Soda România SA, aceasta a decis retragerea
de la tranzacţionare a societăţii de pe piaţa Rasdaq şi radierea din evidenţa
Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a acţiunilor emise şi a continuat
politica de majorare a capitalului social. În luna iulie 2015 a fost decisă o nouă
majorare de capital social, în cadrul acesteia Societatea CET Govora SA
exercitându-şi dreptul de preemţiune şi subscriind un număr de 9.906.120 de
acţiuni în valoare de 2.476.530 lei, în primă etapă de subscriere, şi 72.859
acţiuni în valoare de 18.214,75 lei, în cadrul celei de-a doua, astfel că în prezent
societatea deţine un număr de 24.574.743 de acţiuni în valoare de
6.143.685,75 lei. În luna septembrie 2015 a fost decisă o nouă majorare de
capital, însă din cauza lipsei de disponibilităţi băneşti, Societatea CET Govora
SA nu a putut achiziţiona acţiuni, astfel că în acest moment participaţiile
societăţii în capitalul social al CSR s-a diminuat la 1,170037%. Aşadar, societăţii
CET Govora SA i s-au limitat drepturile de acţionar minoritar, acestea
rezumându-se doar la participări la şedinţele Adunării Generale a Acţionarilor,
dreptul la dividente, dreptul la vot, precum şi atacul asupra hotărârilor cu care
nu este de acord în cadrul şedinţelor la care participă, nemaiavând o participare
activă la deciziile majore privind activitatea CSR, riscând să se transforme într-
un acţionar captiv. În situaţia creată, acţionarii minoritari nu-şi mai pot valorifica
în nici un mod acţiunile deţinute, valoarea acestora reducându-se considerabil.

n Dan SAVA

Râmnicul, aproape
deloc interesant
pentru investitori
• În Topul 40 Forbes, al celor mai bune
oraşe pentru afaceri din România,
capitala județului este în partea a doua a
clasamentului publicaţiei americane
Prestigioasa publicație economică Forbes prezintă

topul celor mai bune 40 de oraşe din România pentru
afaceri în 2016. Ajuns deja la ediţia a patra, clasamentul

este condus de Timişoara, Cluj şi Bucureşti. Metodologia
prin care au fost departajate orașele: au fost analizate
reședințele de județ, polii de business din fiecare unitate
administrativă. Au fost luate în calcul zece criterii (Produsul
Intern Brut pe județ, PIB-ul pe cap de locuitor, societățile
comerciale cu capital străin, câștigul salarial, șomajul,
numărul întreprinderilor active, infrastruc tura rutieră,
infrastructura feroviară, stocul de locuințe, unitățile de
învățământ).

Datele statistice necesare au ca surse Institutul
Național de Statistică, Comisia Națională de Prognoză,
Oficiul Național al Registrului Comerțului, Ministerul
Finanțelor Publice și portalul listafirme.ro. Râmnicul
Vâlcea este pe locul 25 devansând, pe regiune, numai
Slatina (locul 28) și Drobeta Turnu Severin (locul 32).
Târgu Jiu ocupă locul 21, în vreme ce Craiova este abia pe
locul 17.

n Dan SAVA
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Sâmbătă, 13 februarie 2016, la
Teatrul Anton Pann din Râmnicu
Vâlcea, a avut loc festivitatea de
aniversare a 90 de ani de la înființarea
Camerei de Comerț și Industrie
Vâlcea. La eveniment, au luat parte
aproximativ 200 de invitaţi, oficialităţi
ca prefectul Dumitru Nicu Cornoiu,
preşedintele Consiliului Judeţean
Vâlcea, Gheorghe Păsat, primarii din
localităţile Horezu, Ilie Fârtat, Băile
Govora, Mihai Mateescu, Ocnele Mari,
Petre Iordache, Lungeşti, Tiberiu
Costea, Scundu, Dumitru Blejan,
Budeşti, Ionel Vlădulescu.

Cu această ocazie, au fost
premiate personalitățile care au
contribuit la dezvoltarea economică a
județului Vâlcea, precum și cele mai
importante instituții locale de educaţie,
colegiile naţionale „Alexandru
Lahovary” şi „Mircea cel Bătrân”,
pentru tradiţia şi rezultatele cu care s-
au impus în dezvoltarea
învăţământului vâlcean.

Au primit plachete aniversare
firmele Vilmar, Cozia Forest, Băile
Govora SA, ICSI şi Dan Tudor.
Discursurile serii le-au aparţinut
preşedintelui Camerei de Comerţ şi
Industrie Vâlcea, Valentin Cismaru,
preşedintelui CCI Dolj, Gabriel Vlăduţ,
vicepreşedintelui CCI Vâlcea, Victoria
Preda, de la Minet, prefectului Dumitru
Nicu Cornoiu, fostului primar la
Râmnicului, Sorin Zamfirescu,
directorului USG Witold Urbanowsky şi
ASR Principesa Maria.

În declaraţia sa, prefectul judeţului,
Dumitru Nicu Cornoiu, a scos în relief
contextul economic în care şi-a făcut
apariţia Camera: „Înfiinţarea, la 13
februarie 1926, a Camerei de Comerţ
şi Industrie a avut un rol crucial în
intensificarea activităţii comerciale,
indiferent dacă a aparţinut de centre
urbane mai mari (Craiova, Sibiu) sau a
funcţionat în Râmnic, ca unitate
independentă. În anul 1930, la această
unitate se aflau înregistrate un număr
de 1.800 firme comerciale, o pondere
însemnată având-o cele din Râmnicu-
Vâlcea.

Comerţul practicat de râmniceni se
încadra în cele patru feluri: de tip troc,
ambulant, privat cu amănuntul prin

intermediul magazinelor sau prăvăliilor,
şi de tip cooperativă de consum;
desigur, niciuna dintre aceste forme de
comerţ nu existau „în stare pură”. Un
mare rol în desfăşurarea acestui tip de
activităţi economice, l-au avut bâlciurile
(târgurile) din Râmnic (unul de Sf.
Petru – la 29 iunie şi altul de Vinerea
Mare - 14 octombrie) şi de la Râureni;
în special, la acesta din urmă, se
adunau târgoveţi din toată ţara. 

Aici, ţăranii satelor aduceau spre
vânzare vite, cereale, produse ale
gospodăriei, cumpărând, după
comercializarea acestora, mărfurile
trebuincioase aduse de comercianţii
ambulanţi. O parte dintre comercianţii
ambulanţi, de origine ardeleană, dar şi
negustorii ambulanţi de origine
evreiască, armeană, greacă, albaneză
etc., s-au stabilit în Râmnic şi în alte
localităţi mai populate din judeţ,
continuându-şi aici activitatea
comercială.

În Râmnic şi în zona
înconjurătoare, industria locală
căpătase deja o anumită tradiţie, deşi
locuitorii continuau să practice vechile
lor îndeletniciri agricole, printre care
cultivarea porumbului: în anii `50 ai
secolului trecut, lanurile de porumb se
puteau încă vedea, pe suprafeţe relativ
mari, începând din vecinătatea fostului
internat al Liceului „Al. Lahovari”, pe
dreapta bulevardului care ducea spre
Bujoreni; doar vestita băcănie a lui
Hoarcă, Alimentara „Jiul” din apropiere
şi alte câteva case (azi, dispărute)
„ciupeau” din marginea de vest a
tarlalei, lăsând-o apoi să continue spre
nord; un peisaj asemănător se putea
admira peste râul Olăneşti (tot pe
dreapta, dar înspre sud), acolo unde,
mai târziu, va lua naştere Cartierul „1
Mai”.

Industria acelor timpuri însemna,
întâi şi-ntâi, Societatea Anonimă
pentru Exploatarea de Păduri „Lotru”,
rezultată din fuzionarea mai multor
firme cu firma „I. Guttmenn et Comp.”,
avea depozite cu stive de cherestea în
diferite oraşe din sudul ţării, printre
care şi Râmnicu-Vâlcea. După război,
şi-au reluat treptat activitatea vechile
fabrici de cherestea din judeţ (valea
Lotrului), cu birouri şi depozite în

Râmnic; de asemenea, aici, vor fi
deschise numeroase ateliere
meşteşugăreşti şi mici întreprinderi noi,
care îşi vor spori treptat capacitatea de
lucru şi productivitatea. Pentru a
supravieţui, mai multe ateliere de
tăbăcărie din Râmnic s-au unit, în
1923, sub firma „Fabricile Unite de
Tăbăcărie Fraţii D. I. Simian şi Fiii “,
crescând şi numărul de muncitori. (din
1925, fabrica se va numi
„Întreprinderea Oprea Simian şi Fiii”);
se construieşte chiar o nouă tăbăcărie,
înzestrată cu maşini moderne aduse
din Germania şi Austria. În ciuda
progreselor înregistrate, comerţul cu
produse industriale, inclusiv sectorul
forestier vâlcean, va fi puternic afectat
de criza economică din anii 1929-1933,
generatoare de scădere a producţiei şi
de şomaj. Citim în ziarul „Îndrumarea
Vâlcii”: „Comerţul stagnează în lipsă de
credit şi cerinţă, agricultura stă
paralizată sub silnicia datoriilor în care
înoată ţăranii, iar industria piere sub
concurenţa importurilor străine”. După
1930, pe lângă întreprinderea de
tăbăcărie din Râmnic, proprietarii au
construit o fabrică de încălţăminte şi
una pentru cuie de lemn, începând să
se ocupe şi de exploatarea pădurilor. În
1935, producţia firmei „Oprea Simian şi
Fiii” s-a dublat, în comparaţie cu anul
anterior. În 1938, întreprinderea va
ajunge să posede cea mai mare
tăbăcărie şi fabrică de încălţăminte din
Oltenia, aceasta devenind una dintre
cele mai puternice întreprinderi din
judeţ, dacă ne raportăm la numărul de
angajaţi: 321 de muncitori (situându-se
pe locul al doilea, după societăţile
“Carpatina” şi „Vasilatul” de la Brezoi,
la care lucrau peste 2500 de
muncitori). În 1940, a avut loc o
modernizare a întreprinderii, prin
înlocuirea maşinilor vechi cu agregate
noi, şi s-a construit o nouă fabrică de
încălţăminte, cu o capacitate de 1.500
perechi pe zi, comenzile crescând
simţitor în preajma şi datorită
războiului. Sporirea producţiei a dus la
înfiinţarea, în anul 1939, a unei
sucursale la Cluj, care, după Dictatul
de la Viena, va fi mutată la Arad.

În vederea producerii şi distribuirii
energiei electrice, în Râmnicu-Vâlcea

luase fiinţă, în 1931, Societatea de
Electricitate Râmnicu-Vâlcea, cu
participarea capitalului suedez, căruia
i-au fost concesionate vechile utilaje
ale primăriei, pentru o perioadă de 30
de ani.

La sfârşitul anului 1938, anul de
vârf al economiei capitaliste în ţara
noastră, în Râmnic existau
următoarele unităţi industriale: 2 mori
sistematice, o fabrică de sulfat de
cupru, 5 fabrici de tăbăcărie şi
încălţăminte, o fabrică pentru cuie de
lemn şi una pentru de dopuri de plută.

