
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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CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE VÂLCEA

CCoosstteeşşttii,,  îînnttrree  cceellee  1155  llooccuurrii  ddee  „„RRoommâânniiee

nneemmaaiivvăăzzuuttăă””  pprroommoovvaattee  ddee  IInnssttiittuuttuull

CCuullttuurraall  RRoommâânn  îînn  îînnttrreeaaggaa  lluummee
ICR, împreună cu Map Media & Print SRL  şi  Primăria Costeşti, sunt la originea unei serii de evenimente

destinate promovării patrimoniului cultural românesc şi a unor obiective culturale mai puţin cunoscute.
Lansarea proiectului ICR a avut loc în zilele de 7 şi 8 aprilie

2016,  la Costeşti, judeţul Vâlcea, în prezenţa unor oficialităţi
locale şi centrale, membri ai corpului diplomatic din România şi
specialişti ai patrimoniului naţional. Evenimentul s-a desfăşurat
lângă Schitul 44 de Izvoare  din Parcul Național Buila-
Vânturarița. De asemenea, a fost organizat şi un tur al
principalelor obiective culturale din zonă pentru invitaţii prezenţi.

Scopul proiectului itinerant este descoperirea și promovarea
universului cultural rural românesc.Printre obiective, se numără
promovarea satului românesc ca una dintre ultimele cilivizații
arhaice și culturi tradiționale din Europa, identificarea
elementelor unicat, multe dintre ele cu caracter de record
european și prezentarea lor ca trăsături definitorii, încurajarea
spiritului de competiție între comunitățile locale precum şi
expunerea unor reprezentări vizuale (fotografii, artă plastică,
exponate tradiționale) în spații exterioare României.

“România nemaivăzută” identifică și prezintă 15 localități
rurale din România, care se diferențiază, nu neaparat prin
pitorescul peisajului în care sunt amplasate sau prin brandul lor
turistic deja consacrat, ci printr-o trăsătura unicat. De pildă, unul
este satul labirint, altul este satul perfect rotund. Unul este
construit în întregime din marmură, altul este singurul loc din
Europa de Sud-Est unde au fost conservate cele mai multe mori
de apa funcționale. Unul păstrează tradiții folclorice străvechi,
altul a transformat una dintre cele mai vechi îndeletiniciri de pe
aceste meleaguri - păstoritul - în rafinament gastronomic.

n Dan SAVA

Bilanţul Bursei Generale a

Forţei de Muncă

Joi, 14 aprilie 2016, în incinta Centrului Regional de
Formare Profesională a Adulților din Rm. Vâlcea, din str.
Calea lui Traian, nr. 98 a avut loc Bursa Generală a Forţei
de Muncă, sub egida „European Employers’ days – Zilele
europene ale angajatorilor”.

Au fost contactaţi 211 angajatori, din care 198
angajatori figurează în oferta agenţiei cu 1292 locuri de
muncă. S-au prezentat la Bursă 94 de angajatori care au
pus la dispoziţia solicitanţilor de locuri de muncă 857
posturi vacante.

Principalele domenii de activitate vizate de angajatori
au fost: industria textilă (confecţioneri textile, operatori
confecţioneri, confecţioneri–asamblori, cusători piele,
croitori), construcţii (ingineri constructori, dulgheri, zidari,
fierari betoniști, finisori, tâmplari, instalatori, muncitori
necalificaţi), alimentaţie publică (ospătari, bucătari,
lucrători bucătărie, barmani, muncitori necalificaţi în
restaurante), prestări servicii (șoferi, electricieni, lăcătuși
mecanici,  coafori, frizeri, cosmeticieni, agenți vânzări,
patiseri, cofetari, operatori comerciali, vânzători, etc.),
turism (personal hotelier, recepţioneri, cameriste,
maseuri, asistenţi medicali BFT, etc.). 

Pentru persoanele cu studii superioare au fost oferite
41 de locuri de muncă: ingineri construcții, industrie
alimentară, telecomunicații, mecanic, etc.

S-au prezentat la Bursă un număr estimat de 1500
persoane aflate în căutarea unui loc de muncă din
următoarele categorii: şomeri indemnizaţi şi
neindemnizaţi, persoane fără ocupaţie neînregistrate la
AJOFM Vâlcea, elevi şi studenţi din clasele terminale de
la instituţii de învăţământ din Rm. Vâlcea.

Până la ora 12. 00 au fost încadrate, primind repartiţie
pentru un loc de muncă 33 persoane din care 5 persoane
cu studii superioare), iar alte 990 persoane au fost
selectate de angajatori pentru interviu sau probă de lucru.

De asemenea, AJOFM Vâlcea şi-a prezentat
serviciile gratuite oferite prin compartimentele: EURES,
formare profesională, informare şi consiliere în carieră,
relaţii cu angajatorii.

Prin intermediul acestui eveniment, AJOFM Vâlcea şi-
a propus să accelereze procesul de mediere dintre
solicitanţii de loc de muncă şi angajatori, precum şi de a
aduce în atenţia celor interesaţi informaţii relevante legate
de tendinţele de pe piaţa muncii, oportunităţile de ocupare
şi formare profesională specifice judeţului Vâlcea.

n Dan SAVA

Procedura de corectare a erorilor cuprinse în

situaţiile financiare anuale şi raportările contabile

anuale depuse de operatorii economici şi

persoanele juridice fără scop patrimonial
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează contribuabilii

interesaţi  că, în Monitorul Oficial al României, nr. 274 din 12.04.2016, Partea I, a fost publicat OMFP
nr. 450/31.03.2016 pentru aprobarea procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare
anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop
patrimonial.

Procedura se aplică în cazul în care operatorii economici şi persoanele juridice fără scop
patrimonial depun la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice un alt set de
situaţii financiare anuale, respectiv raportări contabile anuale, pentru aceeaşi perioadă de raportare cu
cea corespunzătoare depunerii iniţiale. 

Depunerea pentru aceeaşi perioadă de raportare a unui alt set de situaţii financiare anuale,
respectiv raportări contabile anuale se poate efectua numai pentru corectarea următoarelor erori:
denumirea entităţii raportoare; activitate CAEN – denumire clasă CAEN şi/sau cod CAEN; forma de
proprietate; numărul de salariaţi şi/sau a altor indicatori raportaţi prin formularul -Date informative. 

Fac obiectul corectării şi următoarele tipuri de erori: transmiterea electronică de situaţii financiare
anuale/ raportări contabile anuale în loc de declaraţie de inactivitate, precum şi transmiterea
electronică a declaraţiei de inactivitate în loc de situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale;
transmiterea electronică de situaţii financiare anuale/ raportări contabile anuale folosind un format de
raportare cuprins în programul de asistenţă, diferit de cel corespunzător tipului de entitate sau
netransmiterea electronică a tuturor documentelor prevăzute de lege(raportul administratorilor,
declaraţia pe propria răspundere, raportul auditorului statutar).   

Corectarea situaţiilor financiare /raportărilor contabile anuale care s-au depus la ghişeu, constă în
depunerea unui alt set de situaţii financiare anuale şi documentele cerute de lege, respectiv raportări
contabile anuale, după caz, care vor cuprinde informaţii corectate, raportări care se depun în format
hârtie şi format electronic completate cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de MFP,
prin care se generează un fişier de tip PDF, având ataşat un fişier xml, care conţine datele de
identificare a entităţii, precum şi un fişier cu extensia zip. Totodată, administratorul trebuie să depună
şi o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că documentele respective au fost
retransmise ca urmare a corectării erorilor constatate, precum şi faptul că acestea reflectă realitatea
entităţii raportoare, declaraţie care se va include în fişierul zip ataşat bilanţului PDF. Un exemplar în
format tipărit al acestei declaraţii se va depune la registratura unităţilor teritoriale ale MFP împreună
cu situaţiile financiare, raportările anuale corectate. 

Important! 
Corectarea erorilor contabile nu face obiectul acestei proceduri, acestea  putând fi efectuate

conform prevederilor OMFP nr. 1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare şi OMFP nr.
1969/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pentru agenţii economici  şi persoanele juridice
fără scop patrimonial.

Termen de depunere 
Situaţiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale corectate se depun până la

sfârşitul exerciţiului financiar/anului următor celui la care se referă situaţiile financiare anuale,
respectiv raportările contabile anuale la care s-au constatat erori.

Situaţiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale corectate aferente anului  2014
se depun până la 29 aprilie 2016.
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Annabella intră pe piaţa Bucureștiului
• Soţii Dorina şi Dan Mutu din Râmnicu Vâlcea, proprietarii fabricii de conserve de legume şi fructe
Râureni şi ai lanţului de magazine Annabella intră pe piaţa bucureşteană prin preluarea unor spaţii Mega
Image. 

Cele trei unităţi preluate de Annabella, liderul pieţei vâlcene de
retail, sunt Strada Icoanei, nr. 11-13, Strada Copilului, nr. 6-12 şi
respectiv Şoseaua Ştefan cel Mare, nr. 56. Magazinul Annabella din
Strada Icoanei, nr. 11-13 a fost deschis clienţilor bucureşteni în cursul
zilei de sâmbătă, 26 martie 2016, urmând ca în perioada imediat
următoare să se deschidă şi celelalte două magazine achiziţionate. “Ne
bucură şi ne ambiţionează intrarea pe piaţa de retail bucureşteană, prin
deschiderea acestor trei magazine sub brandul Annabella. Pasul acesta
face parte din strategia noastră de business pe termen lung, aceea de
a ajunge aproape de cât mai mulţi români. În cele trei magazine
aducem clienţilor din Bucureşti o gamă extinsă de produse autentic
româneşti şi servicii de calitate, care sperăm să satisfacă cerinţele
acestora. Invităm bucureştenii să ne treacă pragul şi să cunoască
Annabella - Reţeaua 100% românească”, a declarat Dorina Mutu,
Director Executiv Annabella.

Annabella, brandul de retail vâlcean care s-a extins începând din
1994 până la o reţea de în jur de 50 de magazine în diverse formate,
va intra în curând în Bucureşti, prin preluarea a trei magazine Mega
Image, a declarat Dorina Mutu, care a confirmat pentru
ECONOMICA.NET o informaţie publicată de BrandPrivat.ro.

Potrivit acesteia, spaţiile în care funcţionau cele trei magazine
Mega Image erau închiriate, nu erau deţinute în proprietate de lanţul de
retail. Primul magazin rebranduit va fi cel din strada Icoanei nr 11-13
care s-a închis săptămâna trecută. Celelalte două “sunt în cartiere dife -
rite ale Bucureştiului”, a spus Dorina Mutu, fără să dea mai multe detalii.
Unitatea din strada Icoanei a fost inaugurat de Mega Image în august
2011. Este pentru prima dată când retailerul controlat de grupul belgian
Delhaize renunţă la unele spaţii în favoarea unui comerciant autohton. 

Din informaţiile ECONOMICA.NET, mutarea are loc ca urmare a
angajamentelor luate de Mega Image în 2014, atunci când a preluat 20
de magazine aparţinând Angst Retail SRL. Atunci, Consiliul
Concurenţei şi-a dat acordul pentru finalizarea tranzacţiei cu condiţia ca
Mega Image să renunţe la o parte dintre magazinele sale. 

În plus, Mega Image s-a angajat atunci să cesioneze magazinele
Angst Amzei şi Angst Academiei, sau altele din reţea, ale căror vânzări
aferente anului 2013 sunt egale sau mai mari cu vânzările realizate de

cele două magazine. De asemenea, Mega Image s-a angajat să nu se implice în activităţile cesionate decât după trecerea unei perioade de 10 ani. În august 2014, grupul belgian Mega Image a anunţat că
a ajuns la un acord pentru a prelua 20 din cele 22 de magazine operate de reţeaua Angst, tranzacţie ce urmează a fi aprobată de Consiliul Concurenţei.

Fondat in 1995, Mega Image este cel mai mare lant de supermarketuri din România cu o reţea ce cuprinde în prezent 472 magazine în Bucuresti, Constanţa, Ploieşti, Braşov, Târgoviste şi alte oraşe din
ţară, sub marcile Mega Image (217), Shop&Go (252), AB COOL FOOD (1), Gusturi Romanesti (2). Mega Image face parte din Delhaize Group, retailer internaţional înfiinţat în 1867 in Belgia ce opereaza în
prezent pe trei continente.

