
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 Vâlcea 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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Insolvenţa CET Govora, în
sarcina lui Remus Borza

CET Govora, cel mai mare producător de
energie electrică şi termică din judeţul Vâlcea,
a depus la Tribunalul Vâlcea pe 29 aprilie.
Unitatea are, între altele, datorii de aproape
200 milioane de euro către Complexul
Energetic Oltenia. În anul 2015 a preluat de la
Complexul Energetic Oltenia afacerea de
exploatare a cărbunelui la exploatarea minieră
Berbeşti-Alunu din judeţul Vâlcea. Exploatarea
minieră Berbeşti-Alunu este preluată în
cuantumul datoriei pe o perioadă de zece ani,
reprezentând contravaloarea cărbunelui livrat
de Complexul Energetic Oltenia şi neachitat
până la 31 iulie 2014.

Producătorul de energie are însă şi creanţe
de încasat. La masa credală a combinatului
chimic Oltchim s-a înscris cu o creanţă de 137
milioane de lei. După deschiderea insolvenţei,
Oltchim a acumulat alte datorii faţă de CET
Govora, de peste 50 milioane de lei.

Detalii în pagina 3 

1,3 milioane euro, profitul OLTCHIM pe primul trimestru 2016
Oltchim a înregistrat ,în trimestrul I din 2016, pe total activitate, un profit brut de 1,3 milioane euro şi un indicator EBITDA pozitiv de 4,3 milioane

euro, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Veniturile totale raportate de Oltchim s-au cifrat la 38,18 milioane de euro, respectiv de
11,4% din cifra de afaceri care a fost în cuantum de 37,8 milioane euro. Ultimul an în care societatea a înregistrat profit total din activitatea curentă
a fost 2006: „ Comparativ cu perioade similare din anii anteriori, pe primele trei luni ale anului 2016, Oltchim SA a obţinut următoarele rezultate:
profit pe total activitate de 1,3 milioane euro, reprezentând o îmbunătăţire cu 2,2 milioane euro faţă de trimestrul 1 2015 şi cu 20,9 milioane euro
faţă de trimestrul 1 2013; o îmbunătăţire a indicatorului financiar EBITDA (rezultat din exploatare – amortizare) cu 1,2 milioane euro faţă de
trimestrul 1 2015 şi cu 14,2 milioane euro faţă de trimestrul 1 2013. Scăderea preţurilor la produsele chimice determinată de scăderea preţurilor
la petrol au condus la situaţia de a înregistra în trimestrul 1 2016 o cifră de afaceri mai mică faţă de aceeaşi perioadă a anului 2015, cu toate că
vânzările cantitative au fost mai mari în 2016’’, se transmite în comunicatul citat.

În primul trimestru al anului 2016, valoarea exporturilor şi livrărilor intracomunitare au fost în sumă de 27,4 milioane euro şi au reprezentat 73%
din cifra de afaceri. Valoarea importurilor şi a achiziţiilor intracomunitare a fost de 6,1 milioane euro, astfel încât societatea, în primele 3 luni ale
anului 2016, a înregistrat o balanţa externă netă pozitivă de 21,3 milioane euro. Preţurile de vânzare au înregistrat scăderi la toate grupele de
produse în trimestrul 1 2016 comparativ cu trimestrul 1 2015, având o influenţă nefavorabilă în valoarea cifrei de afaceri de 6,1 milioane euro:
„Însă, implementarea măsurilor de eficientizare operaţională coroborate cu scăderea preţurilor de achiziţie la principala materie primă (propilenă)
au anulat efectul negativ al reducerii preţurilor de vânzare, societatea reuşind înregistrarea de profit pe total activitate, spre deosebire de anii
precedenţi când a avut pierderi’’, se mai precizează. De asemenea, societatea a continuat reducerea arieratelor acumulate în prima parte a
perioadei de insolvenţă şi a înregistrat o diminuare a datoriilor restante, astfel: faţă de CET Govora cu 3 milioane lei, faţă de Administraţia Bazinală
de Apă Olt cu 150.000 lei şi faţă de personalul disponibilizat cu 3,8 milioane lei. n Dan SAVA

15 mai 1966 – ziua de
naştere a Oltchim

• combinatul chimic a împlinit jumătatea de secol de
viaţă fără nici un fel de fast
15 mai 1966 , se înfiinţa Combinatul Chimic Râmnicu Vâlcea prin HCM nr.

1046/26.05.1966. După cinci decenii de viaţă, 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. 

Combinatul 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. 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 a acumulat noi datorii publice şi a intrat în
procedura de insolvenţă în ianuarie 2013. 

Trei companii - două din ţara noastră şi una din China - sunt interesate de
preluarea combinatului. Principalii trei creditori ai companiei sunt Autoritatea

pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS), Electrica şi BCR, aceştia
aprobând vânzarea Oltchim la un preţ minim de 307 milioane de euro. 

Planul de reorganizare prevede trei variante de valorificare a patrimoniului
combinatului, una dintre acestea vizând vânzarea Oltchim SPV, care ar urma să
fie înfiinţat prin preluarea activelor viabile ale combinatului, fără datorii, iar alta
conversia creanţelor creditorilor garantaţi şi bugetari în acţiuni, parţial sau
integral. Cea de-a treia variantă se referă la darea în plată a bunurilor imobile
terenuri şi clădiri către creditorii bugetari.  

n Dan SAVA
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În curând, comercianţii vor avea de îndeplinit noi
obligaţii, potrivit unui proiect de lege adoptat de Camera
Deputaţilor, ca for decizional. Printre reglementările
programate să intre în vigoare din 20 mai se numără
obligaţia firmelor şi instituţiilor publice care furnizează
servicii de utilitate publică să accepte plăţi cu cardul,
micşorarea plafonului cifrei de afaceri de la care
comercianţii cu amănuntul vor fi obligaţi să accepte şi plăţi
cu cardul sau acordarea avansurilor în numerar de către
agenţii economici care au terminale de plată şi care
acceptă acest serviciu. În caz contrar, operatorii vor risca
amenzi de până la 50.000 de lei.