În 1942, este dată în exploatare
Fabrica de conserve alimentare din
Râureni a cărei producţie era destinată
exclusiv exportului. Ca şi în Drăgăşani,
la Râmnicu-Vâlcea era extinsă gama
sortimentală a producţiei industriei mici
meşteşugăreşti, profilată îndeosebi pe
confecţii şi furnituri destinate armatei.

În perioada care a urmat Primului
Război Mondial, agricultura continua
să ocupe un rol important în ansamblul
economiei. Pomicultura reprezenta
unul dintre sectoarele cele mai bine
dezvoltate. La 12 aprilie 1920, în
Bucureşti se înfiinţase un sindicat al
proprietarilor de livezi de pruni din
România, al cărui preşedinte a fost
vâlceanul Alexandru Seltea. În
perioada interbelică, a început şi
prelucrarea organizată a fructelor, prin
înfiinţarea de distilării şi fabrici de
conserve la Râmnicu-Vâlcea, Bujoreni,
Râureni etc. Fabrica de Marmeladă  de
la Râureni, înfiinţată în 1942,  va
constitui baza viitoarei Fabrici de
Conservare a Fructelor şi Legumelor.

În ceea ce priveşte transporturile şi
reţeaua feroviară, aceasta cunoaşte în
anii 1934-1938, unele lucrări de
întreţinere şi modernizare, îndeosebi
pe traseele Râmnicu-Vâlcea – Sibiu,
Râmnicu-Vâlcea – Piatra-Olt,
Râmnicu-Vâlcea – Ocniţa. Linia
Râmnicu-Vâlcea – Craiova – Bucureşti
va începe să joace un rol important nu
numai în sistemul feroviar al judeţului,
ci şi în întreg sudul ţării. 

Comerţul a cunoscut o dezvoltare
remarcabilă, comparativ cu situaţia
antebelică: în cadrul economiei
naţionale şi vâlcene, mărfurile
râmnicene au depăşit limitele Olteniei,
circulând în toată ţara. În timpul
războiului, un important volum de
produse era îndreptat spre Germania.

Ca urmare a progreselor
înregistrate în economia judeţului, se
dezvoltă noi instituţii bancare de credit,
pe lângă cele cunoscute, cum au fost
Banca „Vâlcea” şi „Banca Râmnicului”,
acestea cunoscând un curs ascendent
şi devenind printre cele mai importante
din judeţ34. În ansamblu, contribuţia
Râmnicului la dezvoltarea economică
a judeţului, era, totuşi, una medie.

Trecutul e o lecţie, viitorul este o
datorie. Ambele trebuie asumate
mereu la timpul prezent. Depinde de
fiecare şi de toţi ca istoria aceasta să
nu rămâne doar povestea preferată a
unor nostalgici rătăciţi.”     

În discursul adresat audienței,
Alteța Sa Regală Principesa Maria a
afirmat: „ (…) În urmă cu o sută
cincizeci de ani, România așeza pe
scaunul de șef al Statului primul
european din istoria ei, Regele Carol I.
El va lăsa ca moștenire urmașilor săi
bazele profesionalismului în politică,
economie, societate civilă și armată.

În urmă cu nouăzeci de ani,
Regele Ferdinand semna decretul de
fondare a Camerei de Comerț și
Industrie Râmnic, cu sediul în orașul
Râmnicu-Vâlcea, contribuind, în acest
fel, la dezvoltarea mediului de afaceri
vâlcean.

Inițiativa privată este un motor al
creșterii. Familia Regală va continua
să încurajeze inițiativa privată pentru

că ea este modul tradițional în care
românii își manifestă creativitatea,
dibăcia și puterea de muncă.”

Președintele Camerei de Comerț și
Industrie Vâlcea, Valentin Cismaru, a
înmânat Alteței Sale Regale Principesa
Maria placheta omagială pentru
contribuția Casei Regale în
constituirea Camerei de Comerț
Vâlcea.

În discursul său, preşedintele CCI
Vâlcea a menţionat: „ La 13 februarie
1926, s-a născut un act normativ care
aducea Vâlcea ,din punct de vedere
economic, acolo unde ar fi trebuit
mereu să-i fie locul. Decretul semnat
de Ferdinand ca o necesitate a
recunoaşterii realităţii economice
existente la poalele Carpaţilor, de-a
lungul Oltului, este actul de înfiinţare a
Camerei de Comerţ şi Industrie. Un
petic din testamentul Regelui României
Mari…

Ne place să credem ca
reglementările de atunci au contribuit
la creşterea economică a Vâlcii,
dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor de
schimburi cu Bucureştiul, cu întreaga
Muntenie şi cu Ardealul prin Valea
Oltului, în aşa fel încât să fim părtaşi la
atingerea maximului pe care îl
cunoaştem cu toţii în anul 1938. (…)

În anul 1989, calea istoriei
adevărate s-a refăcut şi în această
parte de lume. Este însă greu şi uneori
încă de neînţeles pentru unii cum să
lucreze în acest sistem. Eforturile, din
păcate, eşuate de a şterge memoria
conceptelor şi mentalităţilor comuniste
au avut urmările pe care le percepem
şi acum: lipsa de iniţiativă şi încredere,
administraţii învechite, birocraţie
extremă, conducători de instituţii lipsiţi
de viziune, educaţie neperformantă
etc.

Totuşi tăvălugul acestei noi realităţi
a dărâmat multe dintre prejudecăţi,
dovedind că, orice s-ar întâmpla,
istoria are un curs inexorabil, aşa cum
spuneam la începutul acestei
intervenţii.

Trăim o rezolvare în evoluţie
pozitivă a activităţilor economice cu
rezultate palpabile în nivelul real de
bunăstare a societăţii în ansamblu.
Refacerea pe alte planuri a activităţii
unor societăţi precum MW Drăgăşani,
Vilmar, Wipro sau CIECH Uzina de
Sodă Rm Vâlcea, iniţiativele private
care au creat Diana , Boromir,
Anabella, Sarcom, Avicarvil şi altele,
sunt exemple indubitabile asupra
viabilităţii unei economii care reface o
punte peste ani, al cărei început a fost
în anii ’20 ai secolului trecut.

Credem aşadar că tot ceea ce s-a
întâmplat în anul 1926 prin înfiinţarea
Camerei de Comerţ a Circumscripţiei
Râmnic sub semnătura Regelui a fost
cu adevărat un eveniment notabil cu
urmări importante în destinul judeţului,
probat cu miile de documente pe care
le putem şi acum studia în arhive.
Apariţia şi dezvoltarea unei economii
de piaţă reale în Judeţul Vâlcea are ,cu
siguranţă, rădăcini solide în ceea ce s-
a întâmplat în acea perioada în ciuda
derapajelor comuniste.

Cred că o dezvoltare reală nu
poate fi făcută cu adevărat decât dacă
ne decidem să respectăm trecutul, să
ne redescoperim şi să ne urmăm
tradiţiile şi, mai ales, să ne regăsim
curajul de a renunţa odată pentru
totdeauna să resuscităm monştrii
ineficienţi şi anacronici lăsaţi moştenire
de comunism.”

Ceremonia de premiere a fost
urmată de un concert susținut de
Filarmonica „Ion Dumitrescu” din
Râmnicu Vâlcea.

n Dan SAVA

90 de ani de la înfiinţarea Camerei
de Comerţ şi Industrie Vâlcea
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Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că, începând cu data de 1
decembrie 2015 au intrat în vigoare regulamentele care vor guverna noua organizare agricolă comună
în domeniul promovării produselor agricole pe piaţa internă a Uniunii Europene şi în ţări terţe.

Beneficiarii acestei măsuri pot fi:organizaţiile profesionale sau interprofesionale reprezentative
pentru sectoarele agricole în cauză; organizaţiile de producători sau asociaţii ale organizaţiilor de
producători; organisme din sectorul agroalimentar care au ca obiectiv şi activitate acţiunile de
informare

şi de promovare pentru produsele agricole şi care au fost însărcinate de statele membre să
îndeplinească o misiune de serviciu public în acest sector, definită în mod clar; grupurile şi
organismele din sectorul agroalimentar care au ca obiectiv şi activitate informarea şi promovarea
pentru produsele agricole.

Toate categoriile de beneficiari menţionate trebuie să fie reprezentative pentru sector, inclusiv
pentru grupuri, în ceea ce priveşte Denumirea de Origine Protejată (DOP), Indicaţia Geografică

Protejată (IGP), Specialităţile Tradiţionale Garantate (STG) şi recunoscute la nivelul statului membru.
Produsele şi sistemele care pot fi promovate, sunt : produsele menţionate în lista cuprinsă în

Anexa I la Tratatul privind Funcţionarea Uniunii
Europene, cu excepţia tutunului, de exemplu: fructe şi legume proaspete şi procesate, miere, lapte

şi produse lactate, carne şi produse din carne, ouă de pasăre, vin, peşte, condimente, plante
medicinale, cereale, plante vii şi produse de floricultură, uleiuri şi grăsimi, etc. Lista completă cuprinde:
bere, ciocolată şi produse derivate, pâine, produse de patiserie, prăjituri, produse de cofetărie,

biscuiţi şi alte produse de panificaţie, băuturi produse din extracte de plante, paste făinoase, sare,
gume şi răşini naturale, pastă de muştar, porumb dulce, bumbac; băuturile spirtoase cu Indicaţie
Geografică Protejată; sistemele de calitate privind Denumirile de Origine Protejate (DOP), Indicaţiile
Geografice

Protejate (IGP), Specialităţile Tradiţionale Garantate (STG);metoda de producţie ecologică .
Pieţele terţe care pot fi accesate în anul 2016 sunt localizate în 5 regiuni geografice definite, fiind

alocat buget distinct şi pentru alte regiuni geografice. 
Cele 5 regiuni geografice menţionate sunt: China, Japonia, Coreea de Sud, Taiwan; SUA şi/sau

Canada;America Centrală, America de Sud şi zona Caraibilor;Asia de Sud-Est şi anume Brunei,
Cambodgia, Indonezia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipine, Singapore, Thailanda, Timorul de Est şi
Vietnam;

- Orientul Mijlociu şi Africa.
Durata programelor: minim un an, maxim trei ani (cu posibilitatea de prelungire o singură dată).
Finanţarea din partea Uniunii Europene este nerambursabilă şi urmăreşte creşterea sumelor

alocate, până la 200 de milioane EUR în 2019.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
(APIA) informează că, în perioada 23 februarie - 10
iunie 2016, desfăşoară Campania de informare
privind primirea cererilor unice de plată, având
sloganul: “Fii fermier activ, depune cererea unică
şi poţi obţine sprijin financiar”. “APIA te
aşteaptă!”

Obiectivul general al campaniei îl reprezintă
informarea fermierilor cu privire la fondurile destinate
schemelor/măsurilor de plată în anul 2016, precum
şi la modalitatea de accesare a acestora.