Annabella SRL a raportat în 2014 o cifră de afaceri de 175,9 milioane de euro şi un profit net de 3,1 milioane de lei. Compania are în jur de 670 de angajaţi.
Sursa: ECONOMICA.net

Numai în ianuarie și februarie,
Arieratele primăriilor au crescut cu 21% 

Potrivit unui comunicat oficial de
presă al Ministerului Finanțelor Publice,
execuția bugetului general consolidat pe
primele doua luni ale anului 2016 s-a
încheiat cu un excedent de 0,8 miliarde
de lei, respectiv 0,10% din PIB, față de
2,3 miliarde lei, respectiv 0,33% din PIB,
înregistrat la aceeaşi perioadă a anului
2015.

1. Veniturile bugetului general
consolidat, în sumă de 35,4 miliarde de
lei, reprezentând 4,7% din PIB, au fost
cu 4,6% mai mari în termeni nominali
faţă de aceeaşi perioadă a anului
precedent. S-au înregistrat creșteri faţă
de aceeaşi perioadă a anului precedent
la încasările din: impozitul pe profit
(+39,3%), taxa pe utilizarea bunurilor
(20,3%), accize (5,9%), contribuții de
asigurări sociale (+9,5%) și TVA (+4%).
Încasările din taxa pe valoarea
adăugată reprezintă 10,4 miliarde de lei,

cu 4% mai mari decât încasările aferente aceleiași perioade anului 2015, în condițiile în care începând cu luna februarie
2016 se reflectă pe lângă măsura de reducere a cotei de TVA la 9% pentru alimente și servicii de restaurant (O.U.G. nr.
6/2015) aplicabile începând cu 1 iunie 2015 și măsura de reducere a cotei de TVA standard de la 24% la 20%. Încasările
din contribuții de asigurări sociale la bugetul de asigurări sociale au fost mai mari cu 7% față de aceeași perioadă a anului
trecut, în condițiile în care încasările la acest buget sunt influențate negativ de creșterea volumului vărsămintelor la Pilonul
II de pensii, datorită creșterii cotei de contribuții de la 5% în anul 2015, la 5,1% în anul 2016. Menționăm, de asemenea și
aplicarea Legii 223/2015 privind pensiile militare de stat, prin care nu se mai plătesc la bugetul asigurărilor sociale de stat
contribuțiile de asigurări sociale aferente angajatorului din domeniul apărării naționale, ordinii publice şi securității
naționale. La nivelul administrațiilor locale s-au înregistrat, de asemenea, creşteri faţă de anul precedent la veniturile
nefiscale cu 15,2%, impozite şi taxe pe proprietate cu 2,1%, taxa pe utilizarea bunurilor cu 4%.

2. Cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 34,6 miliarde de lei, au crescut în termeni nominali cu 9,9%
față de aceeași perioadă din anul precedent și cu 0,2 puncte procentuale ca pondere în PIB. Cheltuielile de personal au
crescut cu 21,8% față de aceeași perioadă a anului precedent fiind determinate în principal de majorările salariale
acordate în a doua parte a anului 2015, respectiv 12% pentru personalul din instituțiile publice locale, 25% pentru
personalul din sistemul public sanitar și a personalului din sistemul public de asistență socială, 15% pentru personalul din
învățământ, 10% pentru personalul din sistemul bugetar exclusiv sănătate, învățământ și asistență socială, precum și
majorarea salariului minim brut pe țară cu 75 de lei începând cu 1 iulie 2015. Cheltuielile cu bunuri şi servicii s-au redus
cu 3,7% față de aceeași perioadă a anului precedent. Cheltuielile cu asistența socială au crescut față de aceeași perioada
a anului precedent cu 6,9% datorită, în principal, majorării cu 5% a punctului de pensie începând cu 1 ianuarie 2016 și a
dublării alocației de stat pentru copii începând cu 1 iunie 2015. Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de
capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 2,7 miliarde
lei, respectiv 0,4% din PIB, față de 2,0 miliarde lei la aceeaşi perioadă a anului precedent.

n Dan SAVA

Râmnicu Vâlcea, membru în
Programul ”CIECH. Chimia

care leagă oraşele”

Miercuri, 16 martie, la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea, o delegaţie a
CIECH SA alcătuită din Witold Urbanowski - Director General al CIECH Soda
România SA, Maciej Powroźnik - Purtător de cuvânt al CIECH SA şi Maria-Irina
Andronache - şefa departamentului juridic al uzinei de pe Platforma Chimică s-
a întâlnit cu primarul interimar Gigi Ion Matei, cu viceprimarul Vasile Cocoş şi
cu alţi reprezentanţi ai Municipalităţii, pentru prezentarea Programului ”CIECH.
Chimia care leagă oraşele”. În cadrul Programului ce va debuta în acest an vor
fi sprijinite iniţiative venite din partea organizaţiilor non-guvernamentale locale,
asociaţii sau grupuri de cetăţeni din localităţile unde CIECH SA are subsidiare
în domeniul producţiei de sodă – Râmnicu Vâlcea, Inowrocław – Polonia şi
Stassfurt – Germania. Programul mai urmăreşte şi stabilirea de relaţii între cele
trei comunităţi, iar mai multe detalii vor fi furnizate în curând. Cu această
ocazie, atât primarul interimar, Gigi Ion Matei, cât şi directorul general al CIECH
Soda România SA, Witold Urbanowski, au subliniat relaţiile de bună colaborare
de care s-au bucurat până în prezent, angajându-se la o abordare similară şi
pentru viitor.
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Consiliul Municipal
Râmnic a respins cererea

Oltchim de reducere a
impozitului pe clădirile

nerezidenţiale ale societăţii
Cu scrisoarea înregistrată la Primăria municipiului

Râmnicu Vâlcea sub nr. 7768/1 martie 2016, societatea
Oltchim SA Râmnicu Vâlcea a solicitat ca, pentru calculul
impozitului pentru clădirile nerezidenţiale aflate în
proprietatea sa, să se utilizeze nivelul minim prevăzut de
Legea nr. 227/2015, respectiv 0,2%, şi nu cel aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 281/2015 privind
modificarea, completarea şi republicarea HCL nr.
216/2015, referitoare la aprobarea nivelului impozitelor,
taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul
2016, respectiv de 1,15%. „În aceste condiţii, de foarte
mare ajutor pentru societate şi, implicit, pentru activitatea
economică a municipiului Râmnicu Vâlcea ar fi aprobarea
pentru anul 2016 a unor cote de impozitare la nivelul minim
din prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, în
locul cotelor aprobate de Consiliul Local pentru
următoarele categorii: impozit pe clădiri nerezidenţiale
aflate în proprietatea sau deţinute de persoane juridice;
impozit pe teren - zona în cadrul localităţii - C. Faţă de cele
prezentate, vă rugăm să aprobaţi pentru SC Oltchim SA,
pentru anul 2016, aplicarea nivelului minim prevăzut de
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, pentru
următoarele categorii, respectiv: 0,2% la impozitul pe clădiri
nerezidenţiale aflate în proprietatea sa sau deţinute de
persoane juridice; 2.668 lei/hectar la impozitul pe teren -
zona în cadrul localităţii - C. Aprobarea acestor nivele
pentru cele două categorii de impozite va conduce la plata
integrală şi la termen de către SC Oltchim SA a obligaţiilor
reprezentând impozite şi taxe locale aferente anului 2016”,
se arăta în adresa SC Oltchim SA către conducerea
Primăriei Râmnicului.

Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a
respins cu unanimitate de voturi cererea Oltchim, prin care
a solicitat ca, pentru calculul impozitului pe clădirile
nerezidenţiale aflate în proprietatea sa, să se utilizeze
nivelul minim de 0,2%, şi nu cel aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 281/2015 referitoare la aprobarea
nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite
bugetului local pentru anul 2016, respectiv de 1,15%. Chiar
şi aparatul de specialitate al Primăriei Râmnicului a
recomandat respingerea solicitării agentului economic
având în vedere următoarele: dezbaterea publică privind
elaborarea unui proiect de HCL pentru aprobarea nivelului
impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local
pentru anul 2016 a fost publicată pe site-ul primăriei şi
lansată pentru propuneri în data de 13 octombrie 2015; SC
Oltchim SA nu a avut nici o intervenţie în acest caz;
proiectul de hotărâre a fost inclus pe ordinea de zi în
şedinţa din data de 9 noiembrie 2015, când a fost aprobat
HCL nr. 216/2015, şedinţă la care SC Oltchim SA nu a
înregistrat nici o intervenţie. Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, art. 456 prevede următoarele: „Consiliile
locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea
impozitului sau taxei pe clădiri datorate pentru clădirile
aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile
elaborării unor scheme de ajutor de stat/minimis, având un
obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de
stat.” Având în vedere modificările legislative apărute în
modul de stabilire a impozitelor şi taxelor locale, respectiv
în ceea ce priveşte impozitul pe clădiri şi pe teren, atât în
cazul persoanelor fizice cât şi în cazul persoanelor juridice,
pentru anul 2016, Consiliul Local al municipiului Râmnicu
Vâlcea a decis anul trecut ca nivelul unor impozite şi taxe
locale să se menţină ca în 2015 sau prin ajustarea cu cote
adiţionale stabilite, astfel încât să se menţină actualul nivel
de impozitare. Astfel, pentru clădirile nerezidenţiale -
impozitul sau taxa pe clădiri se ajustează cu cota adiţională
de 15%. Prin aplicarea acestei cote, impozitul pentru anul
2016 pentru clădirile folosite în scop nerezidenţial va fi la
acelaşi nivel ca şi în anul 2015. În cazul persoanelor
juridice - impozitul sau taxa pe clădirile a căror valoare
impozabilă nu a fost actualizată în ultimii trei ani, anteriori
anului de referinţă se ajustează cu cota adiţională de 50%,
având în vedere că, prin aplicarea acestei cote adiţionale,
cota de impozitare pentru anul 2016 va fi de 7,5%, în
condiţiile în care, în anul 2015, cota de impozitare a fost de
10%, respectiv 30% pentru clădirile care nu au fost
reevaluate în ultimii trei ani, respectiv 5 ani anteriori anului
fiscal de referinţă. S-a mai decis, de asemenea, ca unele
scutiri acordate de vechiul Cod Fiscal să fie menţinute ca
facilităţi acordate de Consiliul Local, conform noului Cod
Fiscal. Astfel se menţine scutirea de la plata impozitului
pentru clădirile care sunt clasate ca monumente istorice, de
arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale,
indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de
administrare, cu excepţia încăperilor care sunt folosite
pentru activităţi economice. Impozitul pe clădirile aflate în
proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate
pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier,
pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic
se reduce cu 50% (reducerea se aplică în anul fiscal
următor celui în care este îndeplinită această condiţie).
Scutirea de la plata impozitului pentru clădirea nouă, cu
destinaţie de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locuinţei
nr. 114/1996, precum şi clădirea cu destinaţie de locuinţă,
realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa
Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru
realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe (în
cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se acordă
noului proprietar al acesteia), etc.