Prevederile amintite anterior sunt incluse într-un
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind
introducerea sistemelor moderne de plată, document
adoptat în octombrie 2015 de Senat şi care a primit astăzi
şi votul final al deputaţilor, după ce trecuse pentru a doua
oară pe la comisii. Astfel, odată aprobat şi de Camera
Deputaţilor, ca for decizional, documentul mai are nevoie
doar de semnătura preşedintelui ţării, Klaus Iohannis, şi
publicarea în Monitorul Oficial, pentru a se aplica. 

De altfel, este de aşteptat ca traseul legislativ al
propunerii legislative să se încheie cât mai curând, în
condiţiile în care documentul este programat să intre în
vigoare în zece zile, mai exact pe 20 mai. 

Concret, potrivit proiectului de act normativ adoptat azi
de deputaţi, operatorii economici vor fi obligaţi să
îndeplinească noi prevederi, unele dintre ele inexistente
până acum în legislaţie, iar altele care sunt, în prezent, doar
opţionale.

Anumite firme şi instituţiile publice, obligate să
accepte plăţi cu cardul

În forma amendată a propunerii legislative este stabilit
că operatorii economici furnizori de servicii de utilitate
publică, precum şi instituţiile publice, inclusiv cele care
încasează impozite, taxe, amenzi, dobânzi, penalităţi de
întârziere, penalităţi şi alte obligaţii de plată sunt obligate să
accepte încasări şi prin intermediul cardurilor de debit şi al
cardurilor de credit.

Aşadar, de îndată ce noile prevederi se vor aplica,
posibilitatea acordării plăţii cu cardul, spre exemplu, a
impozitelor şi taxelor locale va deveni obligatorie pentru
autorităţile locale, şi nu doar opţională, aşa cum stipulează
legea aplicabilă încă în prezent. 

Totodată, potrivit proiectului de lege amintit, va creşte
semnificativ numărul magazinelor care vor accepta ca
mijloc de plată şi cardurile. Concret, obligaţia va reveni
tuturor operatorilor economici care desfăşoară activităţi de
comerţ cu amănuntul şi realizează anual o cifră de afaceri
de cel puţin 10.000 de euro.

“Persoanele juridice care desfăşoară activităţi de
comerţ cu amănuntul şi realizează anual o cifră de afaceri
mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro
vor accepta ca mijloc de plată şi cardurile de debit, şi
cardurile de credit”, scrie în documentul ajuns pe masa
deputaţilor. Asta în condiţiile în care, în varianta actuală a
OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne
de plată este stabilit un plafon de 100.000 de euro, adică de
zece ori mai mare faţă de cel propus în proiectul tocmai
aprobat.

De altfel, măsura micşorării plafonului a fost susţinută
şi de grupurile de parlamentari prezente la şedinţa Camerei
Deputaţilor din 26 aprilie, acolo unde proiectul de lege a
fost intens dezbătut.

“(...) se impunea micşorarea acestei cifre, de la
100.000 de euro, cu cât mai mult cu cât costurile sunt în
totalitate în sarcina băncilor. Economia românească va
câştiga din această introducere a POS-urilor pe scară
largă, pentru că se va reduce evaziunea fiscală în mod
categoric, ca urmare a faptului că respectivii comercianţi
sunt obligaţi să elibereze bonuri fiscale pentru orice
vânzare pe care o fac şi, mai mult decât atât, va creşte cifra
de afaceri, ca urmare a faptului că se vor scoate acele
caiete pe care comercianţii le utilizau până în prezent,
încasând sumele respective din carduri bancare, carduri
care sunt alimentate din credite şi alte sume”, a spus atunci
reprezentantul grupului PNL. 

Clienţii cu card bancar vor putea să retragă bani
direct de la comercianţii care au POS

Conform documentului menţionat anterior, operatorii
economici care acceptă plăţi cu cardul bancar vor fi obligaţi
să acorde avansuri de numerar la terminalele de plată, cu
condiţia să fi încheiat cu emitenţii cardurilor un contract
privind acceptarea serviciului de acordare de avansuri de
numerar. 

Astfel, dacă în forma iniţială a proiectului de lege,
adoptată de Senat, era stabilit că acordarea avansului de
numerar de către comercianţii cu terminale de plată era
posibilă la cererea clientului, indiferent dacă acesta din
urmă ar fi făcut sau nu o achiziţie, deputaţii din Comisia
pentru buget, finanţe şi bănci au decis că doar comercianţii
care acceptă serviciul de acordare a avansului de numerar

vor fi obligaţi să acorde serviciul, odată cu achiziţia de
bunuri şi/sau servicii. Aşadar, doar clienţii care vor cumpăra
din astfel de magazine vor putea retrage direct numerar, şi
nu orice posesor de card bancar.

Aşadar, dacă proiectul de act normativ îşi va încheia
parcursul legislativ până la 20 mai, data stabilită pentru
intrarea în vigoare a noilor dispoziţii, POS-urile din
supermaketurile, benzinăriile, farmaciile sau magazinele
universale care vor accepta serviciul de acordare a
avansului de numerar vor avea şi funcţia de bancomat
pentru clienţi, aşa cum se întâmplă deja în multe ţări
europene, dar şi în Statele Unite ale Americii. 