Se pune accent în continuare pe informarea
eficientă a fermierilor cu privire la modul de utilizare
a aplicaţiei de identificare a parcelelor agricole – IPA
Online, prin care beneficiarii îşi pot vizualiza,
propriile parcele digitizate în campania anterioară şi
îşi pot digitiza și măsura cu exactitate parcelele prin
identificare pe ortofotoplanurile disponibile în baza
de date (LPIS) a APIA. De asemenea, aplicația IPA
Online pune la dispoziția fermierilor rezultatele
controalelor pe teren din anii anteriori precum și
avertizări privind calitatea digitizării parcelelor
agricole, respectarea anumitor cerințe de
ecocondiționalitate, atenționări referitoare la
suprapunerea cu alte parcele digitizate sau
supradeclararea suprafeței maxime eligibile a
blocului fizic. Totodată, aplicația IPA Online
informează fermierul dacă parcelele digitizate sunt
situate în zone eligibile pentru plăţile compensatorii
pentru măsurile de dezvoltare rurală în vederea
solicitării acestora la sprijin dacă fermierul se
angajează să respecte cerințele specifice măsurilor
de dezvoltare rurală.

Buna informare a fermierilor reprezintă una din
cele mai importante condiţii pentru derularea la timp
şi corectă a întregului proces de absorbţie a
fondurilor europene alocate pentru sectorul agricol
din România.

Pe durata Campaniei, centrele judeţene şi locale
ale Agenţiei vor organiza sesiuni de informare şi
instruire a fermierilor şi respectiv a administraţiei
agricole din primării, cu privire la perioada de
depunere a cererilor unice de plată în anul 2016,
modalitatea de completare a acestora, condiţiile de
eligibilitate impuse de legislaţia europeană şi
naţională, tipurile de controale impuse de
regulamentele europene, precum şi la pachetele

financiare care pot fi accesate în cadrul
măsurilor/schemelor de plată. În cadrul sesiunilor de
instruire se va acorda o atenţie deosebită procedurii
de completare electronică a declaraţiei de suprafaţă,
de identificare a parcelelor agricole utilizate,
respectiv de digitizare corectă a acestora, utilizând
aplicația IPA Online. De asemenea, se va pune
accent pe obligativitatea agricultorilor de a respecta
normele de ecocondiţionalitate pe toate suprafeţele
agricole utilizate. 

Informaţii suplimentare: Campania de primire a
cererilor unice de plată se va derula în perioada 1
martie – 16 mai 2016 fără penalități, respectiv 17 mai
- 10 iunie cu penalizări de 1% pentru fiecare zi
lucrătoare de întârziere.

Schemele de plată/măsurile de
sprijin/ajutor sunt:

1. Schema de plată unică pe suprafaţă
(SAPS);

2. Plata redistributivă;
3. Plata pentru practici agricole benefice

pentru climă și mediu;
4. Plata pentru tinerii fermieri;
5. Plata pentru micii fermieri;
6. Ajutoare naționale tranzitorii (ANT):
ANT 1 - culturi în teren arabil;
ANT 2 - in pentru fibră;
ANT 3 - cânepă pentru fibră;
ANT 4 - tutun;
ANT 5 - hamei;
ANT 6 - sfeclă de zahăr;
ANTZ 7 - bovine-lapte;
ANTZ 8 - bovine-carne;
ANTZ 9 - ovine/caprine.
7. Sprijinul cuplat pentru:
7.1. Soia;
7.2. Lucernă;
7.3. Mazăre boabe pentru industrializare;
7.4. Fasole boabe pentru industrializare;
7.5. Cânepă pentru ulei şi fibră;
7.6. Orez;
7.7. Sămânţă de cartof;
7.8. Hamei;
7.9. Sfeclă de zahăr;
7.10. Tomate pentru industrializare cultivate în

câmp;
7.11. Castraveți pentru industrializare cultivaţi în

câmp;
7.12. Legume cultivate în sere;
7.13. Legume cultivate în solarii;
7.14. Prune destinate industrializării pentru

obținerea de produse alimentare nonalcoolice;
7.15. Mere destinate industrializării pentru

obținerea de produse alimentare nonalcoolice;
7.16. Cireșe și vișine destinate industrializării

pentru obținerea de produse alimentare
nonalcoolice;
7.17. Caise şi zarzăre destinate industrializării

pentru obținerea de produse alimentare
nonalcoolice;
7.18. Cartofi timpurii, semitimpurii şi de vară;
7.19. Ovine;
7.20. Caprine;
7.21. Taurine din rase de carne şi metişii

acestora;
7.22. Vaci de lapte;
7.23. Bivolițe de lapte;
7.24. Viermi de matase.
8. Măsura 13 – ,,Plăţi pentru zone care se

confruntă cu constrângeri naturale sau alte
constrângeri specifice”:
-Submăsura 13.1: „Plăţi compensatorii în zona

montană”;
- Submăsura 13.2: „Plăţi compensatorii pentru

zone care se confruntă cu constrângeri
naturale semnificative”;
- Submăsura 13.3: ,,Plăţi compensatorii pentru

zone care se confruntă cu constrângeri
specifice”.
9. Măsura 10 - ,,Agro-mediu şi climă”:
Pachetul 1 (P1) - Pajişti cu înaltă valoare

naturală;
Pachetul 2 (P2) - Practici agricole tradiţionale;
Pachetul 3 (P3) - Pajişti importante pentru

păsări;
Pachetul 4 (P4) - Culturi verzi;
Pachetul 5 (P5) - Adaptarea la efectele

schimbărilor climatice;
Pachetul 6 (P6) - Pajiști importante pentru fluturi;
Pachetul 7 (P7) - Terenuri arabile importante ca

zone de hrănire pentru gâsca cu gât
roşu;
Pachetul 8 (P8) - Creşterea animalelor de fermă

din rase locale în pericol de abandon.
10. Măsura 11 – Agricultura ecologică:
- Submăsura 11.1: Sprijin pentru conversia la

metodele de agricultură ecologică;
- Submăsura 11.2: Sprijin pentru menţinerea

practicilor de agricultură ecologică.
11. Măsura 214 - Plăţi de Agro-mediu, pentru

angajamentele aflate în desfășurare:
Pachetul 1 (P1) - Pajişti cu înaltă valoare

naturală;
Pachetul 2 (P2) - Practici agricole tradiţionale;
Pachetul 3 (P3) - Pajişti importante pentru

păsări;
Pachetul 4 (P4) - Culturi verzi;
Pachetul 5 (P5) - Agricultura ecologică;
Pachetul 6 (P6) - Pajiști importante pentru

fluturi(Maculinea sp.);
Pachetul 7 (P7) - Terenuri arabile importante ca

zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu(Branta
Ruficollis)

Start în campania
„Fii fermier activ!”

1 Martie –
debut oficial

pentru
subvenţiile

agricole 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie

pentru Agricultură (APIA) a demarat
,la 1 martie, Campania de primire a
cererilor unice de plată pentru anul
2016, în conformitate cu prevederile
legislației în vigoare, respectând
calendarul stabilit și obiectivele
propuse de instituție. Astfel în
perioada 1 martie - 16 mai, la
centrele judeţene/locale ale APIA se
depun fără penalizări cererile unice
de plată.

Cererile unice de plată pot fi
depuse şi după data de 16 mai 2016,
în termen de 25 de zile
calendaristice, cu o reducere de 1%
pentru fiecare zi lucrătoare a
sumelor la care fermierul ar fi avut
dreptul, dacă cererea unică de plată
ar fi fost depusă până la data de 16
mai, potrivit prevederilor art.13 alin.
(1) din Regulamentul delegat (UE)
nr. 640/2014 din 11 martie 2014.

Solicitările depuse după data de
10 iunie 2016 nu mai sunt admise la
calcul, iar beneficiarului nu i se
acordă niciun fel de plată sau de
sprijin.

Și în Campania 2016,
completarea declaraţiei de suprafaţă
se realizează electronic folosind
aplicaţia IPA Online.

Finalizarea și închiderea cererii
unice de plată în IPA Online se face
numai în centrele APIA, în prezenţa
funcţionarului APIA responsabil cu
primirea cererii, după verificarea
acesteia și a mesajelor din controlul
parcelelor digitizate, precum și
corectarea eventualelor probleme
semnalate de către sistemul
informatic.

Cererile unice de plată se depun
la centrele județene APIA în cazul
fermierilor care solicită o suprafaţă
mai mare de 50 hectare teren agricol
şi la centrele locale în cazul
fermierilor care solicită o suprafaţă
mai mică sau egală cu 50 hectare
teren agricol. Fermierii vor depune o
singură cerere, chiar dacă deţin
suprafeţe de teren în diferite
localităţi sau judeţe.

Pentru a utiliza timpul pe care
APIA l-a rezervat pentru primirea
cererii, este necesar ca fermierii să
se prezinte la data și ora la care sunt
programați.

Materialele de informare
referitoare la Campania de primire a
cererilor unice de plată pentru anul
2016 sunt disponibile pe site-ul
APIA: www.apia.org.ro .
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În rândul celor 21 de ţări cu PIB
per capita sub 50% din media UE,
Bulgaria, Polonia şi România sunt
prezente cu câte cinci regiuni,
Ungaria cu patru, iar Grecia şi Franţa
cu câte una. Regiunea franceză din
această categorie, Mayotte, se
situează la numai 31% din media UE.
Mayotte este un departament insular
din Africa al Franţei.

Cele mai sărace regiuni din UE
sunt Severozapaden (Bulgaria), cu
30% din medie, şi Mayotte, potrivit
unui raport al biroului de statistică al
UE, Eurostat, care utilizează date din
2014.

În România, cea mai săracă
regiune este Nord-Est, la numai 34%
din media europeană, urmată de Sud-
Vest Oltenia, cu 41%, Sud-Muntenia,
cu 43%, şi Nord-Vest, cu 48%.

Tot în categoria regiunilor aflate
sub 50% din media UE se situează şi
regiunea Sud-Est a României, însă
aici PIB pe cap de locuitor calculat la
paritatea puterii de cumpărare este la
49,5% din media europeană, foarte
aproape de pragul de 50%.

Singura regiune a României care
trece de media UE este Bucureşti-
Ilfov, cu 129%. Uşor peste jumătate
din media europeană se situează
regiunea Vest - cu 58%, precum şi

Centru - cu 52%, potrivit Eurostat.
Cea mai bogată regiune a UE a

rămas centrul financiar londonez,
unde PIB pe cap de locuitor la
paritatea puterii de cumpărare s-a
situat la 539% din media UE.

Doar 21 de regiuni au consemnat
un PIB pe cap de locuitor cu cel puţin
50% peste media europeană. În
această categorie, Germania este
prezentă cu cinci regiuni, Olanda şi
Marea Britanie cu câte trei, Austria cu
două, iar cu câte una Belgia, Cehia,
Danemarca, Irlanda, Franţa, Slovacia,
Suedia şi Luxemburg.