n Dan SAVA

Presa economică anunţă că, recent, Comisia Europeană a deschis o investigaţie aprofundată pentru a verifica dacă anularea datoriilor de către statul român
şi continuarea aprovizionării Oltchim de către întreprinderi de stat, în pofida deteriorării situaţiei financiare a acesteia, au respectat normele UE privind ajutoarele
de stat, potrivit unui comunicat remis astăzi de către Executivul european. În urma dificultăţilor economice întâmpinate de societatea Oltchim şi a anulării datoriilor
publice ale acesteia, trebuie să verificăm dacă un creditor privat ar fi acceptat să acţioneze în acelaşi mod. Datorită recentei sale reorganizări, situaţia financiară a
Oltchim s-a îmbunătăţit, iar România speră să găsească un nou investitor. Obiectivul nostru este de a facilita un viitor sustenabil al activităţilor economice ale acestei
societăţi, care să nu mai necesite un sprijin suplimentar din partea guvernului’, a declarat comisarul european Margrethe Vestager, responsabil de politica în
domeniul concurenţei, potrivit sursei citate. Bursa.ro susţine că Oltchim este una dintre cele mai mari societăţi petrochimice din România şi din sud-estul Europei.
Statul român deţine un pachet de control de 54,8% în cadrul societăţii. În ianuarie 2013, Oltchim a fost declarată insolventă. De atunci, aceasta a trecut printr-un
proces de reorganizare, conform unui plan elaborat de administratorul judiciar (şi aprobat de majoritatea creditorilor Oltchim), vizând plata datoriilor anterioare din
încasările pentru o viitoare privatizare. Având în vedere faptul că preţul de vânzare estimat în eventualitatea unei privatizări nu ar acoperi întreaga datorie, creditorii
publici ai Oltchim au acceptat anulări totale sau considerabile ale datoriilor. Comisarul european Margrethe Vestager, responsabil de politica în domeniul
concurenţei, a declarat: “În urma dificultăţilor economice întâmpinate de societatea Oltchim şi a anulării datoriilor publice ale acesteia, trebuie să verificăm dacă un
creditor privat ar fi acceptat să acţioneze în acelaşi mod. Datorită recentei sale reorganizări, situaţia financiară a Oltchim s-a îmbunătăţit, iar România speră să
găsească un nou investitor. Obiectivul nostru este de a facilita un viitor sustenabil al activităţilor economice ale acestei societăţi, care să nu mai necesite un sprijin
suplimentar din partea guvernului”, se mai arată în comunicat. Conform normelor UE privind ajutoarele de stat, intervenţiile publice în activitatea societăţilor sunt
considerate a nu constitui ajutoare atunci când un operator privat ar fi acţionat în acelaşi mod. Comisia va evalua dacă acesta a fost cazul pentru creditorii publici
şi furnizorii Oltchim sau dacă, dimpotrivă, măsurile publice au oferit Oltchim un avantaj economic faţă de concurenţii săi şi constituie ajutoare de stat. În cazul în
care Comisia va concluziona că Oltchim a primit ajutoare de stat, aceasta va evalua dacă ajutorul ar putea fi compatibil cu normele UE care autorizează anumite
categorii de ajutoare. Întrucât Oltchim este o societate aflată în dificultate financiară, singura categorie de ajutoare permisă ar fi reprezentată de ajutoarele pentru
salvare şi restructurare. Un astfel de ajutor poate fi considerat compatibil, în conformitate cu criteriile stabilite în Orientările Comisiei din 2014 privind ajutoarele
pentru salvare şi restructurare, în cazul în care societatea are un plan de restructurare viabil, aprobat de către Comisie, care asigură restabilirea viabilităţii sale pe
termen lung, şi aceasta contribuie la costurile de restructurare, mai precizează comunicatul. „România nu a notificat Comisiei un plan de restructurare pentru
Oltchim. Mai exact, planul de reorganizare a Oltchim elaborat de administratorul judiciar are un alt scop şi nu pare a întruni criteriile prevăzute de orientări. Prin
urmare, în acest stadiu opinia preliminară a Comisiei este că, dacă se va constata că măsurile supuse investigaţiei constituie ajutoare de stat, acestea nu ar putea
fi considerate compatibile cu normele UE privind ajutoarele de stat”, susţin reprezentanţii Comisiei. În plus, Comisia este preocupată de faptul că procesul de
privatizare a Oltchim, astfel cum este planificat în prezent, poate conduce la o continuitate economică între Oltchim şi viitorul cumpărător. Cu toate acestea, Comisia
salută faptul că autorităţile române şi-au manifestat acum intenţia de a se asigura că procesul nu conduce la o continuitate economică, pentru a evita situaţiile în
care un cumpărător ar beneficia de ajutoarele acordate în trecut Oltchim şi ar putea fi obligat să le ramburseze. Oltchim este singurul producător din Europa
Centrală de sodă caustică lichidă şi singurul producător din România de clor şi polieter polioli. Societatea exportă aproximativ 70 % din producţia sa. Conform sursei
menţionate, Oltchim a trecut printr-o perioadă îndelungată de dificultăţi economice şi ajutoare de stat. România nu a recuperat sumele datorate autorităţilor publice
timp de mai mulţi ani, ci a încercat să convertească creanţele în acţiuni şi să vândă întreprinderea unui investitor. Numeroasele tentative de privatizare (începând
cu 2001) au eşuat. În acest context, în martie 2012 Comisia a constatat că o conversie în acţiuni a creanţelor Oltchim deţinute de AAAS nu a constituit ajutor în
vederea privatizării imediate a Oltchim. Cu toate acestea, România nu a realizat conversia creanţelor în acţiuni, iar privatizarea a eşuat în septembrie 2012.
Societatea acumulat noi datorii publice şi a intrat în procedura de insolvenţă în ianuarie 2013, se mai precizează în comunicat.

Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediului de Afaceri consideră că declanşarea investigaţiei Comisiei Europene privind ştergerea datoriilor
Oltchim este un pas important pentru clarificarea procesului de reorganizare economică şi de vânzare a companiei chimice, potrivit unui comunicat al ministerului.
Guvernul României poartă un dialog deschis cu Comisia Europeană pe această temă, cu scopul continuării activităţilor economice viabile ale combinatului
petrochimic în condiţii de piaţă, se arată în comunicat. 

“Rezultatele financiare curente ale combinatului chimic s-au îmbunătăţit, ceea ce ne determină să fim încrezători că putem găsi investitori”, au adăugat oficialii
ministerului.  „Investigaţia demarată de Comisia Europeană va duce la clarificarea unor probleme vechi ale companiei Oltchim SA şi va decide dacă statul s-a
comportat ca un creditor privat faţă de Oltchim. În contextul perspectivelor favorabile de vânzare ale companiei, clarificarea acestor aspecte este importantă pentru
a oferi siguranţă juridică potenţialului investitor. Menţinerea activităţii industriale în zona Râmnicu Vâlcea şi păstrarea locurilor de muncă sunt prioritare pentru noi”,
a declarat viceprim-ministrul şi ministru al Economiei, Costin Borc, citat în comunicat. Sursa: Bursa.ro

Peţitor oficial pentru Oltchim
În ședinta AGEA din 14 martie, convocată de președintele Consiliului de

Administrație, dr. ing. Băncilă Virgiliu, s-a aprobat participarea SC Chimcomplex SA
la procesul de achiziționare a activelor SC Oltchim SA și/sau a părților sociale ale
SC Oltchim SPV SRL și atragerea unor împru muturi în valoare maximă de
95.000.000 euro în vederea com ple tării fondurilor necesare achiziției Oltchim
Aprobările respective au venit în urma dezbaterilor care au avut loc iîn cadrul
ședinței pe baza docu men tației tehnico-economice care fundamentează achiziția și
finanțarea tran zacției. Acționarii au avut la dispoziție și informații detaliate care
puteau fi consultate în urma semnării unor acorduri de păstrare a confi den țialității.
Finanțarea achiziției Oltchim se va face din fonduri proprii exis tente, din capitalul obținut
în urma majorării capitalului social al Chimcomplex și din credite contractate de la
instituții bancare și nebancare.

„La majorarea capitalului social ne așteptăm să participe parteneri de afaceri
care cunosc business-ul cu produse chimice și care vor să-și consolideze poziția de
parteneri, devenind acționari. Acțiunea de majorare a capitalului social al
Chimcomplex urmează să se realizeze etapizat în conformitate cu legislația în
vigoare. Aceste aprobări ale AGEA, participarea la achiziția SC Oltchim și
contractarea de credite pentru finanțarea tranzacției constituie o etapă importantă în
demersurile Grupului SCR – acționar majoritar dr. ec. Ștefan Vuza – de constituire
a Companiei Naționale de Chimie. Nucleul acestei companii va fi format din SC
Chimcomplex SA Borzești și SC Oltchim SPV (acționar principal va fi SC
Chimcomplex SA Borzești). La început, ambele societăți își vor păstra
personalitatea juridică, vor funcționa inițial ca grup industrial denumit Compania
Națională de Chimie și ulterior, funcție de evoluția legislației corporatiste, ca holding
etc. Rolul acestei C.N. de Chimie va fi de polarizare, de atragerea altor societăți
comerciale din industria chimică în acțiunea de consolidare, relansare și dezvoltare
a acestei ramuri industriale. În acest mod, Grupul SCR se lansează în realizarea
unui proiect remarcabil”,

• De ce acest proiect este lansat de Grupul SCR , de SC Chimcomplex SA
Borzești?

• De ce în acest proiect este inclus de la început SC Oltchim SA Râmnicu
Vâlcea?

• De ce este nevoie de un proiect remarcabil pentru industria chimică?
Industria chimică din România s-a bazat pe importante resurse de materii

prime: petrol, gaze naturale, sare, calcar, minereuri etc., dar primele trei resurse au
constituit matricea dezvoltării acestei ramuri industriale; așa s-au creat marile
rafinării și combinate de produse petrochimice (chimia petrolului), de îngrășăminte
chimice (chimia gazelor naturale) și de produse sodice / clorosodice (chimia sării).
Pe Valea Trotușului. în anii 1960, s-au concretizat toate aceste ramuri ale chimiei:
prelucrarea petrolului – Rafo Onești, produse petrochimice – CAROM Onești,
prelucrarea sării și a gazelor naturale – Chimcomplex Borzești. Din această
constelație, numai Chimcomplex strălucește și în prezent. La SC Chimcomplex SA
Borzești, a avut loc o adevărată restructurare, dictată de exigențele economiei de
piață. S-au oprit instalațiile energofage, instalațiile poluante și instalațiile
nerentabile, dar s-au construit instalații noi cu consumuri energetice mici, instalații
de prelucrare/valorificare a unor produse secundare, instalații de producere
eficientă a energiei termice și, ulterior, două instalații de cogenerare, care asigură
integral consumul de abur și 40% din consumul de energie electrică; s-au rezolvat
problemele de protecția mediului. În evoluția societății se remarcă două puncte de
inflexiune. Primul este reprezentat de construirea și punerea în funcțiune, în anul
1996, a electrolizei cu membrană schimbătoare de ioni – investiție de 75 mil. dolari
– și privatizarea societății în anul 2003. Privatizarea și strategia aplicată de omul de
afaceri Ștefan Vuza, care în 12 ani a lăsat profitul la dispoziția societății pentru
dezvoltare, a făcut posibilă investirea altor 70 mil. euro în modernizarea instalațiilor.

Remarcabilă este integrarea energetică realizată prin funcționarea instalațiilor de
sodă și a centralelor de cogenerare. Politica de investiții concretizată prin această
integrare energetică (în anul 2015 s-a pus în funcțiune instalația cogenerare 2) și
remodernizarea din 2014 a instalației de sodă cu electrolizoare generația a V-a, a
determinat obținerea de profit an de an, momentul culminant fiind anul 2015, cand
EBITDA realizată a fost de 37 mil. lei, la o cifră de afaceri de 200 mil. lei. Astfel am
fost pregătiți să dezvoltăm business-ul prin înființarea Companiei Naționale de
Chimie.

SC Oltchim Rm. Vâlcea, companie aflată în insolvență, este un combinat cu
profil asemănător cu SC Chimcomplex SA Borzești, realizat cu circa 10 ani mai
târziu. La SC Oltchim SA se aplică tot chimia ăarii, dar în locul valorificării gazelor
naturale, cum s-a procedat la Borzești, s-au valorificat unele materii prime
petrochimice (etilena, propilena, etc.). Restructurarea industriei de prelucrare a
petrolului, făcută de alții și neadaptarea politicii de investiții la realitatea economiei
de piață au determinat intrarea în insolvență a SC Oltchim SA Rm. Vâlcea. Înainte
de insolvență, Oltchim avea cinci fluxuri tehnologice și realiza cifre de afaceri de
peste 500 mil. euro. În prezent, petrochimia de pe platforma Bradu este oprită,
fabricarea PVC-ului este oprită, electroliza cu catod de mercur este oprită,
instalațiile de pesticide sunt oprite, încât funcționează cu o singură instalație de
electroliză pentru soda caustică; producția de oxoalcooli / plastifianți este oprită și
trebuie reprofilată, iar producția de polioli / polieteri funcționează la 60% din
capacitate. Acest nivel redus de funcționare, lipsa de creditare bancară și anumite
probleme din trecut, cu toate eforturile extraordinare ale actualei echipe
manageriale fac ca evoluția societății să fie imprevizibilă. Mai mult, la sfârșitul celor
trei ani de aplicare a planului de reorganizare, creditorii nu au siguranța că vor primi
o parte din creanțe, decât în condițiile în care se vor vinde activele viabile ale
societății.