Totuşi, potrivit propunerii legislative amintite, avansul
de numerar va fi acordat în limita a 200 de lei şi va fi
evidenţiat în mod distinct pe bonul fiscal emis de
comerciant. Dacă numerarul disponibil nu va acoperi suma
cerută de client, operatorul economic va acorda suma
disponibilă pentru astfel de operaţiuni, şi nu suma maximă
aflată în numerar, aşa cum era stipulat în documentul
aprobat de senatori. Modificarea deputaţilor a fost motivată
de posibilitatea comercianţilor de a dispune de un rest de
plată, adică de a avea numerar şi pentru alte operaţiuni. 

Notă: Tranzacţiile privind avansul în numerar se vor
asimila retragerii de numerar din bancomat, iar
comisioanele aferente tranzacţiilor se vor stabili conform
contractelor în vigoare între părţi. Comercianţii vor putea
percepe, de la titularul cardului, o sumă care nu va depăși
1% din valoarea avansului acordat.

În motivarea demersului lor, iniţiatorii proiectului de act
normativ arată că noile măsuri au fost gândite pentru a veni
în ajutorul persoanelor din localităţile mici în care băncile
refuză să amplaseze bancomate.

“În ceea ce priveşte utilizarea mijloacelor moderne de
plată, o situaţie paradoxală se poate întâlni în multe
localităţi rurale sau urbane mici din România, unde din
raţiuni economice băncile refuză să amplaseze terminale
ATM. În aceste condiţii, avansul de numerar prin terminalul
POS aflat la comercianţii din localitate poate reprezenta o
soluţie pentru persoanele cărora li se virează drepturile
băneşti pe carduri bancare”, scrie în expunerea de motive
a documentului.

Prin urmare, de îndată ce măsurile prezentate se vor
aplica, principalul avantaj va fi acela că posesorii de carduri
nu vor mai trebui să facă un drum în plus până la un ATM
atunci când au nevoie de numerar.

În altă ordine de idei, agenţii economici vor fi obligaţi să
afişeze, la loc vizibil, un semn privind acordarea avansului
în numerar, precum si informaţii privind costurile acestui
serviciu.

Băncile, obligate să instaleze terminale de plată
la cererea firmelor

Aşa cum am explicat anterior, magazinele care vor
accepta sistemul de acordare a avansurilor în numerar vor
încheia, cu emitenţii cardurilor, un contract cu clauza
privind acceptarea serviciului amintit. Pe perioada
valabilităţii contractelor încheiate în acest sens, băncile
acceptante de carduri vor fi obligate să instaleze, la cererea
operatorilor economici sau a instituţiilor publice, terminale
de plată, în cel mult 30 de zile de la formularea solicitării.

Totodată, potrivit propunerii legislative, băncile vor fi
obligate să asigure infrastructura şi dotările proprii
necesare pentru acordarea de avansuri de numerar la
terminalele de plată, în termen de maximum 90 de zile de
la intrarea în vigoare a legii, programată pentru 20 mai.

Amenzi de până la 50.000 de lei pentru
operatorii care nu se vor conforma, dar şi

pentru bănci
Operatorii economici care nu vor respecta prevederile

legale, de îndată ce acestea vor intra în vigoare, vor fi
sancţionaţi cu amenzi cuprinse între 20.000 şi 50.000 de lei
dacă: vor refuza plata cu cardul (aceleaşi amenzi se vor
aplica şi instituţiilor publice, inclusiv celor care încasează
impozite, taxe, amenzi, dobânzi etc); nu vor accepta ca
mijloc de plată cardurile de debit si cardurile de credit
(prevedere valabilă pentru operatorii economici a căror
cifră de afaceri depăşeşte 10.000 de euro anual,
echivalentul în lei); vor refuza să acorde avansuri în
numerar, din soldul existent în casa şi din încasările zilei,
odată ce au acceptat acest serviciu prin contractul încheiat
cu banca.

Tot contravenţie va fi considerată şi lipsa afişării
semnului privind acordarea avansurilor în numerar, precum
şi lipsa informaţiilor privind costurile pe care le implică
retragerea în numerar direct din magazine. Totuşi, în
aceste situaţii, amenzile sunt ceva mai mici, fiind cuprinse
între 5.000 şi 15.000 de lei.

În ceea ce priveşte băncile, potrivit documentului,
constituie contravenţie şi se va sancţiona cu amenzi
cuprinse între 20.000 şi 50.000 de lei refuzul de a instala,
în termenul stabilit de lege (30 de zile de la solicitare),
terminalele de plată, precum şi lipsa asigurării infrastructurii
şi a dotărilor necesare pentru acordarea de avansuri în
numerar la terminalele de plată. Sursa. Avocatnet.ro

Deputaţii au decis introducerea unor noi obligaţii
pentru firme. Proiectul merge la promulgare

Schimbări majore aduse
legislaţiei energetice

• Populația, autoritățile publice, spitalele,
instituțiile de asistență socială și
termocentralele vor fi considerate
consumatori protejați de gaze
• Consumatorii casnici, autoritățile publice,
spitalele, instituțiile de asistență socială și
termocentralele care livrează căldură acestor
categorii vor fi considerați consumatori
protejați de gaze și vor fi alimentați cu
prioritate în cazul unei situații de urgență, se
arată într-un proiect de modificare a Legii
energiei electrice și gazelor naturale 123/2012,
elaborat de Ministerul Energiei.
“Actuala intervenție legislativă vizează o serie de modificări privind

responsabilitățile și sarcinile ministerului de resort, incluzând noi obiective,
rezultate din contextul celor mai recente evoluții de politică energetică la nivel
european, precum și facilitarea realizării proiectelor de interes național. De
asemenea, proiectul de act normativ are în vedere și reglementarea unor
aspecte care stabilesc regimul juridic al concesiunii serviciului public de
distribuție a gazelor naturale, definirea consumatorului protejat, precum și o
serie de măsuri necesare a fi aplicate în cazul unei situații de criză care
atinge nivelul de urgență, în aplicarea prevederilor Regulamentului UE nr.
994/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010,
privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale și
de abrogare a Directivei 2004/67/CE a Consiliului”, se arată în nota
explicativă.