Sursa: MEDIAFAX

În ianuarie, 
Cifra de afaceri din

comerțul cu amănuntul
a crescut față de luna

ianuarie 2015 cu 15,6%
• În luna ianuarie 2016, volumul cifrei de
afaceri din comerțul cu amănuntul (cu
excepția comerțului cu autovehicule şi
motociclete) față de luna precedentă a scăzut
ca serie brută cu 24,4% şi a crescut ca serie
ajustată în funcție de numărul de zile
lucrătoare şi de sezonalitate cu 1,9%
• Față de luna corespunzătoare a anului
precedent, volumul cifrei de afaceri pentru
comerțul cu amănuntul (cu excepția
comerțului cu autovehicule şi motociclete) a
crescut atât ca serie brută cât şi ca serie
ajustată în funcție de numărul de zile
lucrătoare şi de sezonalitate cu 15,6%,
respectiv cu 14,9%
Volumul cifrei de afaceri pentru comerțul cu

amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule şi
motociclete), serie brută, în luna ianuarie 2016,
comparativ cu luna precedentă, a scăzut pe
ansamblu cu 24,4%, ca urmare a scăderii vânzărilor
de produse nealimentare (‐27,7%), vânzărilor de
produse alimentare, băuturi şi tutun (‐23,9%) şi
comerțului cu amănuntul al carburanților pentru
autovehicule în magazine specializate (‐17,5%).

Volumul cifrei de afaceri pentru comerțul cu
amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule şi
motociclete), serie ajustată în funcție de numărul de
zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna ianuarie
2016, comparativ cu luna

precedentă a crescut pe ansamblu cu 1,9%, ca
urmare a creşterii comerțului cu amănuntul al
carburanților pentru autovehicule în magazine
specializate (+7,0%) şi a vânzărilor de produse
alimentare, băuturi şi tutun (+1,4%).

Vânzările de produse nealimentare au rămas la
același nivel. Volumul cifrei de afaceri pentru
comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu
autovehicule şi motociclete), serie brută, în luna
ianuarie 2016, comparativ cu luna ianuarie 2015 a
înregistrat o creştere cu 15,6% ca urmare a creşterilor
înregistrate la vânzările de produse alimentare,
băuturi şi tutun (+26,8%), vânzările de produse

nealimentare (+10,8%) şi la comerțul cu
amănuntul al carburanților pentru autovehicule în
magazine specializate (+5,8%).

Volumul cifrei de afaceri pentru comerțul cu
amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule şi
motociclete), serie ajustată în funcție de numărul de
zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna ianuarie
2016, comparativ cu luna

ianuarie 2015 a înregistrat o creştere cu 14,9% ca
urmare a creşterilor înregistrate la vânzările de
produse alimentare, băuturi şi tutun (+26,1%),
vânzările de produse nealimentare (+10,6%) şi la
comerțul cu amănuntul al

carburanților pentru autovehicule în magazine
specializate (+5,7%).

Sursa: MEDIAFAX

În ianuarie, 

Preţurile producţiei industriale s-au
redus cu 2% anual, mai mult pe

piaţa internă
• Preţurile producţiei industriale au scăzut în ianuarie pe total
piaţă (internă şi externă) cu 0,6% faţă de decembrie şi cu 2%
comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, pe piaţa internă
fiind înregistrate preţuri mai mici cu 2,3% anual, iar pe cea
externă cu 1,4%, potrivit datelor INS
Comparativ cu decembrie 2015, preţurile pe piaţa internă s-au

diminuat cu 0,6%, iar cele de pe piaţa externă cu 0,5%. Preţurile au
scăzut cel mai mult în industria energetică, cu 2,5%, apoi în industria
bunurilor intermediare, cu 0,3%, şi în cea a bunurilor de capital, cu 0,1%,
se arată într-un comunicat al Institutului Naţional de Statistică (INS).
Industria bunurilor de uz curent a consemnat un avans al preţurilor de
0,4%, iar cea a bunurilor de folosinţă îndelungată de 2,2%. Faţă de
ianuarie 2015, preţurile din industria energetică s-au contractat cu 6,6%,
iar cele din industria bunurilor intermediare cu 3,5%. Pe de altă parte, în
industria bunurilor de capital s-au regăsit preţuri mai mari cu 0,5%, în cea
a bunurilor de uz curent cu 2,2%, iar în industria bunurilor de folosinţă
îndelungată cu 2,9%.

În ianuarie, 
Rata şomajului a scăzut cu 0,2

puncte, la 6,5%, cu 604.000 şomeri
în economie

• Rata şomajului s-a redus în ianuarie cu 0,2 puncte
procentuale faţă de decembrie, la 6,5%, fiind estimaţi 604.000
de şomeri cu vârste între 15 şi 74 de ani, cu 1,9% mai puţini
decât în luna precedentă şi cu 4,1% comparativ cu ianuarie
2015, a anunţat Institutul Naţional de Statistică (INS)
În decembrie, rata şomajului s-a plasat la 6,7%. Numărul şomerilor

atingea 616.000 persoane în decembrie şi 630.000 persoane în ianuarie
anul trecut. Pe sexe, rata şomajului pentru bărbaţi a fost de 7,1%, cu 1,3
puncte procentuale peste cea a femeilor, de 5,8%. Pentru persoanele
adulte (25-74 ani), rata şomajului a fost estimată la 5,5% pentru ianuarie,
cu 6,2% în cazul bărbaţilor şi 4,5% la femei. Numărul şomerilor pentru
această grupă de vârstă reprezintă 77,3% din numărul total al şomerilor
estimat pentru ianuarie.

În ianuarie,
Preţurile s-au redus  cu 2,1% faţă
de ianuarie 2015, alimentele fiind
mai ieftine cu 6,3% decât în prima

lună a anului trecut
• Preţurile de consum au scăzut în ianuarie cu 2,1% faţă de
aceeaşi perioadă a anului trecut şi cu 0,8% comparativ cu luna
decembrie, alimentele fiind mai ieftine cu 6,3% decât în ianuarie
2015, însă mai scumpe cu 0,5% faţă de decembrie, potrivit
datelor Institutului Naţional de Statistică (INS)
În luna ianuarie 2016, ponderea mărfurilor şi serviciilor care au

înregistrat o scădere a preţurilor, comparativ cu ianuarie 2015, este de
53,3%, cele care au avut creşteri cuprinse în intervalul 0 - 2,5% deţin o
pondere de 28,9%. Mărfurile şi serviciile ale căror preţuri au crescut cu
mai mult de 2,5% deţin o pondere de 17,8%”, se arată într-un comunicat

al Institutului Naţional de Statistică (INS).
Creşterea medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (februarie

2015 - ianuarie 2016) faţă de precedentele 12 luni (februarie 2014 -
ianuarie 2015), calculată pe baza IPC, este de -0,8%.

Comparativ cu ianuarie 2015, preţurile la alimente au scăzut cu
6,3%, însă mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 0,1%, iar tarifele
serviciilor s-au apreciat cu 1,2%.

Faţă de decembrie, alimentele s-au scumpit cu 0,5%. În schimb,
mărfurile nealimentare au fost mai ieftine în ianuarie cu 1,5%, iar
serviciile cu 1,1%.

Cele mai mari creşteri de preţuri la alimente s-au înregistrat la cartofi
(3,9%), legume şi conserve din legume (3,07%), fructe proaspete (2,3%),
fructe şi conserve din fructe (1,9%) şi ulei comestibil (1,3%).

Pe de altă parte, preţurile la ţuică, rachiuri şi alte băuturi s-au redus
cel mai mult, cu 2%, urmate de cele la vin, cu 1,8%. Dintre mărfurile
nealimentare, cel mai mult s-au ieftinit gazele, cu 3,23%, precum şi
combustibilii, cu 3,07%. La capitolul servicii, tarifele pentru apă, canal şi
salubritate au scăzut cu 7%.

Banca centrală a revizuit în februarie, în plus, prognoza privind rata
anuală a inflaţie cu 0,3 puncte procentuale faţă de estimarea din
noiembrie 2015, la 1,4% pentru acest an, urmând să ajungă la 3,4% în
2017.

“Fără impactul de runda I al reducerilor cotei TVA, rata inflaţiei ar
atinge 3% în 2016 şi 3,7% în 2017. Traiectoria proiectată a ratei inflaţiei
este afectată substanţial de măsurile fiscale cu privire la reducerea
succesivă a impozitelor indirecte, pozitionându-se la valori negative până
în mai 2016, revenind ulterior la valori pozitive şi reintrând în interiorul
intervalului asociat ţintei începând cu ianuarie 2017”, a declarat
guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, în conferinţa de prezentare a
Raportului trimestrial asupra inflaţiei.

Inflaţia, la finele anului trecut, s-a situat la -0,9%, faţă de -1,1% în
noiembrie şi nivelul minim de -1,87% înregistrat în august. În absenţa
impactului ratei reduse de TVA (din luna iunie), inflaţia ar fi fost, în
decembrie, de aproximativ 2%, în intervalul ţintă al BNR.

În ianuarie, 
Excedent de 4,7 miliarde lei la

bugetul general consolidat 
• Execuţia bugetului general consolidat s-a încheiat în ianuarie
cu un excedent de 4,7 miliarde lei, reprezentând 0,63% din PIB,
în creştere cu 19% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut,
veniturile avansând cu 11%, iar cheltuielile cu 8,7%, potrivit
datelor Ministerului Finanţelor Publice
În ianuarie anul trecut, execuţia bugetară a fost pe plus cu 3,95

miliarde lei, respectiv 0,56% din PIB. Veniturile bugetului general
consolidat au totalizat 20,4 miliarde lei, reprezentând 2,7% din PIB.
Acestea s-au majorat cu 11,1% faţă de ianuarie 2015, înregistrându-se
creşteri de 48% la încasările din impozitul pe profit, de 19,2% la accize,
de 17% la TVA şi de 11,1% la contribuţii de asigurări sociale. Cheltuielile
au însumat 15,6 miliarde lei, în urcare cu 8,7% şi cu un punct procentual
ca pondere în PIB. Cheltuielile cu personalul s-au majorat cu 26%, în
urma creşterilor salariale acordate în a doua parte a anului trecut,
respectiv cu 25% a personalului din sistemul public sanitar şi a
personalului din sistemul public de asistenţă socială, cu 15% a
personalului din învăţământ şi cu 10% a personalului din sistemul
bugetar exclusiv sănătate, învăţământ şi asistenţă socială. Pe de altă
parte, cele cu bunuri şi servicii s-au redus cu 8,4% faţă de aceeaşi
perioadă a anului precedent.

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital,
precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse
interne şi externe, au fost de 686,9 milioane de lei, reprezentând 0,1%
din PIB, nivel similar cu cel realizat în ianuarie anul trecut, de 682,6
milioane lei.

Sursa: MEDIAFAX

Oltenia rămâne a doua cea mai
săracă regiune a României

• RAPORT Eurostat: România rămâne cu cinci regiuni între cele mai sărace 21 din UE
• Cinci regiuni din România rămân printre cele mai sărace din UE, excepţie făcând Ilfov-
Bucureşti, Vest şi Centru, însă Sud-Est este foarte aproape de a ieşi din categoria în care
PIB pe cap de locuitor, calculat la paritatea puterii de cumpărare, este sub 50% din media
UE, potrivit Eurostat.
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Firmele vor primi bani de la
stat ca să angajeze şomeri
pentru lucrări temporare

Angajatorii vor putea să beneficieze de subvenţii de la
stat pentru a încadra temporar în muncă şomeri, pentru
lucrări şi activităţi de interes local, potrivit legislaţiei în
vigoare. Această posibilitate a fost introdusă prin lege în vara
anului trecut, însă normele de aplicare au fost adoptate de
Guvern .