Cum se poate realiza vânzarea Oltchim?
Vânzarea s-ar putea realiza către un investitor care trebuie: să aibă know-how-

ul operării unei astfel de afaceri; să dețină resursele financiare necesare preluării
părților sociale; realizării investițiilor de mediu, modernizării instalațiilor pentru
eliminarea locurilor înguste la cele trei fabricații și asigurării capitalului de lucru; să
poată moderniza, integra și dezvolta instalațiile pentru a fi competitiv și pentru
crearea a noi locuri de muncă.

Marii investitori din industria chimică au rezerve mari în a investi la Oltchim;
consultanți importanți pentru privatizare în etapele anterioare au transmis
documentații la peste 200 de firme prin care erau invitate să participe la procesul de
privatizare. Nu au venit probabil din motive de nesiguranță economică și juridică, dar
și din cauza riscurilor specifice Oltchim, respectiv probleme de mediu, probleme
sociale și probleme de imagine.

SC Chimcomplex SA Borzești este un partener redutabil, care deține toate
atuurile preluării Oltchim. Are resursele umane, financiare, informaționale și de timp
care să transforme Oltchim într-o companie eficientă a industriei chimice în cadrul
Companiei Naționale de Chimie. Managerii implicați, împreună cu consultanții în
pregătirea achiziției Oltchim, au muncit cu migală și profesionalism la asigurarea
tuturor condiționărilor tranzacției.

„Esențial în succesul acestui proiect este ca noi, cei de la Chimcomplex, să
avem soluții pentru relansarea Oltchim. Având în vedere faptul că operăm în același
sector al industriei chimice, știm piața, cunoaștem tehnologia, avem managamentul
specializat în acest domeniu și am obținut constant profit în ultimii doisprezece ani”,
afirmă directorul general al Chimcomplex, Dumitru Coman.

Aceasta este soluția românească pentru industria chimică națională. Ecuația
privatizării are o singură necunoscută: dacă creditorii Oltchim sunt corect informați
și pregătiți să vândă activele viabile la un preț realist.

n Dan SAVA

Probleme tot mai mari pentru combinatul chimic:

Comisia Europeană anchetează
OLTCHIM pe tema ajutoarelor de stat!

• Comisia Europeană a deschis o investigaţie pentru a verifica dacă anularea datoriilor istorice ale societăţii Oltchim SA către
statul român și continuarea susţinerii combinatului chimic de către companiile de stat au fost în linie cu legislaţia europeană în
domeniul ajutorului de stat
• ”Investigaţia demarată de Comisia Europeană va duce la clarificarea unor probleme vechi ale companiei Oltchim SA și va
decide dacă statul s-a comportat ca un creditor privat faţă de Oltchim. În contextul perspectivelor favorabile de vânzare ale
companiei, clarificarea acestor aspecte este importantă pentru a oferi siguranţă juridică potenţialului investitor(…) ” a declarat
viceprim-ministrul Costin Borc
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PNDR: Ce conditii minime trebuie sa
indepliniti pentru a accesa fonduri europene
in vederea dezvoltarii activitatilor neagricole

Infiintarea activitatilor neagricole in zonele rurale
reprezinta o oportunitate deosebit de importanta pentru
fermierii care depind aproape integral de veniturile din
activitatile agricole. Astfel, in cadrul PNDR, se pot accesa
fonduri europene nerambursabile pentru investitiile in
crearea si dezvoltarea activitatilor neagricole.

Pentru a putea primi sprijin financiar, solicitantul trebuie
sa indeplineasca urmatoarele conditii, potrivit variantei
consultative a Ghidului Solicitantului, aferent submasurii
6.4:

Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria
beneficiarilor eligibili;

Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din
tipurile de sprijin prevazute prin sub-masura;

Localizarea proiectului pentru care se solicita finantare
trebuie sa fie in spatial rural;

Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de a
asigura co-finantarea investitiei;

Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata pe baza prezentarii unei documentatii tehnico-
economice;

Intreprinderea nu trebuie sa fie in dificultate in conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea
si restructurarea intreprinderilor in dificultate.

Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului si daca aceasta poate avea efecte
negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare mentionata in capitolul 8.1 PNDR.

In acceptiunea PNDR 2014-2020 si implicit a acestei sub-masuri, spatiul rural este definit ca totalitatea comunelor la
nivel de unitate administrativ-teritoriala, comuna fiind cea mai mica unitate administrativ-teritoriala, nivel NUTS 5.

Daca solicitantul a beneficiat de servicii de consiliere pe M02– aceste servicii nu vor mai fi incluse in Studiul de
fezabilitate. Verificarea se va efectua la depunerea Cererii de Finantare si daca se constata dubla finantare cheltuiala
respectiva devine neeligibila.

Data deciziei de acordare a sprijinului reprezinta data semnarii Contractului de Finantare. Daca pe parcursul perioadei
de implementare sau de monitorizare se incalca cel putin un criteriu de eligibilitate sau de selectie, Cererea de Finantare
devine neeligibila, se mai noteaza in varianta consultativa a Ghidului Solicitantului, aferent submasurii 6.4.

Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020 are alocata o finantare europeana in valoare de 8,12
milioane de euro, la care se adauga si o cofinantare din bugetul de stat de 1,34 miliarde de euro, fondul total de investitii
ajungand astfel la circa 9,5 miliarde de euro. Sursa. Stiriagricole.ro

Clarificări privind
subvenţiile la
porci şi lapte

Guvernul a adoptat recent o
hotărâre care stabilește că ajutorul
financiar pentru sectorul laptelui și
produselor lactate este echivalentul
în lei al sumei de 8.773.154 euro, iar
pentru sectorul de creștere a
porcinelor echivalentul în lei al sumei
de 2.372.804 euro. Actul normativ
prevede totodată și criteriile și
condițiile utilizate pentru acordarea
ajutorului financiar, cuantumul
sprijinului financiar pe fiecare
categorie de beneficiari din sectorul
laptelui și produselor lactate,
documentele specifice care însoțesc
cererea, aceasta urmând a fi depusă
până la 8 aprilie. Plățile se vor face
până la 30 iunie.

Criteriile și condițiile de alocare
a sumelor pentru sectorul lapte și
produse lactate sunt: Producătorii de
lapte să fie înscriși în sistemul
cotelor de lapte la A.P.I.A., prin
Compartimentul de administrare a
cotelor de lapte, ca producători cu
cote de livrări pentru anul de cotă
2014-2015, respectiv dețin cotă de
livrări la data de 31 martie 2015;
Producătorii de lapte sunt în
activitate, respectiv au încheiat un
contract pe o perioadă de minimum
șase luni, valabil la data depunerii
solicitării, cu un prim – cumpărător,
și dețin cel puțin un document fiscal
care să ateste livrarea laptelui,
aferent contractului; Producția de
lapte livrată pe beneficiar este de
minimum cinci tone lapte în anul de
cota 2014-2015. Suma cuvenită
fiecărui producător se calculează de
către A.P.I.A. conform cantității de
lapte livrată în anul de cota 2014-
2015, astfel: 240 euro/beneficiar
pentru producătorul care a livrat o
cantitate de lapte cuprinsă între cinci
tone inclusiv și 20 tone inclusiv; 12
euro/tona pentru producătorul care a
livrat o cantitate de lapte mai mare
de 20 tone și până la 200 tone
inclusiv; 2900 euro/beneficiar pentru
producătorul care a livrat o cantitate
de lapte mai mare de 200 tone.

Criteriile și condițiile de alocare
a sumelor pentru sectorul carne de
porc: Pentru creștere și îngrășare:
crescătorii de porcine dețin
exploatații autorizate de ANSVSA
pentru creșterea și îngrășarea
porcinelor; crescătorii de porcine au
livrat direct sau prin terți și au
clasificat porci în abatoare autorizate
în perioada 1 ianuarie-31 august
2015. Pentru reproducție: crescătorii
de porcine dețin exploatații
autorizate de ANSVSA pentru
reproducție; sprijinul se acordă în
funcție de efectivul mediu de scroafe
și/sau de efectivul de scrofițe de
reproducție livrate și/sau transferate,
în perioada 1 ianuarie-31 august
2015. În sectorul de creștere a
porcinelor, suma se distribuie
crescătorilor de porcine astfel:
Echivalentul în lei a 2.072.804 euro
pentru activitatea de creștere și
îngrășare din exploatații;
Echivalentul în lei a 300.000 euro
pentru activitatea de reproducție din
exploatații.

Suma cuvenită fiecărui
producător agricol se calculează de
către A.P.I.A. prin împărțirea sumei
la efectivul de porci livrați și
clasificați în abatoare autorizate, în
perioada 1 ianuarie-31 august 2015,
dar nu la mai mult de 300 mii capete
pe beneficiar, precum și la efectivul
mediu de scroafe și/sau la efectivul
de scrofițe de reproducție, livrate
și/sau transferate, în perioada 1
ianuarie-31 august 2015.

Criteriile și condițiile de alocare
a sumelor pentru sectoarele lapte și
produse lactate și carne de porc au
fost stabilite în baza unor consultări
prealabile cu reprezentanții
asociațiilor de producători din cele
două sectoare. n Dan SAVA

Subventii de pana
la 620 de euro pe

hectar pentru
agricultura
ecologica!

Fermierii care lucreaza in regim
ecologic au posibilitatea sa beneficieze
de subventii importante de la APIA si in
acest an. Cele mai mari sume oferite ii
vizeaza pe legumicultori, precum si pe
pomicultori.

Mai exact, prin Masura 11 din
PNDR, fermierii care au culturi in
proces de conversie la agricultura
ecologica pot beneficia de urmatoarele
sume:

Pachetul 1 – culturi agricole pe
terenuri arabile (inclusiv plante de
nutret) – 293 €/ha/an

Pachetul 2 – legume – 500 €/ha/an
Pachetul 3 – livezi – 620 €/ha/an
Pachetul 4 – vii – 530 €/ha/an
Pachetul 5 – plante medicinale si

aromatice – 365 €/ha/an
Pachetul 6 – pajisti permanente:
sub-pachetul 6.1 (zone neeligibile

M.10 P1, P2, P3.1, P3.2 şi P6) – 124
€/ha/an

sub-pachetul 6.2 (zone eligibile
M.10 P1, P2, P3.1, P3.2 şi P6, dar
parcele fara angajament M.10) – 87
€/ha/an

Plata compensatorie este platita
anual, ca suma fixa pe unitatea de
suprafata (ha) sau pe UVM (pentru
pachetul 8 din masura de agro-mediu
si clima, calculat pentru femelele adulte
de reproductie de rasa pura), fiind
acordata in urma asumarii unor
angajamente voluntare:

pe o perioada de 5 ani pentru
pachetele masurii de agro-mediu si
clima si cele care vizeaza mentinerea
agriculturii ecologice,

pe o perioada de maximum 2 ani
(pentru culturi anuale) si maximum 3
ani (pentru culturi perene) pentru
pachetele care vizeaza conversia la
agricultura ecologica,

anuale pentru continuarea
activitatilor agricole in zonele
desemnate cu constrangeri naturale
sau cu alte constrangeri specifice.

Masura 11 din PNDR, dedicata
agriculturii ecologice, are o alocare in
noul Program National de Dezvoltare
Rurala 2014 – 2020 de 236 de milioane
de euro.

Sursa: Ghidul informativ pentru
beneficiarii masurilor de mediu si

clima PNDR 2014 2020 (APIA)

Etichetarea laptelui a trecut
de Camera Deputaţilor

• Camera Deputaţilor, for decizional, a
adoptat, recent, cu 218 voturi “pentru”,
legea privind etichetarea laptelui
proaspăt pentru consum şi a produselor
lactate.
Legea prevede că produsele lactate trebuie să

cuprindă pe etichetă, în mod obligatoriu, avertizarea
cuprinzând sintagma ‘’Conţine lapte praf în proporţie de
__%” şi că “etichetele pentru lapte proaspăt pentru consum
şi produsele lactate trebuie să fie inscripţionate clar, uşor
de înţeles pentru a permite consumatorilor informarea
privind originea şi trasabilitatea produselor”.