Astfel, în categoria “consumatori protejați” intră cei casnici racordați la o
rețea de distribuție, autoritățile publice și orice alte entități publice sau private
care își desfășoară activitatea în domeniul sănătății și asistenței sociale, cu
condiția ca aceștia să fie racordați la rețeaua de distribuție și transport și să
nu reprezinte mai mult de 20% din consumul total de gaze, precum și
instalațiile de termoficare care furnizează energie termică celor din
categoriile menționate, cu condiția să nu poată funcționa cu alți combustibili
și să fie conectate la o rețea de distribuție sau transport de gaze naturale. 

Acești consumatori protejați vor avea prioritate în alimentarea cu gaze în
cazul declanșării situației de urgență. “În cazul declarării nivelului de urgență,
în situație de criză, în scopul garantării aprovizionării cu gaze naturale a
consumatorilor protejați, contractele de furnizare, transport și distribuție a
gazelor naturale, încheiate până la data declarării nivelului de urgență, cu
excepția contractelor de furnizare a gazelor naturale încheiate cu
consumatorii protejați, a contractelor de înmagazinare gaze naturale (...) se
suspendă de drept, pe perioada începând cu ora 24:00 a zilei în care se
declară nivelul de urgență și terminând cu ora 24:00 a zilei în care se declară
încetarea nivelului de urgență”, se mai arată în textul proiectului. 

Totodată, modificările aduse legii-cadru a energiei și gazelor vizează
interzicerea subconcesiunii distribuției de gaze, precum și limitarea duratei
concesiunii serviciului public de distribuție a gazelor naturale la 49 de ani, cu
posibilitatatea prelungirii cu cel mult jumătate din durata sa inițială.

“La momentul de față, nu există nicio prevedere legală care să interzică,
în general, subconcesiunea serviciilor publice și, în special, subconcesiunea
serviciului public de distribuție a gazelor naturale; interdicția subconcesiunii
existând doar pentru cazul concesiunii bunurilor proprietate publice, astfel
cum este reglementat de art. 8 din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr.
54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate
publică. Interzicerea subconcesionarii, atât a bunurilor proprietate publică,
cât și a serviciilor publice (în cazul de față, a serviciului public de distribuție
a gazelor naturale) este o măsură necesară pentru asigurarea realizării
interesului public, pentru care sunt destinate bunurilor și serviciilor publice
concesionate, reprezentând o teza constantă în doctrina de drept
administrativ”, explică inițiatorii proiectului. 

În plus, în momentul de față, legislația în vigoare nu prevede un regim de
pază și protecție a bunurilor folosite de concesionări, pentru prestarea
serviciului de public de distribuție a gazelor naturale. “Singura prevedere
legală care vorbește de preluarea bunurilor folosite la exploatarea
concesiunii (prevedere care, în opinia noastră, este însă lipsită de
eficacitate), este cea prevăzută de actualul alin. (1), art. 107 din Legea nr.
123/2012 care prevede că ‘(1) La încetarea din orice motiv a contractului de
concesiune, bunurile aferente serviciului public de distribuție aflate în
proprietatea concesionarului pot fi preluate, în tot sau în parte, de către
concedent sau de către un alt concesionar, cu acordul concedentului, în
schimbul plății unei compensații egale cu valoarea reglementată rămasă
neamortizată, stabilită de ANRE”, se mai arată în nota de fundamentare. 

Această prevedere reglementează un drept de preluare, pentru
concedent, care însă nu împiedică înstrăinarea bunurilor de către
concesionar, pe perioada concesiunii sau chiar după acest moment, până la
momentul exercitării, de către concedent, a dreptului de preluare. Această
lipsă de reglementare a unui regim de pază și protecție pentru bunurile în
cauză a permis și permite, în continuare, concesionarilor ca, după ce și-au
asumat, la momentul concesiunii, obligația de a realiza anumite investiții
necesare pentru prestarea serviciului concesionat și după ce au realizat
aceste investiții, să înstrăineze bunurile rezultate în urma investițiilor, pentru
a nu mai execută obligația de transfer a bunurilor în cauză către un nou
concesionar sau concedent, după caz. Prin proiectul de act normativ se
propune și modificarea amenzii contravenționale pentru fapta de
neconstituire a stocului minim de gaze naturale, pe care titularii licențelor de
furnizare/transport au obligația să îl dețină în depozitele de înmagazinare
subterană, de la amenda contravențională de 500.000 lei, cea cuprinsă între
5% și 10% din cifra de afaceri anuală.

n Dan SAVA
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Insolvenţa CET Govora, în
sarcina lui Remus Borza

• Tribunalul Râmnicu Vâlcea a decis, luni, 9 mai 2016 intrarea in insolvență a
producătorului de energie CET Govora

CET Govora, cel de-al doilea mare agent economic al județului Vâlcea, societate
subordonată Consiliului Județean Vâlcea, a depus o cerere de intrare în insolvență, conform
unui comunicat remis de către conducerea companiei vâlcene.

În comunicat se menționează că, după intrarea în insolvență a Oltchim, în 30 ianuarie
2013, CET Govora a pierdut 137 milioane de lei, respectiv datoria curentă a acestei companii
către CET.

“Situația financiară și economică s-a înrăutățit și în următorii ani, astfel încât, la mijlocul
lunii octombrie 2015, la preluarea mandatului de către actualul Consiliu de Supraveghere și de
către actualul Directorat, s-a constatat atât creșterea datoriilor istorice, cât și o acumulare de
pierderi pe activitatea curentă. Astfel, noua conducere s-a confruntat încă din start cu lipsa
stocului de rezervă propriu de cărbune al termocentralei, cu blocarea totală a transportului de
cărbune, cu oprirea livrărilor de piese de schimb, materiale și servicii de la peste 200 de
furnizori și cu o atitudine extrem de rezervată a băncii creditoare”, se arată în comunicat.