În luna iulie a anului trecut, prin Legea nr. 195/2015 -
care a modificat Legea nr. 76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de
muncă — s-a decis că firmele care angajează şomeri pentru
lucrări şi activităţi temporare vor putea să primească bani de
la stat.

Concret, cheltuielile cu forţa de muncă efectuate în
programele ce au ca scop angajarea temporară a şomerilor,
pentru lucrări şi activităţi de interes pentru comunităţile
locale, vor fi subvenţionate de stat în baza unei scheme de
minimis.

Pentru ca modificările să poată fi puse efectiv în aplicare,
Guvernul a adoptat miercuri, prin hotărâre, un set de norme
în acest sens, care vor intra în vigoare la momentul publicării
în Monitorul Oficial. Reglementările recent aprobate vin,
practic, în completarea legii de astă-vară.

Astfel, angajatorii vor putea să încadreze temporar în
muncă persoane înregistrate ca şomeri la agenţiile teritoriale
pentru ocuparea forţei de muncă, indiferent dacă acestea
primesc sau nu indemnizaţie de şomaj.

Subvenţiile vor veni atât din bugetul asigurărilor pentru
şomaj, cât şi din alte surse şi se vor aplica pentru: serviciile
publice de refacere şi întreţinere a infrastructurii, de
ecologizare şi de realizare a unor lucrări edilitare, organizate
de autorităţile publice locale, de firme private sau organizaţii
neguvernamentale;

serviciile sociale ce includ activităţi de îngrijire la
domiciliu a copiilor, bolnavilor, persoanelor vârstnice,
persoanelor cu handicap, organizate de autorităţile publice
locale, organizaţii neguvernamentale şi alte organisme.

Totuşi, vor putea fi subvenţionate şi alte activităţi de
interes pentru comunităţile locale (stabilite astfel prin hotărâri
ale consiliilor), la cererea autorităţilor locale.

Pentru a obţine bani de la stat pentru angajarea
temporară a şomerilor, firmele vor trebui să facă dovada că
au prevăzut în statut, respectiv în actul de înfiinţare
activitatea ce va fi prestată de şomerii angajaţi. Totodată,
acestea vor trebui să arate că sunt acreditate/autorizate
pentru derularea activităţii respective (şi
acreditarea/autorizarea să nu fie suspendată, retrasă sau
încetată) şi că li s-au atribuit contractele cu respectarea
reglementărilor privind achiziţiile publice.

Important! Angajatorii care vor dori să presteze serviciile
şi activităţile de interes local vor trebui să depună propriile
propuneri la primar sau la preşedintele consiliului judeţean,
pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică şi
aprobarea numărului necesar de lucrători. Agenţiile pentru
ocuparea forţei de muncă vor repartiza şomerii - la
angajatorii aprobaţi de autorităţile locale - în limita locurilor
din programele de ocupare.

Cât va fi subvenţia lunară şi pentru cât timp
se va acorda

Forţa de muncă solicitată de firme va fi asigurată de
către agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, iar
lucrătorii vor trebui angajaţi timp de maximum 12 luni.
Concret, pentru a beneficia de subvenţiile de la stat,
angajatorii vor încheia cu agenţiile un contract de finanţare,
la care vor anexa copii ale contractelor pe durată
determinată ale şomerilor încadraţi în muncă şi a contractului
de achiziţie publică.

În ceea ce priveşte cuantumul lunar al subvenţiei, pentru
fiecare şomer angajat se va acorda: 70% din valoarea
indicatorului social de referinţă (ISR - în valoare, în prezent,
de 500 de lei), în perioada din an cuprinsă între 1 aprilie şi
31 octombrie; valoarea ISR plus contribuţiile de asigurări
sociale datorate de angajatori (mai precis, contribuţia de
asigurări sociale de stat, contribuţia de asigurări pentru
şomaj, contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi
boli profesionale, contribuţia pentru asigurări sociale de
sănătate, inclusiv contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii
de asigurări sociale de sănătate, contribuţia datorată la
Fondul de Garantare pentru plata creanţelor salariale), în
perioada din an cuprinsă între 1 noiembrie şi 31 martie.

Subvenţia va fi acordată timp de cel mult 12 luni,
proporţional cu timpul efectiv lucrat, după cum urmează: de
la data angajării şomerului, dacă contractul de finanţare se
încheie până în ultima zi lucrătoare a lunii în care s-a realizat
angajarea; de la data încheierii contractului de finanţare,
dacă acesta se încheie ulterior termenului de la primul punct,
dar nu mai târziu de data la care expiră durata pentru care
au fost angajate persoanele ale căror contracte individuale
de muncă sunt anexate la contractul de finanțare.

Notă: Schema de minimis prin care statul va acorda
subvenţii pentru angajarea temporară a şomerilor va fi
aprobată printr-un ordin al Agenţiei Naţionale pentru
Ocuparea Forţei de Muncă. La aceasta vor putea să
participe doar firmele private, nu şi angajatorii instituţii şi
autorităţi publice. Angajatorii din domeniul public vor putea
să obţină bani pentru încadrarea temporară a şomerilor
atunci când finanţarea va fi asigurată din alte surse decât
bugetul pentru şomaj. Sursa: Avocatnet.ro

Şi anul acesta, contribuabilii pot opta pentru declararea şi plata
impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial. Cei
care aplică acest sistem de impunere trebuie să plătească trimestrial
o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent,
actualizat cu indicele preţurilor de consum. Valoarea acestui indice,
utilizată pentru anul fiscal 2016, a fost stabilită de Ministerul
Finanţelor printr-un act normativ publicat deja în Monitorul Oficial.
Indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor
anticipate în contul impozitului pe profit anual a fost aprobat prin
Ordinul MFP nr. 236/2016, apărut deja în Monitorul Oficial, Partea I,
nr. 146 şi care a intrat în vigoare la momentul publicării.

Potrivit actului normativ, pentru anul fiscal 2016, valoarea indicelui
preţurilor de consum este de 100,5%, mai mică decât cea utilizată
pentru anul fiscal anterior, care a fost de 102,2%. De altfel, valoarea
indicelui preţurilor de consum a scăzut constant în ultimii ani: dacă în
2013, valoarea acestuia era de 104,3%, în anul fiscal 2014 a fost
utilizat un indice de 102,4%. Practic, indicele preţurilor de consum
stabilit de autorităţi pentru anul acesta, de 0,5%, este cel mai redus
din ultimii ani, fapt care ar putea consemna o creştere moderată a
preţurilor în 2016. 

Noul Cod fiscal, în vigoare de la 1 ianuarie, stabileşte la art. 41 că
un contribuabil poate opta pentru calculul, declararea şi plata
impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial. Cu
alte cuvinte, acest sistem a impozitului pe profit este opţional, iar
contribuabilii care aleg să îl aplice vor plăti impozitul pe profit anual cu
plăţi anticipate trimestriale în sumă de o pătrime din impozitul datorat
in anul precedent, actualizat cu indicele de inflaţie. 

Anul acesta, contribuabilii şi-au putut exprima opţiunea pentru
aplicarea sistemului de declarare şi plată a impozitului pe profit anual,
cu plăţi anticipate efectuate trimestrial, până la data de 31 ianuarie,
termen reglementat de Codul fiscal. Totuşi, cum în 2016 ziua de 31
ianuarie a picat duminica, termenul a fost prelungit până pe 1
februarie, data-limită până la care contribuabilii au putut depune
formularul 012 - “Notificare privind modificarea sistemului
anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit”.

Ţinând cont de faptul că termenul pentru depunerea declaraţiei
anuale de impozit pe profit, respectiv formularul 101, este 25 martie,
contribuabilii vor trebui să plătească impozitul pe profit trimestrial la
următoarele termene-limită: trimestrul I: 25 aprilie; trimestrul al II-lea:

25 iulie; trimestrul al III-lea: 25 octombrie; trimestrul al IV-lea: 25
decembrie, termen prevăzut în noul Cod fiscal - plata anticipată
aferentă trimestrului al IV-lea se declară şi se plăteşte până la 25
decembrie (anul acesta 25 decembrie este duminica, aşa că termenul
va fi prelungit). 

Atenţie! Potrivit legislaţiei în vigoare, contribuabilii care au ales
acest sistem de impozitare sunt obligaţi să-l păstreze cel puţin doi ani
fiscali consecutivi.

Ce trebuie să mai ştii despre sistemul de plată a
impozitului pe profit?

Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza căruia se
determină plățile anticipate trimestriale, este impozitul pe profit
datorat conform declarației privind impozitul pe profit, fără a lua în
calcul plățile anticipate efectuate în acel an. Dacă în primul an în care
se aplică noul sistem de plată a impozitului pe profit contribuabilii
înregistrează pierdere fiscală, atunci ei trebuie să efectueze plăți
anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din
aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru
care se efectuează plata anticipată, se menționează în Codul fiscal.

De asemenea, în cazul contribuabililor care aplică sistemul de
declarare și plată anticipată a impozitului pe profit și care, în anul
precedent, au beneficiat de scutiri de la plată impozitului pe profit,
conform legii, iar în anul pentru care se calculează și se efectuează
plățile anticipate nu mai beneficiază de facilitățile fiscale respective,
impozitul pe profit pentru anul precedent, pe bază căruia se determină
plățile anticipate, este impozitul pe profit determinat conform
declarației privind impozitul pe profit pentru anul precedent, luându-se
în calcul și impozitul pe profit scutit.

Firmele nou-înființate nu pot opta pentru plata
anticipată a impozitului pe profit

Potrivit art. 41 din Codul fiscal, următorii contribuabili nu pot aplica
sistemul de plată a impozitului pe profit: organizațiile nonprofit care au
obligația de a declara și plăti impozitul pe profit, anual, până la 25
februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează
impozitul; contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura
cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură,
au obligaţia de a declara şi de a plăti impozitul pe profit anual, până
la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se
calculează impozitul; persoanele juridice străine care realizează
venituri din transferul proprietăţilor imobiliare situate în România sau
a oricăror drepturi legate de aceste proprietăți, inclusiv închirierea sau
cedarea folosinței bunurilor proprietăţii imobiliare situate în România;

contribuabilii care, în anul precedent, se aflau în una dintre
următoarele situații:

nou-înființați, cu excepția celor care se înregistrează ca efect al
unor operațiuni de reorganizare efectuate potrivit legii; au înregistrat
pierdere fiscală sau nu au datorat impozit pe profit anual; s-au aflat în
inactivitate temporară sau au declarat pe propria răspundere că nu
desfășoară activități la sediul social/sediile secundare, situații
înscrise, potrivit prevederilor legale, în registrul comerțului sau în
registrul ținut de instanțele judecătorești competente;

au fost plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.
Sursa: Avocatnet.ro

Sistemul de plată a impozitului pe profit: 

Ce indice de inflaţie folosim în 2016 pentru calculul
plăţilor anticipate?