Dreptul de a înscrie pe eticheta produsului finit
menţiunea ‘’Produs natural’’ va reveni obligatoriu doar celor

care folosesc în proporţie de 100% ca materie primă laptele
natural provenit de la vaci, bivoliţe, oi şi capre, fără a avea
în compoziţie înlocuitori de lapte sau lapte praf.

Dreptul de a înscrie pe eticheta produsului finit
menţiunea ‘’Produs românesc’’ va reveni obligatoriu doar
celor care folosesc în proporţie de 100% lapte, materie
primă, provenit din fermele din România.

Nerespectarea acestor prevederi constituie
contravenţie, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii
încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiune, şi se
sancţionează cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei.

Amenzile cresc pentru producerea, expunerea spre
vânzarea şi/sau vânzarea de lapte proaspăt pentru
consum, cunoscând că este obţinut din înlocuitori de lapte
de la 20.000 lei la 25.000 lei şi se pedepseşte cu retragerea
autorizaţiei de funcţionare a producătorilor sau
comercianţilor, pe timp de 6 luni, după caz.

Sursa: MEDIAFAX

APIA a demarat Campania de plăţi 2015
Respectând calendarul stabilit și obiectivele asumate, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

(APIA) informează că din 7 aprilie a început autorizarea iar din data de 8 aprilie, a început efectuarea plăților
finale aferente cererilor unice de plată – Campania 2015.

În 7 aprilie, erau pregătite pentru plată 536.160 cereri unice în sumă totală estimată de 300 milioane euro.
Dintre acestea, o primă tranșă de 27.273 cereri, în sumă totală de 13.687.915 euro au fost deja plătite în cursul
zilei următoare.

Aceste prime plăți sunt efectuate către fermierii care au solicitat plata pentru schemele din sectorul vegetal.
Este important de reținut că plățile se efectuează progresiv începând cu data de astăzi, pe măsură ce dosarele
fermierilor sunt procesate și validate pe tot fluxul de lucru din cadrul sistemului informatic, pentru fiecare schemă
de plată pentru care s-a făcut solicitarea. 

Funcționarii APIA împreună cu specialiștii consorțiului condus de SIVECO România depun toate eforturile în
vederea respectării cu strictețe a termenelor planificate și comunicate, astfel încât fondurile să ajungă cât mai
repede la fermieri. Pentru atingerea acestor obiective a fost necesar un efort susținut al ambelor echipe. 

APIA precizează că funcționarea modulului care asigură plățile finale valorifică activitatea laborioasă de
dezvoltare și implementare a tuturor celorlalte module care susțin fluxurile operaționale ale Agenţiei.

„Nu în ultimul rând, încadrarea în termenele asumate față de dl. Achim Irimescu, Ministrul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale, se datorează implicării funcționarilor APIA din teritoriu care, alături de cei de la sediul central,
în program prelungit, au operat și prelucrat cu maximă responsabilitate datele în sistemul informatic. 

Până la acest moment, schemele care se autorizează la plată sunt următoarele:
- Schema de plată unică pe suprafaţă în cuantum de 79,73euro/ha;
- Plata redistributivă: primul interval: 1 - 5 ha inclusive în cuantum de5,00 euro/ha; al doilea interval peste 5

ha și până la 30 ha inclusiv în cuantum de 51,07 euro/ha.
Plata pentru tinerii fermieri în cuantum de 19,93 euro/ha;
Plata pentru micii fermieri care au până la 7 ha în cuantum de maxim 1250 euro;
ANT 1 (Schema de ajutoare naţionale tranzitorii pentru culturi pe teren arabil, decuplată de producţie) în

cuantum de 19,19 euro/ha. 
Plăţile se efectuează în lei, la cursul de schimb stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30

septembrie 2015 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 323 din 01 octombrie 2015,
respectiv 4,4176 lei pentru un euro.

Pe măsură ce dezvoltarea sistemului informatic va permite, APIA va autoriza și plata celorlalte scheme de
plăți directe, ajutoare naționale tranzitorii și măsuri de dezvoltare rurală.

Reamintim că, în ceea ce privește Campania 2015, APIA a efectuat plăţile în avans pe suprafaţă autorizând
la plată suma de 255,4 milioane euro pentru un număr de 602.159 fermieri. Diferenţa de plată de 1,34 mld euro
aferentă plăţilor directe pe suprafaţă, până la plafonul financiar alocat României în Campania 2015 care este în
valoare de 1.59 mld euro, se va efectua în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare, până la data
de 30 iunie 2016.

Schemele/măsurile de sprijin pe suprafaţă sunt finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)
şi din Bugetul Naţional (BN), prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR)” se arată într-un
comunicat al Agenţiei. n Dan SAVA

Noua lege a cooperaţiei,
pas cu pas

• senatorii au adoptat pe 4 aprilie 2016
o serie de modificări şi completări la
Legea cooperaţiei agricole 566/2004
Potrivit propunerii legislative, pentru care au votat

favorabil 77 de senatori, cooperativa agricolă va fi
considerată fermier activ, iar din aceasta vor putea face
parte şi întreprinderile individuale şi familiale. De
asemenea, se are în vedere scutirea de la plata
impozitului pe venit a microîntreprinderilor membre ale
unei cooperative agricole, scutirea de la plata impozitului
pe proprietate a bunurilor mobile a membrilor
cooperatori, precum şi asupra mijloacelor de producţie în
condiţiile în care acestea sunt exploatate în cadrul
cooperativei, reducerea cu 20% a impozitului pe profit în
primii cinci ani de activitate pentru cooperativele nou
înfiinţate, de asemenea pentru următorii cinci ani de la
intrarea în vigoare a prezentei legi. Terenurile şi
animalele NU sunt ale cooperativei, ci ale membrilor! Din
textul de bază al propunerii legislative a fost eliminat
paragraful care prevedea că terenurile, clădirile şi
efectivele de animale ale membrilor cooperatori rămân în
proprietatea acestora, cooperativa agricolă putând primi
doar drept de folosinţă. Senatorii au motivat că textul legii
de bază este complet, întrucât în cadrul tuturor tipurilor
de cooperative terenurile şi bunurile care se aduc în
folosinţă rămân în proprietatea membrilor cooperatori,
cooperativa având numai dreptul de uzufruct. În varianta
adoptată a documentului, senatorii au mai prevăzut că
pentru reducerea cu 20% a impozitului pe profit în primii
5 ani pentru cooperativele nou înfiinţate, respectiv în
primii 5 ani de la intrarea în vigoare a noii legi pentru cele
deja existente, MADR va propune o schemă de ajutor de
stat. n Dan SAVA
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• Câştigul salarial mediu nominal net a
crescut uşor în februarie, cu 0,4%, faţă
de ianuarie, la 1950 lei, în timp ce la
brut avansul a fost de 0,2%, la 2693 lei,
a anunţat Institutul Naţional de
Statistică.

Cele mai mari valori ale salariul mediu net au fost înregistrate
la activităţile de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi
de servicii informatice), de 5148 lei, iar cele mai mici în hoteluri şi
restaurante, 1154 lei.

Faţă de februarie 2015, salariul mediu net a crescut cu
12,7%, indicele câştigului salarial real fiind de 115,8%.

Indicele câştigului salarial real a fost de 100,6% pentru luna
februarie 2016 faţă de luna precedentă. Faţă de luna octombrie
1990, indicele câştigului salarial real a fost de 148,6%, cu 0,9
puncte procentuale mai mare faţă de cel înregistrat în luna
ianuarie 2016.

“În februarie, faţă de ianuarie, în majoritatea activităţilor din
sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai
mare decât în luna precedentă ca urmare a acordării primelor
ocazionale (inclusiv prime trimestriale, anuale sau pentru
performanţe), drepturilor în natură şi ajutoarelor băneşti, plăţii
sumelor din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă

şi tichete cadou). De asemenea, câştigurile salariale medii nete din luna februarie au fost mai mari comparativ cu luna precedentă ca urmare a realizărilor de producţii
ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte/proiecte)”, se arată în comunicatul INS.

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în fabricarea produselor din tutun(32,3%), respectiv activităţi auxiliare
intermedierilor financiare (inclusiv activităţi de asigurare şi fonduri de pensii), cu 11,4%.

Cele mai semnificative scăderi au fost consemnate la activităţile de depozitare, cu 10,7%, respectiv extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, fabricarea
substanţelor şi a produselor chimice, colectarea şi epurarea apelor uzate, între 4,5% şi 6,5%.

În sectorul bugetar, s-au înregistrat uşoare scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în sănătate şi asistenţă socială (-0,7%), respectiv
învăţământ (-0,2%). În administraţia publică câştigul salarial mediu net a avut aceeaşi valoare ca şi în luna precedentă.

Sursa: MEDIAFAX

Distanţa rural-urban pe
sectorul venituri:

1079 lei –
venituri, 956 lei -

cheltuieli
Veniturile totale medii lunare ale

populaţiei s-au cifrat ,în ultimul
trimestru de anul trecut, la 2.862 lei
pe gospodărie, în timp ce cheltuielile
s-au situat la 2.537 lei, respectiv
88,6% din venituri, a anunţat
Institutul Naţional de Statistică.

În termeni nominali, venitul
mediu pe persoană a fost de 1079
lei, iar cheltuielile de 956 lei.
Raportat la zonă, în oraşe, venitul
mediu s-a situat la 1.237 lei, iar în
mediul rural la 893 lei.

Din totalul veniturilor, 56,4% au
fost de natură salarială, urmate de
venituri din prestaţii sociale (22,4%),
din agricultură (2,9%), din activităţi
neagricole independente (2,6%) şi
cele din proprietate şi din vânzări de
active din patrimoniul gospodăriei
(1,3%). O pondere importantă deţin
şi veniturile în natură (12,8%), în
principal, contravaloarea consumului
de produse agroalimentare din
resurse proprii (11,5%).

În ceea ce priveşte cheltuielile,
principalele destinaţii ale acestora
sunt consumul de bunuri alimentare,
nealimentare, servicii, precum şi
plata impozitelor, contribuţiilor,
cotizaţiilor, hrana animalelor şi
păsărilor din gospodărie, plata
muncii pentru producţia gospodăriei,
produse pentru însămânţat, servicii
veterinare. Cheltuielile pentru
investiţii, pentru cumpărarea sau
construcţia de locuinţe, cumpărarea
de terenuri şi echipament necesar
producţiei gospodăriei, cumpărarea
de acţiuni etc. deţin o pondere mică
în cheltuielile totale ale gospodăriilor
populaţiei (doar 0,3%).

Sursa: MEDIAFAX

În luna februarie, 

Sosirile în
unităţile turistice

din ţară au
înregistrat o

creştere de 19,2%
Sosirile şi înnoptările în unităţile

turistice din ţară au înregistrat
creşteri în luna februarie, comparativ
cu luna corespunzătoare din anul
precedent, cu 19,2%, respectiv
16,9%, potrivit datelor comunicate
de INS

Sosirile înregistrate în unităţile
turistice din ţară, în luna februarie
2016, au însumat 630,7 mii, în
creştere cu19,2% faţă de cele din
luna februarie 2015.

Din numărul total de sosiri,
sosirile turiştilor români în structurile
de primire turistică cu funcţiuni de
cazare au reprezentat în luna
februarie 79,4%, în timp ce turiştii
străini au reprezentat 20,6% ,
ponderi similare cu cele din luna
februarie 2015.

În ceea ce priveşte sosirile
turiştilor străini în structurile de
primire turistică, cea mai mare
pondere au deţinut-o cei din Europa,
respectiv 77,7%, dintre aceştia,
85,1% au fost din ţările aparţinând
Uniunii Europene.

Înnoptările înregistrate în
structurile de primire turistică în luna
februarie 2016 au însumat 1247,7
mii, în creştere cu 16,9% faţă de cele
din luna februarie 2015.

Din numărul total de înnoptări,
înnoptările turiştilor români în
structurile de primire turistică cu
funcţiuni de cazare au reprezentat în
luna februarie 2016, 79,4%, în timp
ce înnoptările turiştilor străini au
reprezentat 20,6%.

Sursa: MEDIAFAX

4,5 milioane salariaţi la o
populaţie de 20 milioane

Cu un şomaj de doar 6,5%, România marchează una dintre cele mai mici
rate ale persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă din rândul statelor
membre ale Uniunii Europene, potrivit datelor publicate de Eurostat, biroul de
statistică al Uniunii Europene.