Conform acestuia, managementul de criză aplicat de Directorat, cu aprobarea Consiliului
de Supraveghere și a conducerii Consiliului Județean Vâlcea, a condus la “normalizarea
activităților curente”, respectiv s-a asigurat ritmic întreaga cantitate de cărbune necesară
pentru depășirea iernii, s-au plătit sumele restante și cele curente la furnizorul vital de gaze
naturale, s-au contractat serviciile de transport cărbune și cele de susținere a activității
excavatoarelor din cele trei cariere de la Berbești și Alunu.

În ciuda tuturor acestor realizări, mai spune conducerea CET Govora, “blocajul financiar a
revenit în forță în aprilie”, când CFR Marfă a pus în execuție contra CET Govora, o creanță de peste 20 de milioane de lei.

“În plus, banca creditoare a refuzat aprobarea prelungirii liniei de credit din 29 aprilie. Iar toate creanțele istorice de încasat de către CET Govora de la Oltchim,
Ciech Soda România și Compania Transelectrica, cu o valoare totală de peste 100 milioane lei, n-au putut fi recuperate în întreaga perioadă noiembrie 2015 —
martie 2016 decât în foarte mică măsură, deoarece creditorii mai sus menționați, sub diverse motive, au refuzat rambursările”, precizează sursa citată.

Având în vedere prevederile legii legate de creșterea creanțelor peste valoarea capitalului social, Directoratul CET Govora a transmis Consiliului de
Supraveghere un raport din care rezultă faptul că societatea are indicatori financiari care recomandă insolvența.

“După trei săptămâni de analize și discuții pe marginea respectivului raport, s-a hotărât transmiterea cererii de insolvență a CET Govora către Tribunalul Vâlcea.
Instanța va lua în dezbatere acest dosar în data de 9 mai 2016”, mai precizează sursa citată.

CET Govora, societate subordonată CJ Vâlcea, cu un număr de 1.600 de angajați, produce pe bază de combustibil fosil (cărbune) curent electric în sistemul
național, abur industrial pentru societățile din parcul industrial Râureni și agent termic și apă caldă menajeră în sistem centralizat pentru populația din Râmnicu
Vâlcea.

Borza: „În 2-3 ani voi da înapoi proprietarului, Consiliul Judeţean Vâlcea, un CET Govora profitabil”
La doar două zile după oficializarea intrării în insolvenţă, Remus Borza a ajuns la Vâlcea iar de la pupitrul Consiliului Judeţean a făcut primele declaraţii

referitoare la viitorul CET Govora: „Este păcat că o companie reprezentativă, cu tradiție de aproape 60 de ani să ajungă într-o astfel de situație. Probabil că efectul
căpușerii excesive și al unui management deficitar dar n-aș vrea să mă antepronunț până la o analiză la sânge cerută de legea insolvenței. Misiunea noastră este
ca, în doi-trei ani de zile, s-o dăm înapoi proprietarilor de drept, ca o societate viabilă, curățată de datorii, arierate, o societate economică așezată pe niște baze
economice sănătoase, pe niște principii de funcționare corecte. Trebuie să înțelegem că activăm într-o economie de piață unde nu mai suntem singuri pe lume,
trebuie să ieșim odată din acea paradigmă a miezului de nucă, unde suntem noi cei mai deștepți din lume! Mai sunt și alții care fac aceleași lucruri ca și noi, probabil
că le fac și mai bine și mai ieftin. Impactul industriilor regenerabile, s-a văzut în ultimii ani de zile, e devastator pentru mulți agenți economici producători de energie
sau agent termic care nu au înțeles că a venit vremea schimbării, al optimizării costurilor. E evident că aducerea pe linia de plutire a CET va presupune, la un anumit
moment dat, și restructurări de personal. Cel puțin din presă, am constatat că și aici avem de a face cu scheme de lucru supradimensionate dar și suprarenumerate.
Vă asigur de toată disponibilitatea mea la dialog și transparență totală. Mie dacă nu mi-au luat gâtul băieții deștepți din energie, este și pentru faptul că am înțeles
să-mi fac din presă un aliat. Nu avem nimic de ascuns și nu avem pe nimeni de menajat! (…) Statul va trebui să înţeleagă că numirea unor directori pe bază de
carnet politic nu va duce la performanţe în societăţile pe care le administrează. În aceste societăţi, conducerea trebuie să fie una pe bază de profesionişti, de oameni
integri, morali, care să facă performanţă. În România, mai sunt sub 1000 de firme unde statul mai este acţionar majoritar, dacă va respecta aceste criterii, aceste
societăţi vor merge bine şi vor face performanţe. (…) Ne vom ocupa de efectul căpuşării, vom vedea ce a dus la insolvenţă, poate management defectuos, licitaţii
mai puţin transparente. Vom face restructurări de personal, vom vedea unde sunt pierderile. Vom asigura o transparenţă totală şi o disponibilitate de dialog. Nu avem
pe nimeni de menajat. Ca şi în cazul Hidroelectrica, societate care azi este una din cele mai profitabile de pe piaţă, deşi în 2012 avea grave probleme”.

n Dan SAVA

Modernizarea Cazanului 7 de
la CET Govora a fost finalizată

Consiliul Județean Vâlcea a finalizat toate cele trei contracte de lucrări, din
cadrul proiectului de reabilitare a sistemului de termoficare urbană, în scopul
conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice, toate
instalațiile realizate/reabilitate funcționând la parametrii de performanță
proiectați.