Firmele supuse unei inspecţii
fiscale pot fi reverificate:

documentul prin care se ia
această decizie a fost schimbat

Inspecția fiscală se efectuează o singură dată pentru fiecare tip de
creanță fiscală și pentru fiecare perioadă supusă impozitării, însă, prin
excepţie, se poate decide reverificarea, dacă între timp au apărut date
care influențează rezultatele inspecției, se arată în prezent în legislaţia în
vigoare. Decizia prin care poate fi dispusă reverificarea a fost înlocuită,
prin intermediul unui ordin al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
(ANAF).

Inspecția fiscală se efectuează o singură dată pentru fiecare tip de
creanță fiscală (impozit, taxă, contribuție și alte sume datorate bugetului
general consolidat) și pentru fiecare perioadă supusă impozitării, se arată
în noul Cod de procedură fiscală.

Cu toate acestea, există o excepție de la această regulă. Mai precis,
conducătorul inspecției fiscale poate decide reverificarea unei anumite
perioade, prin efectuarea unei noi inspecții fiscale, ca urmare a apariției
unor date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuării
verificărilor, care influențează rezultatele acestora, dispune același act
normativ.

Datele suplimentare reprezintă informațiile, documentele sau alte
înscrisuri obținute ca urmare a unor controale inopinate/ controale
încrucişate desfăşurate la alţi contribuabili/plătitori ori comunicate
organului fiscal de către organele de urmărire penală sau de alte autorități
publice ori obținute în orice mod de organele de inspecție, de natură să
modifice rezultatele inspecției fiscale anterioare.

În situația în care Fiscul decide reverificarea contribuabilului, acesta
trebuie să fie informat în prealabil. Astfel, la începutul acțiunii de
reverificare, organul de inspecție fiscală este obligat să comunice
contribuabilului/plătitorilor Decizia de reverificare, care poate fi contestată
în 45 de zile de la comunicare.

Ordinul ANAF nr. 825/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului
formularului „Decizie de reverificare” a apărut în Monitorul Oficial, Partea
I, nr. 165 din 4 martie 2016, a intrat în vigoare la data publicării și a abrogat
Ordinul ANAF nr. 863/2015.

Concret, faţă de Ordinul ANAF nr. 863/2015 pentru aprobarea

modelului şi conţinutului formularului “Decizia de reverificare”, au fost
aduse modificări în ceea ce priveşte articolele care reglementează speţa
în cauză, conform noului Cod de procedură fiscală.

Noua variantă a Deciziei de reverificare se va întocmi tot în trei
exemplare, ca până acum, dintre care un exemplar îi va fi trimis
contribuabilului/plătitorului, unul va rămâne la structura de inspecție fiscală
care a efectuat acțiunea de reverificare, pentru a fi anexat la raportul de
inspecție, iar cel de-al treilea, la organul fiscal de administrare competent.

Decizia de reverificare va fi comunicată contribuabilului înainte de
începerea inspecției fiscale cu 30 de zile pentru marii contribuabili sau cu
15 zile pentru ceilalți contribuabili/plătitori.

Potrivit noului Cod de procedură fiscală, formularul „Decizia de
reverificare”, folosit pentru dispunerea reverificării de către conducătorul
activităţii de inspecţie fiscală al organului fiscal competent să efectueze
acţiunea de inspecţie fiscală, trebuie să conțină următoarele informații:
denumirea organului fiscal emitent; data la care a fost emis şi data de la
care îşi produce efectele;

datele de identificare a contribuabilului/plătitorului şi, dacă este cazul,
datele de identificare a persoanei împuternicite de contribuabil/plătitor;
obiectul actului administrativ fiscal (denumirea organului fiscal emitent al
actului adminstrativ, denumirea completă, numărul şi data înregistrării,
precum şi câte un rând pentru fiecare obligaţie fiscală supusă reverificării,
perioada pentru care aceasta a fost calculată şi suma stabilită în actul
administrativ fiscal supus reverificării);

motivele de fapt (datele suplimentare care influenţează rezultatele
inspecţiei fiscale anterioare); temeiul de drept; numele şi calitatea
persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii; semnătura
persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, precum şi
ştampila organului fiscal emitent; posibilitatea de a fi contestat, termenul
de depunere a contestaţiei şi organul fiscal la care se depune contestaţia;
menţiuni privind audierea contribuabilului/plătitorului.

De asemenea, acesta trebuie să cuprindă și data de începere a
inspecției fiscale, obligațiile fiscale, alte obligații prevăzute de legislația
fiscală și contabilă, precum și perioadele ce urmează să fie supuse
inspecției fiscale, dar și posibilitatea de a solicita amânarea datei de
începere a inspecției fiscale.

Împotriva Deciziei de reverificare se poate formula contestație, care
se depune în termen de 45 de zile de la comunicare, la organul fiscal
emitent, sub sancțiunea decăderii, potrivit noului Cod de procedură
fiscală. Până în 2015, conform vechiului Cod de procedură fiscală, contes -
tația putea fi depusă în termen de 30 de zile. Sursa: Avocatnet.ro
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Noul Cod fiscal a adus o serie de modificări pentru plățile aferente
drepturilor de autor. În cele ce urmează, veți afla ce contribuții CAS și CASS,
precum și ce impozit pe venit datorează o persoană plătită pe drepturi de
autor, precum și ce formulare trebuie să depună în mod obligatoriu la Fisc.
De menționat că, potrivit Codului fiscal, o activitate aferentă unui drept de
autor poate să fie reclasificată ca și activitate aferentă unui salariat.

Din 2016, toate persoanele plătite pe drepturi de autor vor datora CAS
în sumă de 10,5%, chiar dacă sunt și salariate (fac excepție pensionarii, care
nu datorează CAS pentru drepturi de autor, n.red.).

CAS va fi reținut și virat de către compania plătitoare de drepturi de
autor.

Impozit pe venit
Începând cu 2016, se mărește cota forfetară de cheltuieli de la 20% la

40%.
Se modifică modalitatea de reținere a impozitului pe venit considerat

impozit final. Din 2016, baza de calcul pentru impozitul pe venit se determină
scăzând din venitul brut cheltuielile forfetare de 40% și contribuțiile sociale
reținute.

Practic, va fi mai eficient pentru persoanele fizice să treacă în contractul
de prestări servicii că impozitul pe venit este final. În acest fel, i se reține un
impozit de 9,60% ( 60% X 16%) comparativ cu 10%, cât ar fi impozitul reținut
în cazul în care nu se face această opțiune în contract. Plus că persoana
fizică va scăpa de completarea declarației 200.

CASS
CASS de 5,5% va deveni obligatoriu din 2017, în anul 2016 persoanele

care obțin venituri din drepturi de autor și sunt și salariați nu vor plăti CASS
aferent drepturilor de autor.

1. Cine poate fi plătit pe baza drepturilor de autor
Persoanele fizice care au un drept de autor asupra muncii lor pot fi

remunerate pe baza unui contract de cesiune a drepturilor de autor. Dreptul
de autor asupra lucrării se transferă plătitorului.

Activitățile care acoperă dreptul de autor sunt: crearea de opere literare
și publicistice, inclusiv programele de calculator; operele științifice,
fotografice, muzicale, de artă plastică sau grafică sau operele de arhitectură.

Legislație: Legea 8/1996 privind drepturile de autor

2. Atenție la reclasificările făcute de ANAF
Ce verifică ANAF?

Organele fiscale pot să reclasifice o activitate aferentă unui drept de
autor ca și activitate aferentă unui salariat, dacă există suspiciunea că
activitatea aferentă dreptului de autor maschează o activitate salarială, cu
scopul de a plăti mai puține taxe.

Condiții pentru reclasificare
Codul Fiscal stipulează că o activitate este independentă dacă sunt

îndeplinite cel putin patru condiții din cele șapte menționate în Cod.
Cele șapte criterii sunt: libertatea de a alege modalitatea de lucru;

prestează servicii pentru mai mulți clienți; riscurile privind activitatea prestată
sunt suportate de către persoana fizică; persoana fizică folosește bunuri
proprii pentru desfășurarea activității; se folosesc cunoștințele deținute de
către persoana fizică; persoana fizică face parte dintr-un organism/corp care
coordonează activitatea profesională; persoana fizica poate să angajeze alte
persoane sau să colaboreze cu terți pentru prestarea serviciului.

Riscuri
Organele fiscal pot reclasifica activitatea aferentă dreptului de autor ca

și activitate salarială și să recalculeze taxele aferente. Diferența de taxe și
penalitățile de întârziere sunt datorate solidar de către angajator și persoana

fizică. Legislație: art 7 pct 3 din Codul fiscal

3. Înregistrare activitate de drepturi de autor. Unde
trebuie înregistrat și ce declarații trebuie depuse
Declarația 020 „Declarația de înregistrare fiscală” depusă la ANAF
Declarația 020 se depune la ANAF în momentul începerii activității.

Această declarație se depune indiferent dacă persoana fizică a optat pentru
impozit pe venit final sau nu.

Declaratia 220 privind veniturile estimate
Dacă persoana fizica optează pentru calculul impozitului în sistem real

(adică va ține contabilitatea în partidă simplă evidențiind veniturile și
cheltuielile deductibile), trebuie să depună Declarația 220 în 30 de zile de la
data începerii activității sau până în data de 31 ianuarie pentru persoanele
fizice care au desfășurat activitate în anul precedent.

Legislație: art 71, art 120 din Codul fiscal

4. Ce opțiuni au persoanele fizice plătite pe drepturi de
autor

4.1 Opțiunea pentru impozit pe venit ca impozit final
Persoanele fizice pot opta în contractul de prestări servicii pentru impozit

pe venit ca impozit final. Dacă optează pentru această soluție, persoana
fizică nu mai trebuie să țină evidența contabilă, iar impozitele vor fi reținute și
plătite de către firma plătitoare a drepturilor de autor.

Din 2016, este mai eficientă aceasta modalitate, deoarece se reține un
impozit de 9,60% (60% X 16%) comparativ cu 10%, cât ar fi reținerea în
cazul în care nu se optează pentru impozit pe venit final.

Dacă persoana fizica nu optează în contract pentru impozit pe venit ca
impozit final, trebuie să țină evidența veniturilor în Registrul de evidență
fiscală și să depună declarația 200.

Impozitul pe venit se calculează scăzând din venitul brut o cotă forfetară
de cheltuieli în sumă de 40% din venitul brut și contribuțiile sociale reținute.

4.2 Impozitarea venitului în sistem real
Dacă persoana fizică consideră că pentru obținerea veniturilor au fost

generate cheltuieli mai mari de 40% din venituri, se poate opta pentru
calculul impozitului pe venit în sistem real, depunând declarația 220 și
declarația 200 (vezi punctul 3). Totuși, sunt puține cazurile în care cheltuielile
aferente activității de drepturi de autor să depășească 40% din venituri.

Legislație: Ordinul  170/2015; art 70, art 71,72, 73  din Codul fiscal

5. Ce declarații se depun anual la Fisc
Declaratia 200 privind veniturile realizate

Declarația 200 se depune în functie de opțiunea pe care o ia persoana
fizică plătită pe baza dreptului de autor, în momentul încheierii contractului de
prestări servicii. Dacă se optează pentru impozitul pe venit ca impozit final,
persoana fizica nu mai trebuie sa mai depuna declaratia 200. Platitorul
contractului va retine 16% din venitul brut din care va scadea cheltuielile
forfetare in suma de 40% din valoarea contractului si contributiile sociale
retinute.