Rata medie a şomajului la nivelul statelor UE a fost de 8,9% în februarie.
Cele mai mari rate ale şomajului au fost înregistrate în februarie în Spania
(20,4%), Croaţia (15,1%), Cipru (12,3%) şi Portugalia (12,3%), în timp ce
statele cu cel mai scăzut şomaj au fost Germania (4,3%) şi Cehia (4,5%).

Totuşi, şomajul foarte scăzut la un număr de salariaţi care nu acoperă nici
un sfert din totalul populaţiei din România ridică semne de întrebare privind
modul în care se realizează aceste statistici.

Cu o populaţie de 20 de milioane de locuitori, în România doar 4,57
milioane au statut de salariat, iar şomajul este de 6,5%.

În comparaţie, Cehia, dintr-o populaţie totală de 10 milioane de locuitori, 5
milioane sunt salariaţi, iar şomajul este de 4,5% (cu doar 2 puncte procentuale
mai scăzut decât în România), iar numărul de şomeri este de 240.000 de
persoane.

Sursa. MEDIAFAX

Şapte din zece
antreprenori îşi finanţează

afacerile din fonduri proprii
Un procent de 69% din antreprenorii din România, aflaţi la început de

drum, se folosesc de resurse proprii pentru a pune pe picioare un business
propriu, potrivit studiului EY “Barometrul afacerilor de tip startup din
România”.

69% dintre respondenţii participanţi la studiu au indicat fondurile
proprii, inclusiv împrumuturi de nevoi personale şi salariul încasat dintr-un
alt loc de muncă decât startup-ul, ca fiind cea mai importantă sursă de
finanţare. Pe următoarele două locuri se situează fondurile europene şi
finanţările nerambursabile oferite de statul român, familia şi prietenii
reprezentând doar a patra cea mai importantă sursă pentru startup-urile
locale.

Cei mai mulţi antreprenori aflaţi la început de drum dedică 10 ore
afacerii lor în fiecare zi, ceea ce indică faptul că lucrează cu 21% mai mult
decât angajaţii cu normă întreagă din România.

Potrivit aceluiaşi studiu, 38% dintre antreprenorii respondenţi au un
venit lunar situat sub 500 EUR, iar 11% depăşesc nivelul de 2.000 EUR pe
lună. În România, venitul mediu net în luna noiembrie 2015 s-a ridicat la 432 EUR.

Continuarea procesului de relaxare fiscală este important pentru 46% dintre antreprenori, 26% dintre respondenţi îşi doresc o relaxare fiscală care să vizeze
numai startup-urile, în timp ce 20% consideră că o relaxare fiscală generală la nivelul firmelor ar avea cel mai mare impact în susţinerea antreprenorilor.

În topul măsurilor de urmat de către autorităţi pentru a susţine iniţiativa antreprenorială intră şi reducerea birocraţiei (14%), crearea mai multor programe de
finanţare pentru startup-uri din Fonduri Europene sau fonduri nerambursabile din partea statului român, dar şi crearea unor instituţii care să sprijine în mod real
startup-urile prin consultanţă, spaţii de lucru, incubatoare de afaceri administrate şi finanţate de stat; un e-ghişeu funcţional şi digitalizarea instituţiilor.

Sursa: MEDIAFAX
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De la 1 ianuarie, Agenţia Natională de Administrare Fiscală
(ANAF) ar fi trebuit să primească zilnic de la bănci o listă cu
persoanele care îşi deschid sau închid un cont bancar, indiferent de
calitatea acestora: persoane fizice sau juridice, potrivit noului Cod de
Procedură fiscală. De asemenea, băncile trebuiau să raporteze
Fiscului datele de identificare ale persoanelor care deţin dreptul de
semnătură pentru conturile deschise, precum şi o listă a celor care
închiriază casete de valori. Cum procedura de aplicare a acestor
prevederi nu a putut fi aplicată până acum din cauza neadaptării
sistemelor informatice ale băncilor, ANAF a decis recent, prin
publicarea unui act normativ în Monitorul Oficial, amânarea
termenului de aplicare a noilor reglementări până la 1 iulie.

Noul Cod de procedură fiscală, în vigoare de la 1 ianuarie, a
introdus reglementări mai stricte în legătura cu comunicarea dintre
instituţiile de credit şi ANAF.

Mai precis, potrivit actului normativ, băncile trebuie să transmită,
zilnic, lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entităţi fără
personalitate juridică ce deschid ori închid conturi, precum şi datele de
identificare ale persoanelor care deţin dreptul de semnătură pentru
conturile deschise la acestea. 

În plus, potrivit aceluiaşi document, ANAF va primi, în fiecare zi
lucrătoare, o listă a persoanelor care închiriază casete de valori,
precum şi încetarea contractului de închiriere.

De asemenea, conform reglementărilor în vigoare, instituţiile de
credit sunt obligate ca, la solicitarea Fiscului, să comunice, pentru
fiecare titular care face subiectul solicitării, toate rulajele şi/sau
soldurile conturilor deschise la acestea, precum şi informaţiile şi
documentele privind operaţiunile derulate prin respectivele conturi.
Pentru ca toate aceste prevederi, menţionate anterior, să fie
aplicabile, a fost nevoie de publicarea unui act normativ care să
aprobe procedura de aplicare a acestora. Prin urmare, pe 30
decembrie 2015 a apărut, în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 983,
Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3770/2015 pentru aprobarea
Procedurii de furnizare de informaţii conform art. 61 din Legea nr.
207/2015 privind Codul de Procedură fiscală, act normativ care a
intrat în vigoare în prima zi a lui 2016. 

Potrivit documentului citat, prin conturi deschise se înţelege toate
tipurile de conturi de care poate dispune un client, indiferent de
monedă şi dacă acestea sunt deschise sau au fost deschise şi
figurează închise la momentul efectuării solicitării. 

Totuşi, în primele trei luni ale anului, băncile au transmis doar
raportări simplificate către ANAF, astfel încât instituţia a decis să
amâne, până la 1 iulie, termenul de la care băncile vor fi obligate să
raporteze zilnic informațiile despre conturile bancare deschise şi
închise.

Concret, noul termen de aplicare este prevăzut într-un act
normativ publicat joi în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 239. Mai exact,
este vorba despre Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 1.106/2016 pentru modificarea Procedurii de
furnizare de informații conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, aprobată prin Ordinul președintelui
Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.770/2015.

Potrivit documentului intrat în vigoare la momentul apariţiei, dar şi
a informaţiilor publicate de ANAF, sistemele informatice ale băncilor
nu sunt adaptate noilor reglementări, astfel încât acestea au timp
până la 30 iunie să se pună la punct. Tot până la finalul lunii iunie,
băncile pot transmite rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise,
precum și informațiile și documentele privind operațiunile derulate prin
respectivele conturi în formatul și modalitățile existente la acest
moment. 

“ (...) comunitatea bancară ne-a semnalat faptul că
implementarea dispoziţiilor ordinului mai sus menţionat (Ordinul
ANAF nr. 3770/2015, n. red.) ridică unele impedimente semnificative,
unele încă nerezolvate, în principal legate de adaptarea sistemelor
informatice la noile cerinţe într-un timp scurt şi persistenţa unor
neclarităţi punctuale de ordin tehnic la care încă se lucrează în
prezent cu specialiştii din cadrul Direcţiei Generale de Tehnologia
Informaţiilor”, este precizat într-un comunicat remis de ANAF, joi,
redacţiei noastre. 

Băncile vor informa zilnic Fiscul despre conturile deschise şi
închise de persoane fizice, dar şi de companii. Care e procedura?

Potrivit actului normativ publicat la finalul lui 2015, instituţiile de
credit vor fi obligate să transmită zilnic lista cetăţenilor şi companiilor
care au deschis sau închis un cont, precum şi cea a celor care
închiriază casete de valori. Printre informaţiile furnizate către Fisc se
vor regăsi inclusiv modificările survenite după data deschiderii
contului cu privire la cel puţin un element de structură din formatul de
raportare pus la dispoziţie de către ANAF.

Transmiterea informaţiilor se va face zilnic, prin depunerea unei
declaraţii în format PDF cu fişier xml ataşat, prin mijloace de
transmitere la distanţă, conform legii. Pentru depunerea declaraţiei,
instituţiile de credit trebuie să deţină un certificat digital calificat,
eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.
Declaraţia se completează cu ajutorul programului de asistenţă
disponibil gratuit pe portalul ANAF, la adresa www.anaf.ro, secţiunea
Declaraţii electronice. 

În plus, potrivit documentului intrat în vigoare la începutul anului,
completat de Ordinul ANAF publicat ieri, băncile vor comunica
Fiscului, la prima transmitere, inclusiv lista titularilor persoane fizice,
juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică care deţin
conturi deschise la data de 30 iunie 2016, conturi închise în perioada
1 ianuarie 2010 - 30 iunie 2016, indiferent de data deschiderii, precum
şi datele de identificare ale persoanelor care au deţinut/deţin dreptul
de semnătură pentru acestea, după cum urmează:

pentru datele aferente perioadei 1 ianuarie 2010 - 31 decembrie
2015, conform evidenţelor proprii în sistemele informatice la data

raportării;
pentru datele aferente perioadei 1 ianuarie 2016 - 30 iunie 2016,

conform formatului stabilit la pct. 3 (declaraţia în format PDF cu fişier
xml ataşat, aşa cum am explicat anterior).

De asemenea, instituţiile de credit vor transmite lista persoanelor
care au închiriat casete de valori, cu contract valabil la data de 30
iunie 2016.

Băncile au maximum zece zile la dispoziţie pentru a transmite
Fiscului rulajele şi/sau soldurile conturilor, atunci când acestea le sunt
sunt solicitate

Atunci când organul fiscal solicită, băncile au obligaţia, potrivit
actualului Cod de Procedură fiscală, să furnizeze informaţii despre
conturile bancare ale contribuabililor. 

Mai precis, instituţiile de credit trebuie să comunice Fiscului toate
rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum şi
informaţiile şi documentele privind operaţiunile derulate prin
respectivele conturi. 

În acest sens, ANAF pune la dispoziţia instituţiilor de credit, în
spaţiul privat de pe portalul ANAF, un sistem informatic prin care
utilizatorii fac upload şi download de documente. Solicitarea de la
ANAF se transmite prin portal, sub forma unui fişier PDF cu xml
ataşat, semnat electronic, transmiterea rulajelor şi/sau soldurilor
conturilor urmând a fi efectuată prin intermediul unei declaraţii în
format PDF cu fişier xml ataşat, prin mijloace de transmitere la
distanţă, conform legii, iar informaţiile şi documentele privind
operaţiunile derulate prin respectivele conturi se vor transmite în
format electronic, ataşat la formularul PDF.

Termenul de transmitere a rulajelor și/sau soldurilor conturilor
este de: cel mult cinci zile lucrătoare pentru solicitările care vizează o
perioadă de până la trei ani;

cel mult zece zile lucrătoare pentru solicitările care vizează o
perioadă mai mare de trei ani.

Ce date primea până acum Fiscul de la bănci?
Până la finalul anului 2015, în baza reglementărilor vechiului Cod

de procedură fiscală, băncile erau de asemenea obligate să transmită
către ANAF mai multe date despre conturile deţinute de clienţii lor.
Totuşi, instituţiile de credit nu erau obligate să furnizeze zilnic sau
periodic informaţii detaliate, aşa cum se va întâmpla pe viitor.

Mai exact, până la intrarea în vigoare a noilor dispoziţii, băncile
erau obligate să comunice organelor fiscale lista titularilor persoane
fizice, juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică ce
deschid ori închid conturi, forma juridică pe care aceştia o au şi
domiciliul sau sediul acestora.

Comunicarea se realiza bilunar, cu referire la conturile deschise
sau închise in perioada anterioară acesteia.

Totodată, instituţiile de credit erau obligate să furnizeze anumite
date Fiscului, însă doar la cererea acestuia, prevedere ce se
păstrează de altfel şi în cuprinsul Codului de procedură fiscală
aplicabil în 2016.

Astfel, la solicitarea organelor fiscale ale ANAF, băncile trebuie să
comunice următoarele informaţii: toate rulajele şi/sau soldurile
conturilor deschise la acestea; datele de identificare ale persoanelor
care deţin dreptul de semnătură;

daca debitorul are sau nu închiriate casete de valori.
Solicitarea se face pentru fiecare titular in parte.