În data de 17 august 2011, Consiliul Judeţean Vâlcea, în calitate de
beneficiar, a semnat cu fostul Minister al Mediului și Pădurilor, un contract de
finanțare nerambursabilă în cadrul Progra mului Operaţional Sectorial de Mediu
2007-2013 (POS Mediu), Axa prioritară 3 – Sector termo ficare, pentru realizarea
investiției „Reabilitarea sistemului de termofi care urbană la nivelul Municipiului
Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislaţia
de mediu şi creşterii eficienţei energetice”.

Proiectul are perioada de im plementare de 58 de luni, iar valoa rea totală
este de 297.107.571,00 Lei, din care va loa rea T.V.A. afe rentă valorii eligibile este
de 57.203.268,00 Lei. Din valoarea eligibilă a proiectului (fără TVA), de
239.903.571,00 Lei, 227.908.392,00 lei reprezintă finanţare neram bursabilă din
Fon dul de Coeziune și Bugetul de Stat (95%), iar 11.995.179,00 Lei este con -
tribuţia beneficiarului, din bugetul local (5%).

Obiectivul general al proiec tu lui îl reprezintă îmbunătăţirea cali tăţii vieţii în
municipiul Râmnicu Vâlcea, reflectată în calitatea fac to rilor de mediu şi starea de
sănătate a populaţiei, ca urmare a inves tiţiilor în infrastructură, impu se de politica
de coeziune eco nomico-so cială a Uniunii Europene pentru atin gerea obiectivului
„Con ver genţă”.

Prin implementarea acestui proiect se vor respecta angaja mente asumate
de către România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană (Planul de
Implemen tare a Directivei 2001/80/CE privind limitarea emisiilor anumitor
poluanţi în aer).

Proiectul „Reabilitarea siste mului de termoficare urbană la ni velul
municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării
la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei ener getice”, cuprinde un număr de
șapte contracte, din care trei de prestări servicii, unul de furnizare bunuri şi trei
contracte de lucrări.

Cele trei contracte de lucrări, de tip FIDIC Galben (proiect are+execuție),
implementate în cadrul proiectului sunt:

Contractul de lucrări nr. 5235/25.04.2013 – „Implementare proiect instalaţie
de desulfurare gaze de ardere la Cazanul nr. 7 din CET Govora” (CL4) –
executant: Asocierea Babcock Noell GmbH – S.C. Energomontaj S.A.;

Contractul de lucrări nr. 13091/14005 din 05.09.2014 – „Implementare
proiect arzătoare NOx și reparații cazan nr. 7 din CET Govora” (CL5) –
executant: Asocierea S.C. Energoutil Contact S.A. Bucureşti – S.C. Scam Mana -
gement S.R.L. – S.C. Conest S.A.;

Contractul de lucrări nr. 12766/C 165 din 19.10.2012 –„Implementare proiect
reabilitare EPA + pompe şi circuit primar de termoficare din CET GOVORA”
(CL6) – executant: S.C. TMUCB S.A. Bucureşti.

La această dată, lucrările prevăzute în cadrul celor trei con tracte sunt
finalizate, rezultatele fiind următoarele: O instalaţie de desulfurare a gazelor de
ardere la cazanul 7 (pentru reducerea emi siilor de oxizi de sulf, pulberilor și altor
poluanți) – în cadrul CL4; Ca zanului 7 retehnologizat prin imple mentarea unor
sisteme moderne de reducere a emisiilor de oxizi de azot, între care montarea a
18 arză toare cu NOx redus, precum și im ple mentarea unui sistem nou de
automatizare a cazanului – în ca drul CL5; două electropompe de alimen tare
reabilitate și converti zoare de frecvență noi –  în cadrul CL6; patru electropompe
de termo fi care reabi litate și convertizoare de frecvență noi – în cadrul CL6; 2251
m de re ţele termice de trans port a agentului termic reabilitați –  în cadrul CL6.

Toate instalațiile realizate/rea bilitate în cadrul proiectului sunt funcționale, iar
în timpul testelor la punerea în funcțiune au fost demonstrați toți parametrii de
performanță prevăzuți în condițiile contractuale și în proiect, după cum urmează:
Emisiile de SO2, care aveau înainte de proiect valori cuprinse între 6000-9000
mg/Nm3, după punerea în funcţiune a insta laţiei de desulfurare, înregis trează
valori sub 160 mg/Nm3; Emisiile de pulberi, care aveau înainte de proiect valori
de peste 50 mg/Nm3, după punerea în funcţiune a insta laţiei de desulfurare,
înregistrează valori sub 24,4 mg/Nm3; Emisiile de Nox, care aveau înainte de
proiect valori cuprinse între 250-700 mg/Nm3, după punerea în func ţiune a
cazanului nr. 7 reteh no logizat cu arzătoare noi şi alte mă suri de reducere a
acestor emisii, înregistrează valori sub 197 mg/Nm3; Randamentul global al
pompelor de apă de alimentare şi al pompelor de termoficare reabi litate a
crescut de la 70% la 76%; Randamentul global al reţelei de transport reabilitate
a crescut de la 2% la 11,4%.

În aceste condiţii, după aproa pe cinci ani de la semnarea con tractului de
finanţare, suntem în măsură să vă informăm că toate investiţiile realizate sunt
funcţio nale, iar obiectivele proiectului au fost integral atinse, în acest fel fiind
asigurate premisele continuității serviciului de termoficare urbană în Municipiul
Râmnicu Vâlcea.

Fundaţia „Mitică
Crăciunescu”, va
face donaţia cea

mai mare din
istoria recentă a

Muzeului
Judeţean Vâlcea 

În cadrul evenimentelor prilejuite
de împlinirea unui sfert de secol de la
înfiinţarea companiei Diana, familia
Crăciunescu a anunţat că Muzeul
Judeţean de Istorie va beneficia de cea
mai mare donaţie din istoria recentă a
culturii vâlcene.