Dacă nu se optează pentru impozit pe venit ca fiind final, persoana fizică
trebuie să depună declarația 200 până în data de 25 mai anul următor.

Legislație: art 70-73 din Codul fiscal

Depășire plafon cifra de afaceri 220.000 lei
Dacă persoana fizică depășește de-a lungul unui an cifra de afaceri de

220.000 lei, trebuie să se înregistreze din punct de vedere al TVA, depunând
declarația 020.

Legislație: art 310 alin 1 din Codul fiscal

Sursa: Avocatnet.ro

Ghid complet pentru plata drepturilor de autor în 2016:

Ce impozite plătesc și ce declarații
depun persoanele fizice și companiile?

Din 2016, 
Şi persoanele fizice cu obligații
fiscale restante sunt adăugate

pe listele publice ale datornicilor
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a adoptat procedura

de publicare a listelor datornicilor la bugetul de stat, în conformitate cu
prevederile noului Cod de procedură fiscală. Concret, din acest an, pe listă
se vor regăsi și debitorii persoane fizice, nu doar persoanele juridice, ca până
acum.

Fiscul a aprobat prin Ordinul nr. 558/2016, care a fost publicat în
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 78 din 3 februarie 2016 și care a intrat în
vigoare la data publicării, o nouă procedură de publicare a listelor debitorilor
care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor
obligații.

Până acum, această procedură era reglementată de Legea nr. 161/2003
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea
demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și
sancționarea corupției. 

Concret, în Cartea I “Reglementări generale pentru prevenirea și
combaterea corupției”, la Titlul I “Transparența informațiilor referitoare la
obligațiile bugetare restante”, era stipulat faptul că Ministerul Finanțelor
Publice, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Casa Națională de Asigurări
de Sănătate și autoritățile administrației publice locale au obligația de a
aduce la cunoștința publică lista contribuabililor, persoane juridice, „care
înregistrează obligații restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale
de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic
pentru asigurări sociale de sănătate și la bugetele locale, reprezentând
impozite, taxe, contribuții și alte venituri bugetare, totalul obligațiilor bugetare
datorate în anii fiscali precedenți în care s-au înregistrat obligații restante,
cuantumul obligațiilor restante, precum și modalitatea de colectare a
acestora aplicată de organele competente ale autorităților publice sus-
menționate”.

Totuşi, obligaţia organelor fiscale de a publica pe pagina de internet
proprie lista debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante a fost
preluată, de la 1 ianuarie, în Codul de procedură fiscală, vizate fiind inclusiv
persoanele fizice. Aşadar, începând din acest an, conform Ordinului ANAF nr.
558/2016, pe lista amintită nu vor apărea numai persoanele juridice, ci și
persoanele fizice.

Astfel, pentru a descuraja acumularea de arierate bugetare de către
contribuabili, persoane fizice și juridice, organele fiscale centrale vor publica
pe pagina de internet a Fiscului lista debitorilor „care înregistrează obligații
fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, pentru fiecare buget
administrat de organele fiscale centrale”.

Listele vor conține obligațiile fiscale restante existente la sfârșitul
trimestrului de raportare și neachitate la data publicării listei, se mai arată în
actul normativ citat.

Potrivit ordinului ANAF recent intrat în vigoare, obligațiile fiscale restante
sunt: obligații fiscale pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată;

diferențele de obligații fiscale principale și accesorii stabilite prin decizie
de impunere, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată
prevăzut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală.

În același timp, actul normativ menționează și tipurile de obligații fiscale
care nu sunt considerate obligații fiscale restante, după cum urmează:
obligațiile fiscale pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată,
potrivit legii, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut
în actul de acordare a înlesnirii; obligațiile fiscale stabilite în acte
administrative fiscale a căror executare este suspendată în condițiile Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările
ulterioare; obligațiile fiscale cu termene de plată viitoare stabilite în planul de
reorganizare judiciară aprobat în condițiile legii.

Au fost stabilite o serie de plafoane
Fiscul a stabilit că, începând din acest an, nu vor mai face obiectul

publicării în lista sus menționată obligațiile fiscale restante al căror cuantum
total este sub plafoanele următoare:

a) 1.500 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;
b) 1.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;
c) 500 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv în cazul

persoanelor fizice care înregistrează obligații fiscale restante și din
desfășurarea de activități economice în mod independent sau exercită
profesii libere;

d) 100 lei, în cazul debitorilor persoane fizice, altele decât cele de la lit.
c).

Ce va cuprinde, mai exact, lista debitorilor?
Potrivit actului normativ adoptat de Fisc, lista datornicilor la bugetul de

stat va cuprinde: Denumirea/numele și prenumele debitorilor; Codul de
identificare fiscală – în cazul persoanelor juridice; Localitatea domiciliului
fiscal – în cazul persoanelor fizice (nu va fi menționat codul numeric
personal); Cuantumul total al obligațiilor fiscale restante.

Acesta din urmă va fi împărțit, la rândul său, în două, după cum
urmează: obligații fiscale principale și obligații fiscale accesorii; obligații
fiscale principale și accesorii necontestate, precum și cele contestate,
respectiv cele asupra cărora contribuabilul a exercitat căile de atac prevăzute
de lege. Aceste obligații vor fi menționate în listă până la soluționarea căilor
de atac asupra acestora.

Notă: Informațiile despre obligațiile fiscale restante ale debitorilor se
stabilesc pe baza evidențelor fiscale existente la nivelul organelor fiscale
centrale.

Cu 15 zile înainte de publicarea listei, organul fiscal central va comunica
debitorului o notificare. De menționat că, dacă vor exista „neconcordanțe
între evidența debitorilor și sumele cuprinse în notificări, punerea de acord
asupra acestora se realizează în termen de 5 zile de la data notificării”.

Trebuie să știți că, de anul acesta, notificarea în ceea ce privește
obligațiile fiscale ale sediilor secundare plătitoare de salarii și venituri
asimilate salariilor se notifică persoanei în structura căreia acestea
funcționează.

În continuare, procedura arată că Fiscul va actualiza și publica lista
debitorilor și cuantumul acestor obligații „trimestial până în ultima zi a primei
luni din trimestrul următor celui de raportare”.

Atenție! În ceea ce privește persoanele fizice care desfășoară activități
economice în mod independent sau exercită profesii libere, lista va cuprinde
atât informații referitoare la obligațiile fiscale restante datorate de persoana
fizică, precum și obligațiile fiscale datorate din desfășurarea de activități
economice în mod independent sau exercitarea de profesii libere.

Ștergerea din lista datornicilor, în 15 zile de la
achitarea datoriilor

Actul normativ recent intrat în vigoare mai menționează faptul că organul
fiscal central va opera, din oficiu, modificările pentru fiecare debitor care își
achită obligațiile. Concret, ca și până acum, în 15 zile de la achitarea
integrală a obligațiilor fiscale restante, acestea vor fi eliminate din listă.

Sursa: Avocatnet.ro

Situațiile financiare pentru 2015 se depun până pe 30 mai: 

Regulile de raportare, diferite
în funcție de ce firmă ai

Termenul limită pentru depunerea situațiilor financiare pe 2015 este 30
mai 2016, se menționează într-un act normativ recent intrat în vigoare.
Documentul conține principalele reglementări pe care firmele trebuie să le
respecte pentru a întocmi și depune bilanțurile pentru anul trecut.

Regulile pentru întocmirea și depunerea situațiilor financiare și a
raportărilor contabile pentru anul fiscal 2015 au fost aprobate prin Ordinul
MFP nr. 123/2016, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 81 din 4 februarie
2016 și care a intrat în vigoare la data publicării.

Aceste reglementări se aplică de către următoarele categorii de firme: enti -
tățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile finan ciare
anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, apro ba te prin
Ordinul MFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare,

entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu
Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților
comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață
reglementată, aprobate prin Ordinul MFP nr. 1.286/2012, cu modificările și
completările ulterioare.

30 mai, termenul limită pentru depunerea situațiilor financiare anuale
Situațiile financiare anuale și situațiile anuale simplificate, întocmite cu

ajutorul programului de asistență pus la dispoziția entităților gratuit de
unitățile teritoriale ale MFP, se depun la unitățile teritoriale ale MFP în 150 de
zile de la data la care se încheie exercițiul financiar (și anume 31 decembrie
2015). Conform calculelor noastre, termenul de 150 de zile se împlinește pe
29 mai, însă aceasta este o zi de duminică, astfel că termenul se mută în
următoarea zi lucrătoare, care este 30 mai 2016.

Instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop
patrimonial depun situațiile financiare anuale în termen de 120 de zile de la
încheierea exericițiului financiar, respectiv până pe 29 aprilie 2016.

Subunitățile din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul
sau domiciliul în străinătate, cu excepția subunităților deschise în România
de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European,
depun situații financiare anuale încheiate la 31 decembrie la unitățile
teritoriale ale MFP în termen de 150 de zile de la încheierea exercițiului
financiar.

Entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până 31
decembrie nu întocmesc situații financiare anuale, însă trebuie să depună la
unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 60 de zile
de la încheierea exercițiului financiar (până la 29 februarie), o declarație pe
propria răspundere a persoanei care are obligația gestionării entității, care să

cuprindă toate datele de identificare a entității: denumirea completă (conform
certificatului de înmatriculare); adresa și numărul de telefon; numărul de
înregistrare la registrul comerțului; codul unic de înregistrare; capitalul social.

Situațiile financiare anuale se întocmesc și se publică, potrivit legii, în
limba română și în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare
formular în parte.

Erorile contabile constatate după depunerea situațiilor financiare anuale
se corectează la data constatării lor.

Toate situațiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie trebuie să fie
semnate de persoanele abilitate potrivit legii și de către administratorul sau
persoana care gestionează entitatea.

Mai precis, documentele trebuie să conțină în mod obligatoriu două
semnături. Astfel, precum AvocatNet.ro a scris AICI, în partea dreaptă a
paginii situațiile financiare anuale trebuie să fie semnate de către persoanele
care le întocmesc. Cu alte cuvinte, semnătura trebuie să îi aparțină unei
persoane care organizează și conduce contabilitatea societății pentru care se
depun formularele. Aici poate semna, conform informațiilor oferite de Finanțe
în formularele pentru bilanțuri: Persoana fizică autorizată CECCAR (expert
contabil); Persoana juridică autorizată CECCAR (firmă de contabilitate);
Directorul economic; Contabilul șef; Altă persoană care are studii superioare
economice și care înlocuiește Directorul Economic și Contabilul șef, când
aceștia lipsesc.

În ceea ce privește acest ultim punct, este important de menționat că nu
orice persoană din cadrul societății poate semna bilanțul. Concret, persoana
în cauză trebuie să aibă studii economice superioare și să țină locul, printr-o
împuternicire legală, Directorului Economic și Contabilului Șef, atunci când
aceștia nu sunt la firmă.