Monitorizarea conturilor bancare, propusă de MFP încă din 2014
Măsurile incluse în actul normativ amintit la începutul articolului

au fost luate în discuţie de către autorităţi încă din anul 2014.
Ministerul Finanţelor a încercat atunci să introducă o măsură
asemănătoare, însă fără succes.

Mai exact, potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă pentru
modificarea Codului de procedura fiscală, lansat în dezbatere publică
în decembrie 2014, ANAF urma să primească lunar informaţii despre
conturile bancare ale contribuabililor.

Astfel, băncile urmau să fie obligate să comunice lunar organelor
fiscale ale ANAF toate rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise la
acestea.

“Măsura prezintă avantajul constituirii, la nivelul ANAF, a unei
baze de date care sa fie valorificată atât în scopul identificării evaziunii
fiscale (venituri nedeclarate), cât şi în scopul eficientizării activităţii de
executare silită (prin poprire)”, se menţiona în nota de fundamentare
a proiectului de act normativ.

Vă reamintim că, în octombrie 2014, ministrul Finanţelor de la
acea dată, Ioana-Maria Petrescu, a semnat la Berlin împreună cu alţi
miniştri ai finanţelor Declaraţia de conformare cu prevederile
Acordului multilateral pentru schimbul automat de informaţii
financiare.

Acordul va permite României să facă schimb de informaţii la
nivelul standardului convenit de Organizaţia pentru Cooperare şi
Dezvoltare Economică (OCDE), care prevede schimbul automat de
informaţii financiare între ţări şi jurisdicţii, în scopul identificării
persoanelor fizice sau firmelor care eludează fiscul, prin transferul
banilor în conturi din străinătate. Practic, în baza documentului
semnat de ministrul Finanţelor, ANAF va putea să verifice conturile
bancare din străinătate ale contribuabililor rezidenţi în România.
Astfel, Fiscul va putea să solicite ţărilor semnatare ale Acordului: date
pentru identificarea persoanei (nume, adresa, cod identificare fiscală),
date referitoare la numărul contului (sau un echivalent funcţional),
date despre numele şi numărul de identificare (daca există) al
instituţiei financiare care face raportarea, despre soldul sau valoarea
contului, în cazul unui cont de custode date referitoare la: suma brută
a dobânzii, dividendelor sau a altor venituri pentru activele existente
in cont, suma brută a încasărilor din vânzarea sau răscumpărarea
activelor financiare. Sursa. Avocatnet.ro

Ghid oficial ANAF: 

Ce obligații au PFA-urile care obțin
în 2016 venituri comerciale?

Contribuabilii persoane fizice care realizează venituri comerciale sunt
obligați să se înregistreze la organul fiscal competent, să declare și să
plătească impozitele, taxele și contribuțiile sociale aferente acestor venituri,
se arată într-un ghid oficial al Agenției Naționale de Administrare Fiscală
(ANAF), publicat recent pe pagina de internet a instituției. PFA-urile care nu
îndeplinesc aceste obligații pot fi amendate cu sume de până la 3.500 de lei.

Potrivit Ghidului fiscal al contribuabililor persoane fizice care realizează
venituri din activități comerciale din România, publicat recent pe pagina de
internet a Fiscului, veniturile sunt acele venituri din activități independente
care cuprind veniturile din fapte de comerț ale contribuabililor, din prestări de
servicii, altele decât cele din profesii libere, precum și din practicarea unei
meserii.

Persoanele fizice care intenționează să desfășoare o activitate
economică, fie ca persoane fizice autorizate (PFA) sau ca întreprinderi
individuale și familiale, au obligația să se înregistreze și să se autorizeze la
Oficiile Registrului Comerțului, de unde vor obține un cod unic de
înregistrare, se arată în Ghidul publicat de ANAF.

Apoi, PFA-urile sau întreprinderile individuale și familiale trebuie să
depună câteva declarații la ANAF și să plătească taxele și impozitele pentru
veniturile obținute din activitățile desfășurate.

Formularul 220 se depune în funcție de felul în care se obțin veniturile
Potrivit documentului citat, contribuabilii care încep o activitate în cursul

anului fiscal au obligația să depună la Fisc formularul 220 – „Declarația
privind venitul estimat/norma de venit”, prin care estimează veniturile și
cheltuielile care vor fi realizate pentru anul fiscal.

Această obligaţie revine atât contribuabililor care determină venitul net
în sistem real şi desfăşoară activitatea în mod individual sau în cadrul unei
întreprinderi familiale, cât şi contribuabililor pentru care venitul net se
determină pe bază de norme de venit, se precizează în Ghidul ANAF.

Începând din acest an, declarația 220 se depune la organul fiscal
competent, astfel: în termen de 30 zile de la producerea evenimentului; până
la data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care realizează
venituri din activități independente impuse pe bază de norme de venit și care
în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât
echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, şi care au obligația determinării
venitului net anual în sistem real, începând cu anul fiscal următor; până la
data de 25 mai a anului de impunere, odată cu declarația privind venitul
realizat, în cazul contribuabililor care, în anul anterior, au realizat pierderi şi
cei care, au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum
şi cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă
cu cel puțin 20% față de anul fiscal anterior; până la data de 31 ianuarie
inclusiv, în cazul contribuabililor care au desfăşurat activităţi impuse pe bază
de norme de venit şi care solicită trecerea pentru anul fiscal următor la
impunerea în sistem real, precum şi cei care au desfăşurat activităţi impuse
în sistem real şi solicită impunerea pe baza normelor de venit.

Plățile anticipate de impozit se determină prin aplicarea unei cote de
16%

Pentru stabilirea plăților anticipate, organul fiscal va lua ca bază de
calcul venitul anual estimat, în toate situațiile în care a fost depusă o
declarație privind venitul estimat/norma de venit pentru anul curent, sau
venitul net din declarația privind venitul realizat pentru anul fiscal precedent,
după caz, se menționează în ghidul ANAF.

Plățile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare
sursă de venit, prin emiterea unei decizii care se comunică contribuabililor,
iar pentru determinarea plăților se utilizează cota de impozit de 16%.

Important! Plăţile anticipate se efectuează în patru rate egale, până la
data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, potrivit Deciziei de
impunere pentru plăți anticipate cu titlu de impozit emise de organul fiscal.

Care sunt obligațiile plătitorilor de TVA?
În ghidul ANAF se precizează că persoanele fizice care realizează

venituri comerciale se înregistrează în scopuri de TVA în două situații: Prin
opțiune;

Prin depășirea plafonului de scutire de 220.000 lei prevăzut în Codul
fiscal. Pentru înregistrarea la înfiinţare în scopuri de TVA, contribuabilii îşi vor
exercita această opţiune la Oficiile Registrului Comerţului iar ulterior, vor
depune la organul fiscal pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea:”Declaraţia
de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru
persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent
sau exercită profesii libere (formularul 070) completând în mod
corespunzător rubrica “Date privind vectorul fiscal”, secţiunea TVA – în
situaţia în care activitatea se defăşoară în mod individual; ”Declaraţia de
înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru
persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică” –
formularul 010 - în situaţia în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei
asocieri fară personalitate juridică.

În urma analizei informaţiilor cuprinse în declaraţia fiscală şi în
documentele anexate acestei declaraţii, organul fiscal emite “Decizia privind
înregistrarea în scopuri de TVA” potrivit prevederilor din Codul Fiscal, precum
şi codul de înregistrare fiscală în scopuri de taxă pe valoare adăugată, după
caz.

ANAF informează că persoanele înregistrate în scopuri de TVA au
obligația să depună la organul fiscal competent, la termenele prevăzute de
lege următoarele declaraţii fiscale, după caz: Decont de taxa pe valoarea
adăugată (formularul 300) – lunar/trimestrial; Declaraţie informativă privind
livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele
înregistrate în scopuri de TVA (formularul 394) – lunar/trimestrial; Declaraţie
informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul
... (formularul 392A) - anual; alte declaraţii fiscale prevăzute de lege, în
funcţie de situaţia specifică.

Amenzi de până la 3.500 de lei pentru contribuabilii care nu-și
îndeplinesc obligațiile

Contribuabilii care nu depun la termen declarațiile fiscale riscă amenzi
care pot ajunge până la 3.500 de lei, după cum se precizează în ghidul
ANAF. Astfel, persoanele fizice care realizează venituri comerciale vor plăti
următoarele amenzi, în funcție de documentele pe care nu le depun la timp:
de la 500 la 1.000 lei pentru nedepunerea la termenele prevăzute de lege a
formularelor: 010 - „Declarația de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni
pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică”,
070 - „Declarația de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru
persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent
sau exercită profesii libere”,

392A - „Declarația informativă privind livrările de bunuri și prestările de
servicii efectuate în anul...”; de la 50 la 500 lei pentru nedepunerea la termen
a formularelor: 220 - „Declarația privind venitul estimat/norma de venit”, 200
- „Declarația privind veniturile realizate din România”, 600 - „Declarația
privind venitul asigurat la sistemul public de pensii”; de la 2.000 la 3.500 lei
pentru nedepunerea la termenele prevăzute de lege a formularului 394 –
„Declarația privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul
național”. Sursa. Avocatnet.ro 

Fiscul va primi zilnic
informații bancare despre
contribuabili de la 1 iulie
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Lista actelor administrative fiscale care au valabilitate chiar dacă nu sunt semnate și ștampilate de către
emitent va fi actualizată, potrivit unui proiect de act normativ lansat în dezbatere publică de către Agenția
Națională de Administrare Fiscală.

Codul de procedură fiscală intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2016 prevede că actele administrative fiscale
care cuprind toate elementele obligatorii și care sunt tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă
sunt valabile și în situația în care nu sunt semnate de către persoana împuternicită a organului fiscal, potrivit
legii, și ștampilate de către organul emitent, în situația în care îndeplinesc cerințele legale aplicabile în
materie.

Vă reamintim că actul administrativ fiscal care este emis pe suport hârtie trebuie să cuprindă următoarele
elemente obligatorii: 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; motivele de fapt;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.

Totodată, este important de reținut că actul administrativ fiscal emis în forma electronică trebuie să
cuprindă în mod obligatoriu elementele menționate mai sus, cu excepția semnăturii persoanelor împuternicite
ale organului fiscal și a ștampilei organului fiscal emitent.

Mai precis, actul administrativ fiscal emis în formă electronică de organul fiscal central se semnează cu
semnătura electronică extinsă a Ministerului Finanțelor Publice, bazată pe un certificat calificat. Pe de altă
parte, în situația în care organul fiscal local este cel care emite un document emis în formă electronică,
acesta trebuie semnat cu semnătura electronică extinsă a autorității administrației publice locale din care
face parte, bazată pe un certificat calificat, se arată în Codul de procedură fiscală.

Noi acte vor fi valabile fără ștampilă și semnătură
În prezent, procedura menționată în acest articol este prevăzută în Ordinul nr. 1107/2012 privind

emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative şi procedurale, despre
care AvocatNet.ro a scris aici.

Acest act normativ, în vigoare de patru ani, conține 26 de documente emise de către organele fiscale din
cadrul ANAF prin intermediul centrului de imprimare masivă, care sunt valabile fără semnătura şi ştampila
organului emitent, întrucât îndeplinesc cerinţele aplicabile actelor administrative şi procedurale.

Proiectul de ordin privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte
administrative fiscale și procedurale, lansat în dezbatere publică de ANAF, conține mai multe categorii de
documente — în total sunt 29 de acte - care vor fi valabile fără semnătura persoanelor împuternicite ale
organului fiscal central, potrivit legii, și ștampila organului emitent.

Astfel, în noua listă propusă de ANAF, în loc de decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii vor
apărea două noi documente separate, unul privitor la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și
penalități de întârziere și altul legat de obligațiile fiscale accesorii reprezentând penalități de nedeclarare.