Diana şi Adina Crăciunescu au
spus că: Lansăm şi Fundaţia Mitică
Crăciunescu, în memoria tatălui nostru,
care timp de 23 de ani a fost unuia din
cei mai generoşi filantropi ai Vâlcii,
ajutând atât la editarea de cărţi, la
ridicarea lăcaşelor de cult, dar şi
oameni care erau în suferinţe mari, toţi
aceştia au găsit la el uşa deschisă în
permanenţă. Prin intermediul acestei
Fundaţii noi ne-am propus să ducem
viziunea şi misiunea lui Mitică
Crăciunescu mai departe, fiind
deschisă tuturor nevoilor umane.
Acum, Fundaţia Mitică Crăciunescu se
pregăteşte să achiziţioneze pentru
Muzeul de Istorie din Râmnicu Vâlcea
un tezaur format din monede de acum
2.000 de ani, tezaur care noi vrem să
rămână aici”.

n Dan SAVA

799 de locuri
de muncă,

disponibile în
Vâlcea

• 24.215 locuri de
muncă vacante, la
nivel național
La data de 28 aprilie, în evidenţele

Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea
Forţei de Muncă (ANOFM) sunt
înregistrate 24.215 locuri de muncă
vacante, potrivit datelor furnizate de
agenţii economici.

Astfel, în București sunt vacante
2.735 locuri de muncă, în Dolj – 1.654,
Arad – 1.542, Timiş – 1.256, Ilfov –
1.054, Iaşi – 1.032, Satu Mare – 946,
Harghita – 944, Hunedoara – 813,
Argeş – 805, Vâlcea – 799, Prahova –
736, Olt – 706, Bistriţa-Năsăud – 652,
Cluj – 623, Neamţ – 587, Maramureş –
514, Alba – 491, Dâmboviţa – 486,
Braşov – 73, Bihor – 423, Sibiu – 411,
Brăila – 400, Teleorman – 399,
Constanţa – 377, Vaslui – 357,
Suceava – 318, Caraş-Severin – 313,
Galaţi – 294, Giurgiu – 274, Mureş –
254, Covasna – 251, Tulcea – 194,
Călăraşi – 169, Mehedinţi – 147, Gorj –
129, Ialomiţa – 126, Sălaj – 125,
Botoşani – 107, Bacău – 106, Buzău –
100 și Vrancea – 93.

Cele mai multe dintre acestea sunt
pentru confecţioner asamblor articole
textile (1.180), muncitor necalificat la
asamblarea, montarea pieselor
(1.077), muncitor necalificat în
industria confecţiilor (1.028), agent de
securitate (871), lucrător comercial
(759), casier (729), manipulant mărfuri
(718), confecţioner cablaje auto (555),
vânzător (515) și ospătar - chelner
(486).

Persoanele interesate se pot
adresa agenţiilor teritoriale pentru
ocuparea forţei de muncă de domiciliu
sau de reşedinţă, datele de contact ale
acestora găsindu-se pe site-ul
www.anofm.ro. Precizăm, de
asemenea, că oferta locurilor de
muncă se actualizează permanent şi
poate fi vizualizată pe site-ul
www.card-profesional.ro.
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AFIR a lansat sesiunea online de depunere a proiectelor
finanţate cu fonduri europene pentru submăsura 4.1 – „Investiţii în
exploataţii agricole”, din cadrul PNDR. Fermierii au posibilitatea să
acceseze în acest an circa 270 de milioane de euro pentru
investiţiile în exploataţii agricole.

Sectorul Vegetal
1. Principiul dimensiunii exploataţiei care vizează exploataţiile

de dimensiuni medii: Exploataţia agricolă având dimensiunea
economică între 12.000 – 250.000 SO (valoarea producţiei
standard):

1.1. 12.000 – ≤50.000 – 15 p
1.2. .>50.000 – ≤100.000 – 13 p
1.3. >100.000 – ≤ 250.000 – 11 p
Punctarea se va realiza pe baza dimensiunii economice pe

care o va atinge întreaga exploataţie ca urmare a investiţiilor
propuse prin proiect la sfârşitul primului an de monitorizare după
finalizarea investiţiei, inclusiv în cazurile în care investiţia propusă
prin proiect nu afectează toată exploataţia, aşa cum reiese din
documentaţia tehnico-economică, corelată cu informaţiile furnizate
în cadrul punctului „Stabilirea categoriei de fermă”, din cadrul
Cererii de Finanţare.

Pentru îndeplinirea acestui principiu de selecţie, dimensiunea
economică trebuie atinsă până la sfârşitul primului an de
monitorizare a proiectului, ca urmare a realizării investiţiilor
propuse prin proiect, atât pentru proiectele care presupun
modernizarea/extinderea exploataţiei agricole (prin corelarea
dimensiunii economice a fermei la data depunerii cererii de
finanţare cu previziunile economico-financiare din documentaţia
tehnico-economică), cât şi pentru proiectele care presupun
desfăşurarea pentru prima dată a unei activităţi agricole.

În cazul solicitanţilor forme asociative (cooperative agricole,
societăţi cooperative agricole şi grupuri de producători) se vor
cumula dimensiunile economice ale membrilor fermieri deserviţi de
investiţie.

2. Principiul sectorului prioritar conform analizei socio-
economice precum sectorul zootehnic (suine, bovine şi păsări) şi
vegetal (cereale, plante oleaginoase şi proteice, cartofi şi
legumicultură în spaţii protejate, inclusiv producere de material
săditor).