Cea de-a doua semnătură care nu poate să lipsească de pe orice
raportare financiară anuală este semnătura administratorului sau a persoanei
care are obligația gestionării entității. Mai precis, acesta trebuie să semneze
în partea stângă, asumându-și astfel răspunderea legală pentru întocmirea
corectă a situațiilor financiare anuale.

Mai mult, potrivit art. 185 din Legea societăților nr. 31/1990, situațiile
financiare anuale trebuie să fie însoțite de raportul administratorilor, raportul
de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, şi de propunerea de
distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie scrisă a
administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are
obligația gestionării unității respective, prin care îşi asumă răspunderea
pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că: politicile
contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în
conformitate cu reglementările contabile aplicabile; situaţiile financiare
anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi
a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată; persoana juridică
îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate. Sursa: Avocatnet.ro
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Un sistem necorespunzător al
tehnologiei informației poate
împiedica performanța și
competitivitatea organizațiilor sau le
poate expune riscurilor. De aceea, au
fost elaborate două noi standarde
care furnizează recomandări pentru
guvernanța tehnologiei informației:

• SR ISO/CEI 38500:2015,
Tehnologia informației.
Guvernanța tehnologiei
informației pentru organizații

• SR ISO/CEI TS
38501:2016, Tehnologia
informației. Guvernanța
tehnologiei informației. Ghid de
implementare

• SR ISO/CEI TR
38502:2015, Tehnologia
informației. Guvernanța
tehnologiei informației pentru
organizații. Cadru general și
model

Tehnologia informației (TI) este
tot mai prezentă în susținerea și
validarea strategiei organizaților, iar
acest lucru face din guvernanța TI un
imperativ organizațional.

Organizațiile fac investiții
semnificative în tehnologia
informației pentru a automatiza
procesele de producție și pentru a
comunica și tranzacționa electronic
cu clienții și furnizorii lor. Din păcate,
beneficiile din aceste investiții nu au
fost întotdeauna cele scontate, iar în
unele cazuri organizațiile au suportat
pierderi financiare și de reputație în
urma defectărilor din domeniul
tehnologiei informației. Acest lucru a
determinat creșterea conștientizării
consiliilor de conducere cu privire la
necesitatea guvernanței TI și a
responsabilității lor în raport cu
aceasta.

SR ISO/CEI 38500:2015,
Tehnologia informației.
Guvernanța tehnologiei

informației pentru
organizații

Acest standard internațional
furnizează principii directoare
destinate membrilor consiliilor de
conducere ale organizaților (acestea
pot include proprietari, directori,
parteneri, directori executivi sau
asimilați acestora) pentru utilizarea
eficace, eficientă și acceptabilă a
tehnologiei informației (TI) în cadrul
organizaților lor.

De asemenea, el furnizează
îndrumări pentru cei care consiliază,
informează sau asistă consiliile de
conducere. Din rândul acestora fac
parte:

– directori executivi;
– membri ai grupurilor de

monitorizare a resurselor din cadrul
organizației;

– specialiști tehnici sau de afaceri
externi, cum ar fi specialiști în
legislație sau contabilitate, asociații
industriale sau de vânzare cu
amănuntul sau profesionale;

– furnizori de servicii interne și
externe (inclusiv consultanți);

– auditori.
Acest standard internațional se

aplică guvernanței utilizării
tehnologiilor informației curente și
viitoare în organizații, care include
procese și decizii de management
referitoare la utilizarea curentă și
viitoare a acesteia. Aceste procese

pot fi controlate de specialiștii în
tehnologia informației din cadrul
organizaților, de furnizorii externi de
servicii sau de către departamentele
din cadrul organizaților.

Acest standard internațional
definește guvernanța TI ca un subset
sau domeniu al guvernanței
organizaționale sau, în cazul
corporațiilor, un subset al
guvernanței corporative.

Acest standard internațional se
aplică tuturor organizaților, inclusiv
companiilor publice și private,
entităților guvernamentale și
organizaților non-profit, de la cele
foarte mici până la cele foarte mari,
indiferent de gradul de utilizare a
tehnologiei informației.

Scopul acestui standard
internațional este de a promova
utilizarea eficace, eficientă și
acceptabilă a tehnologiei informației
în toate organizațiile prin:

– asigurarea părților interesate
că, dacă principiile și practicile
propuse prin acest standard sunt
urmate, pot avea încredere în
guvernanța TI a organizației;

– informarea și îndrumarea
consiliilor de conducere în utilizarea
guvernanței TI în organizațiile lor;

– stabilirea unui vocabular pentru
guvernanța TI.

SR ISO/CEI TS 38501:2016,
Tehnologia informației. Guvernanța
tehnologiei informației. Ghid de
implementare

Această specificație tehnică
furnizează îndrumări privind
modalitățile de implementare a unei
guvernanțe TI eficiente în cadrul unei
organizații.

Specificația identifică activitățile
principale pe care o organizație
trebuie să le efectueze pentru
implementarea guvernanței TI, în
conformitate cu ISO/CEI 38500.

În document sunt furnizate
îndrumări privind proiectarea și
stabilirea măsurilor de guvernanță TI,
clarificând rolurile și responsabilitățile
principalelor părți interesate din
cadrul organizației, furnizând
totodată exemple de probleme care
trebuie luate în considerare în
proiectarea guvernanței TI.

SR ISO/CEI TR 38502:2015,
Tehnologia informației. Guvernanța
tehnologiei informației pentru
organizații. Cadru general și model

Acest raport tehnic furnizează
îndrumări privind natura și
mecanismele guvernanței și
managementului împreună cu
relațiile dintre acestea, în contextul TI
din cadrul unei organizații.

Scopul acestui raport tehnic este
de a furniza informații privind un
cadru general și un model care pot fi
utilizate pentru a stabili delimitările și
relațiile dintre guvernanța și
managementul unei organizații în
cadrul utilizării curente și viitoare a
TI.

SR CEN ISO/TS 17845:2016,
Sudare și procedee conexe.

Sistem de notare pentru
imperfecțiuni

Specificația tehnică SR CEN
ISO/TS 17845:2016 cuprinde un
sistem de notare a imperfecțiunilor în
domeniul sudării și al proceselor
conexe care a fost elaborat cu scopul

de:
– a fi suficient de cuprinzător

pentru a include imperfecțiunile din
toate tipurile de suduri (suduri prin
topire ale metalelor, suduri prin
presiune ale metalelor, suduri ale
materialelor termoplastice etc.),
tăieturi termice și îmbinări prin lipire
tare;

– a fi suficient de precis pentru a
da informații referitoare la poziția,
forma, morfologia etc.
imperfecțiunilor;

– a se evita orice referire la
pregătirea sudurii, poziția de sudare,
tipul de material, forma piesei de
sudat (țeavă, tablă) etc., neavând
nicio influență directă asupra
descrierii imperfecțiunii;

– a fi suficient de deschis pentru
a lăsa loc pentru imperfecțiuni
suplimentare;

– a furniza un instrument util
pentru diferitele comitete tehnice
(TC) și subcomitete tehnice (SC)
implicate;

– a fi adecvat pentru aplicații
informatice.

În cadrul acestui sistem de
notare, primul simbol este o cifră
care facilitează corelarea cu

SR EN ISO 6520-1:2007, Sudare
și procedee conexe. Clasificarea
imperfecțiunilor geometrice din
îmbinările sudate ale materialelor
metalice. Partea 1: Sudare prin
topire, iar următoarele simboluri sunt
litere care oferă o gamă mai mare de
posibilități.

Sistemul de notare se aplică
materialelor metalice și nemetalice
(de exemplu, materiale
termoplastice), dar se poate aplica și
în alte scopuri (de exemplu, în
turnătorie).

Specificația mai cuprinde și o
anexă care prezintă corespondența
între clasificarea existentă a
imperfecțiunilor și acest sistem de
notare.

SR CEN/TR 16862:2016,
Coordonatorul sudării
materialelor plastice.

Sarcini, responsabilități,
cunoștințe, abilități și

competentă – raport tehnic
dedicat persoanelor

responsabile cu
supravegherea sudării

Sudarea este un proces special
care cere coordonarea activităților
referitoare la calitate, incluzând
construcția, încercările și
mentenanța, pentru a asigura
încrederea în fiabilitatea structurilor
sudate și comportarea acestora în

funcționare. Acest raport tehnic
definește sarcinile și
responsabilitățile, cunoștințele,
abilitățile și competența necesară
pentru a îndeplini rolul de
„coordonator (supraveghetor) al
sudării materialelor plastice”.

Utilizarea acestui raport tehnic
ajută o organizație să furnizeze
dovada unui bun management și
poate, de aceea, să conducă la o
încredere tehnică în îndeplinirea
cerințelor de performanță ale
produsului sudat.

Acest raport tehnic identifică
responsabilitățile și sarcinile
referitoare la calitate, incluse în
coordonarea activităților legate de
sudarea produselor și a produselor
semifabricate realizate din materiale
termoplastice și furnizează îndrumări
pentru a se asigura calitatea
coordonării.

Aspectele fundamentale ale
acestui raport tehnic sunt
următoarele:

— definirea sarcinilor și
responsabilităților;

— definirea cunoștințelor,
abilităților și competenței cerute.

Coordonatorul sudării
materialelor plastice (PWS) se
recomandă să fie angajat de
organizația implicată în activitățile de
sudare. Acest raport tehnic se aplică
tuturor procedeelor de sudare a
materialelor termoplastice.

ISO a publicat o nouă ediție
a standardului ISO 13485,

Dispozitive medicale.
Sisteme de management al

calității. Cerințe pentru
scopuri de reglementare

Sănătatea și securitatea nu sunt
negociabile în industria dispozitivelor
medicale. Cerințele reglementare

sunt stringente pentru fiecare etapă a
ciclului de viață a produsului. Este de
așteptat ca tot mai multe organizații
din industria dispozitivelor medicale
să demonstreze dezvoltarea
manage mentului calității și să
asigure cea mai bună practică în tot
ceea ce fac.

ISO 13485, Dispozitive medicale.
Sisteme de management al calității.
Cerințe pentru scopuri de
reglementare este un standard
general acceptat care stabilește
cerințele pentru un sistem de
management specific industriei
dispozitivelor medicale.

Standardul este conceput pentru
a fi utilizat de organizațiile implicate
în proiectarea, producția, instalarea
și mentenanța dispozitivelor
medicale și în serviciile conexe.

Ca și alte standarde pentru
sisteme de management, certificarea
în conformitate cu ISO 13485 nu este
o cerință a standardului, dar
organizațiile pot beneficia de pe
urma implementării standardului.
Totuși, certificarea de terță parte
poate demonstra autorităților de
reglementare îndeplinirea cerințelor
standardului.

Standardul a fost revizuit pentru
a fi menținut în conformitate cu
cerințele actuale. ISO 13485:2016
este conceput astfel încât să fie
conform ultimelor practici din
domeniul sistemele de management,
schimbărilor din domeniul
tehnologiei, cerințelor de
reglementare și așteptărilor.

Noua versiune pune un mai mare
accent pe managementul riscului și
pe luarea deciziilor pe baza riscurilor,
precum și pe modificările legate de
creșterea cerințelor de reglementare

pentru organizațiile din lanțul de
aprovizionare.
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