Totodată, vor fi introduse în lista documentelor valabile fără semnătură și ștampilă și acte care nu sunt
menționate în prezent în Ordinul nr. 1107/2012, precum ar fi: adresa de înfiinţare a popririi asupra

disponibilităţilor băneşti pentru sedii secundare, adresa de înştiinţare privind înfiinţarea popririi, notificarea
privind neconcordanţe între documentele furnizate şi evidenţa fiscală, decizia privind anularea, din oficiu, a
înregistrării în scopuri de TVA, decizia privind radierea, din oficiu, din Registrul Operatorilor Intracomunitari
și notificarea privind obligaţiile fiscale restante.

Astfel, după intrarea în vigoare a acestui proiect de act normativ al Fiscului, următoarele acte
administrative fiscale și procedurale vor fi valabile fără ștampilă și semnătură. Este vorba despre:

1. Titlu executoriu;
2. Somaţie;
3. Decizie referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere;
4. Decizie referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare;
5. Înştiinţare privind stingerea obligaţiilor fiscale;
6. Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti;
7. Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti pentru sedii secundare;
8. Adresă de înştiinţare privind înfiinţarea popririi;
9. Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti;
10. Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice;
11. Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice;
12. Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice;
13. Înştiinţare de compensare;
14. Înştiinţare de restituire;
15. Document de restituire;
16. Decizie de impunere privind recalcularea impozitului pe veniturile din salarii;
17. Decizie privind restituirea sumelor reprezentând cheltuieli cu bursele private;
18. Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cu regim de stabilire prin

autoimpunere sau reţinere la sursă;
19. Notificare privind îndeplinirea condiţiilor pentru declararea ca inactiv potrivit prevederilor art. 92 alin.

(1) lit. a) şi lit. f)/g) din Codul de procedură fiscală;
20. Notificare privind neconcordanţe între documentele furnizate şi evidenţa fiscală;
21. Notificare privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (10)

/art. 317 alin. (4) din Codul fiscal;
22. Decizie privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin.

(11) / art. 317 alin. (9) sau alin. (11) din Codul fiscal;
23. Decizie privind radierea, din oficiu, din Registrul Operatorilor Intracomunitari;
24. Notificare privind nedepunerea în termen a declaraţiilor fiscale;
25. Notificare privind modul de completare a declaraţiilor fiscale;
26. Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/ contribuţii de asigurări

sociale de sănătate/ contribuţii de asigurări sociale;
27. Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate

pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor;
28. Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate;
29. Notificare privind obligaţiile fiscale restante. Sursa: Avocatnet.ro

Salariul minim crește din mai: 
Cât vor plăti în plus

angajatorii după majorare?
Începând cu luna mai, salariul minim pe economie va

crește cu 200 de lei, urmând să ajungă la valoarea de 1.250
de lei. Ca de obicei, majorarea va atrage cheltuieli
suplimentare pentru angajatori, care vor plăti salariaților o
remunerație netă mai mare, dar și mai mulți bani pentru
taxele și contributiile obligatorii aferente salariului.

Salariul minim brut pe țară garantat în plată va crește de
la 1 mai, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.
1017/2015, ce a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I,
nr. 987 din 31 decembrie 2015.

Astfel, din prima zi a lunii viitoare, salariul minim brut pe
țară va crește de la 1.050 la 1.250 de lei, pentru un program
complet de lucru de 169,333 ore în medie pe lună în anul
2016, reprezentând 7,382 lei/oră. La finalul anului trecut,
Guvernul a informat, printr-un comunicat de presă, că de
majorarea cu 200 de lei a salariului minim vor beneficia în jur
de 1,13 milioane de angajaţi din sectorul bugetar şi din cel
privat. În 2015, salariul minim a crescut, în două tranşe, cu
150 de lei — de la 900 la 975 de lei, de la 1 ianuarie, şi de la
975 la 1.050 de lei, de la 1 iulie.

Atenție! Angajatorii care vor stabili un salariu de bază
mai mic decât cel minim vor fi sancționați cu o amendă
cuprinsă între 1.000 și 2.000 de lei, pentru fiecare contract de
muncă care se încadrează în acest context.

Ce cheltuieli suplimentare implică
majorarea

Creșterea salariului minim brut înseamnă pentru salariați
bani în plus, pe care îi vor primi în funcţie de regulile stabilite
la nivelul unităţii, dar pentru angajatori acest lucru se va
traduce prin cheltuieli suplimentare.

Concret, de la 1 mai, cheltuiala totală a angajatorului cu
un salariu minim va crește cu 246 de lei, comparativ cu
valoarea actuală. Cu alte cuvinte, pentru acordarea unui
salariu de 1.250 de lei brut, angajatorii vor trebui să aloce
1.538 de lei, față de 1.292 de lei, cât îi costă acum plata unui
salariu minim de 1.050 de lei. Această sumă majorată include
atât banii care se adăugă la remunerația netă ce trebuie plă -
tită angajatului (care va fi de 925 de lei, comparativ cu 785 de
lei cât este acum), cât și taxele și contribuțiile ce trebuie să
fie plătite suplimentar la stat pentru salariul majorat (288 de
lei, față de 242 de lei, valoarea taxelor în momentul de față).

Modificarea salariilor în Revisal, prilej
pentru cheltuieli suplimentare

Majorarea salariului minim trebuie să fie raportată în
Registrul de evidență a salariaților (Revisal) de către
angajatorii care au salariați plătiți cu minimul pe economie.
Menționăm că acest serviciu poate fi realizat fie de către un
angajat al firmei, fie de către un prestator de servicii
înregistrat la inspectoratele teritoriale de muncă. În prima
situație, nu apar costuri suplimentare pentru angajator, având
în vedere că un angajat propriu este plătit prin contractul de

muncă pentru sarcina pe care o îndeplinește. Pe de altă
parte, dacă angajatorul plătește unui prestator de fiecare
dată când apare o modificare de transmis în Revisal, acesta
va înregistra cheltuieli adiționale pentru plata acestui
serviciu. Cu alte cuvinte, dacă firmele au externalizat acest
serviciu, vor avea de achitat niște bani în plus pentru
transmiterea în Revisal a modificărilor salariale înregistrate
de la 1 mai. Important! Legislația în vigoare prevede că cei
care nu raportează majorarea salariului minim brut pot fi
sancționați de inspectorii de muncă cu amenzi cuprinse între
5.000 și 8.000 de lei.

Care este termenul de actualizare a
datelor în Revisal

Majorarea salariului minim nu aduce cu sine numai
creșterea taxelor pentru angajatori, ci și o serie de obligații de
ordin birocratic de îndeplinit. Astfel, modificarea salariului
minim al angajaților se poate face prin întocmirea unor
documente: un act adițional; o decizie colectivă.

În funcție de documentul justificativ pe care firmele îl vor
întocmi și pe baza căruia vor opera modificările în Revisal,
acestea vor trebui să respecte un termen-limită pentru
actualizarea informațiilor în Revisal. Conform Hotărârii
Guvernului nr. 500/2011, documentul care reglementează
Revisal, orice modificare a salariului se înregistrează în re -
gis tru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară împlinirii terme -
nului de 20 de zile lucrătoare. Același act normativ prevede și
o excepție de la acest termen-limită pentru transmiterea
modificării salariului în Revisal, în anumite situații. „Excepţie
fac situaţiile în care modificările se produc ca urmare a unei
hotărâri judecătoreşti sau ca efect al unui act normativ când
înregistrarea în registru se face în ziua în care angajatorul se
prezumă, potrivit legii, că a luat cunoştinţă de conţinutul
acestora”, prevede hotărârea de Guvern citată.

Cu alte cuvinte, termenul-limită de transmitere în Revisal
a modificării salariului diferă în funcție de documentul pe care
angajatorul îl întocmește și pe baza căruia stă raportarea
salariului majorat. În situația în care un angajator alege
varianta actelor adiționale, atunci se aplică regula generală,
nu excepția. Astfel, modificarea salariului minim în Revisal
trebuie să fie înregistrată în maximum 19 zile lucrătoare,
având în vedere prevederea de la art. 17 alin (5) din Codul
muncii. „Orice modificare a unuia dintre elementele
prevăzute la alin. (3) în timpul executării contractului
individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la
contract, într-un termen de 20 de zile lucrătoare de la data
apariţiei modificării”. Mai precis, pentru majorarea efectuată
din 1 mai, data-limită de transmitere este 26 mai.

Pe de altă parte, atunci când se întocmesc decizii
colective, termenul pare să fie unul mai strâns, din moment
ce excepția de la regulă, precizată anterior, nu prevede clar
care este data la care se prezumă că angajatorul a luat
cunoștință de conținutul actului normativ. În situația în care se
prezumă că angajatorul a luat la cunoștință de modificarea
salariului minim la data la care aceasta intră în vigoare, ar
însemna că și raportarea ar trebui făcută chiar în prima zi a
lunii respective.

Sursa: Avocatnet.ro

Lista actelor fiscale valabile fără
semnătură și ștampilă va fi actualizată

S.C PARC IND VALCEA S.A
str. Regina Maria nr.13, Etaj 2, Ramnicu Valcea, Judetul Valcea J38/250/2013

CUI 31557797
Tel:0250.731800 Fax: 0250.731800 E-mail: contact@parcindustrialvalcea.ro

Website: www.parcindustrialvalcea.ro 

Parcurile industriale pot reprezenta motorul de creștere economică și de dezvoltare pe
multiple planuri a unei zone, așa cum se întâmplă de ani buni in multe zone din tara precum
si in alte tari ca Polonia, Cehia, Ungaria.

Parcurile industriale din Romania au înregistrat o adevărată dezvoltare începând cu anul
2004, numarul acestora si gradul de ocupare crescand permanent. Acestea sunt
generatoare de fonduri importante pentru buget și au creat locuri de muncă.

Pana in prezent, cele mai dezvoltate, din cele 62 existente in Romania, sunt cele din
zona Bucuresti-Prahova, Brasov, Cluj, Oradea.

Parcurile industriale Dragasani si Balcesti, din judetul Valcea,
sunt doua proiecte care pot reprezenta o solutie pentru dezvoltarea durabila a zonelor

respective. Ele sunt initiate, promovate si sustinute de catre administrațiile locale si
județeana, concretizand astfel dorinta lor de sustinere a mediului economic si de creare de
locuri de munca.

Prin realizarea   si dezvoltarea acestor infrastructuri de afaceri, se creeaza conditiile
desfasurarii de diverse activitati economice care sa valorifice potentialul zonelor respective si
al judetului Valcea, investitorii pot gasi o locatie cu utilitatile de care au nevoie si beneficiind
de facilitati fiscale, conform Legii 186/2013, art. 20 si Ordinului 2980/2013 al MDRAP:

a) scutire de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinaţiei sau pentru
scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial;

b) scutire de la plata impozitului pe terenuri, corespunzător terenului aferent parcului
industrial, potrivit prevederilor art. 257 lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;

c) scutire de la plata impozitului pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte din
infrastructura parcului industrial, în conformitate cu art. 250 alin. (1) pct. 9 din Legea nr.
571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

d) scutiri, numai cu acordul autorităţilor publice locale, de la plata oricăror taxe datorate
bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale pentru eliberarea oricăror certificate de
urbanism, autorizaţii de construire şi/sau autorizaţii de desfiinţare de construcţii pentru
terenurile şi clădirile din infrastructura parcului, ce fac parte integrantă din parcul industrial;

e) alte facilităţi ce pot fi acordate, potrivit legii, de autorităţile administraţiei publice locale.
Parcul Industrial Dragasani (16,3 ha) si Parcul Industrial Balcesti (10 ha), din judetul

Valcea, sunt in etapa de amenajare, fiind asigurate utilitatile necesare (energie electrica,
gaze naturale, apa/canalizare) astfel incat sa se poata dezvolta investitii si desfasura
activitati economice. Suntem interesati si ne-ar bucura ca facilitatile si conditiile oferite sa
prezinte interes pentru investitori straini si autohtoni si asiguram suportul logistic si
institutional pentru ca proiectele acestora sa poata fi realizate si sa se dezvolte in cele doua
amplasamente, beneficiind si de spijinul total al autoritatilor locale si de toate facilitatile fiscale
ce se acorda.

O prezentare a societatii noastre si a celor doua parcuri industriale o puteti gasi
pe website: www.parcindustrialvalcea.ro

Va asiguram de cea mai buna colaborare pentru a gasi aici locul potrivit pentru
afaceri durabile si prospere!

SC PARC IND VALCEA SA
Director general - ing. Popa Marius - Mihail
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