2.1 legumicultură în spaţii protejate, : a) seminţe şi/sau
material săditor – 20 p; b) producţie – 19 p

2.2 plante oleaginoase şi proteice: a) seminţe şi/sau material
săditor 20 p; b) producţie 18 p

2.3 cereale şi cartofi: a) seminţe şi/sau material săditor 20 p; b)
producţie 17 p

Pentru acordarea punctajului se va lua în considerare cultura
majoritară din punct de vedere al dimensiunii economice (SO)
previzionate, faţă de totalul dimensiunii economice a întregii
exploataţii atinse la sfârşitul primului an de monitorizare, ca urmare
a realizării investiţiei prevăzute în proiect. În cazul exploataţiilor
mixte când proiectul a fost încadrat pe sectorul vegetal (aceasta
reprezentând componenta majoritar valorică din Bugetul indicativ
al cererii de finanţare) analiza SO a grupei de cultură se va face
comparativ cu totalul SO al sectorului vegetal, nu cu total SO al
întregii exploataţii.

3. Principiul lanţurilor alimentare integrate, respectiv
combinarea în cadrul aceluiaşi proiect a investiţiilor în producţia
agricolă primară cu procesarea şi/ sau comercializarea.

Proiecte care combină cel puţin două operaţiuni care conduc la
realizarea unui lanţ alimentar integrat după cum urmează:

3.1. a) producţie agricolă primară –procesare – comercializare
15 p,

b) producţie agricolă primară, inclusiv condiţionare –
comercializare – pentru investiţii în unităţi de producţie vizând
producţia de legume, struguri de masă 15 p

3.2. producţie agricolă primară –procesare 13 p
3.3. a) integrare producţie agricolă primară, procesare şi

comercializare prin membrii din cadrul OIPA 11 p, b) producţie
agricolă primară, inclusiv condiţionare – comercializare – pentru

investiţii în unităţi de producţie vizând producţia de legume,
struguri de masă prin membrii din cadrul OIPA – 11p

3.4. integrare producţie agricolă primară – procesare prin
membrii din cadrul OIPA – 10 puncte

4. Principiul asocierii fermierilor, care deţin exploataţii de
dimensiuni mici şi/sau medii, în cadrul cooperativelor sau a
grupurilor de producători constituite în baza legislaţiei naţionale în
vigoare

Solicitanţii sunt:
4.1. grupuri de producători sau cooperative formate

predominant din exploataţii agricole având dimensiunea până la 12
000 SO 20 p

4.2. grupuri de producători sau cooperative formate
predominant din exploataţii agricole de dimensiuni cuprinse între
>12 000 -≤ 50 000 SO 18 p

4.3. grupuri de producători sau cooperative formate
predominant din exploataţii agricole de dimensiuni cuprinse între
>50.000 -≤ 100.000 SO 16 p

5. Principiul potenţialului agricol al zonei care vizează zonele
cu potenţial determinate în baza studiilor de specialitate

5.1. Proiectul este implementat într-o zonă cu potenţial agricol
ridicat (conform notei de bonitare ICPA); 10 p

5.2. Proiectul este implementat într-o zonă cu potenţial agricol
mediu (conform notei de bonitare ICPA)

6. Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al
managerului exploataţiei agricole Managerul/Administratorul
exploataţiei deţine calificare în raport cu activitatea prevăzută prin
proiect, in funcţie de:

6.1. studii superioare 10 p
6.2. studii liceale sau postliceale 8 p
6.3. scoli profesionale sau formare profesională care conferă

un nivel minim de calificare în domeniul agricol 6 p
7. Principiul economiei de apă pentru proiectele care prevăd

investiţii de modernizare a sistemelor de irigaţii la nivel de fermă,
prin prioritizarea investiţiilor care conduc la economii cât mai mari
de apă.

Proiectele care prevăd investiţii de modernizare a sistemelor
de irigaţii la nivel de fermă asigură în urma unei evaluări ex-ante
posibile economii de apă de:

7.1. peste 20% 5 p
7.2. >10% – ≤20% 3 p
8. Principiul soiurilor autohtone
Solicitantul îşi propune sau demonstrează prin proiect că

obţine/dezvoltă ,la nivelul exploataţiei agricole, şi prevede în cadrul
documentaţiei tehnico economice că va păstra şi dezvolta nucleul
de soiuri autohtone pe toată durata de implementare şi
monitorizare a proiectului. max. 5 p

Sector zootehnic
În cazul în care capacitatea maximă a fermei nu este atinsă

până la ultima cerere de plată, se va prezenta, în cadrul SF-ului,
graficul de achiziţie a animalelor. Cheltuielile cu aceste achiziţii se
vor reflecta în prognozele economice atât pentru perioada de
implementare cât şi pentru perioada de monitorizare (dacă este
cazul). Criteriile de selecţie vor fi punctate în funcţie de capacitatea
fermei propuse prin proiect, care face obiectul investiţiei, chiar
dacă solicitantul va achiziţiona animale şi după depunerea ultimei
cereri de plată.

1. Principiul dimensiunii exploataţiei care vizează exploataţiile
de dimensiuni medii:

Exploataţia agricolă având dimensiunea economică între
12.000 – 250.000 SO (valoarea producţiei standard).

1.1. 12.000 – ≤50.000 – 15 p
1.2. >50.000 – ≤100.000 – 13 p
1.3. >100.000 – ≤ 250.000 – 11 p
2. Principiul sectorului prioritar conform analizei socio-

economice precum sectorul zootehnic (suine, bovine şi păsări) şi
vegetal (cereale, plante oleaginoase şi proteice, cartofi şi
legumicultură în spaţii protejate, inclusiv producere de material
săditor)

Bovine (inclusiv bubaline): a) Carne 20 p, b) Lapte, inclusiv
rase mixte 19 p

Suine: a) Reproducţie 18 p, b) Îngrăşare 17 p
Păsări: a) Reproducţie 16 p, b) Carne/ ouă 15 p
3. Principiul lanţurilor alimentare integrate, respectiv combinarea

în cadrul aceluiaşi proiect a investiţiilor în producţia agricolă primară
cu procesarea şi/sau comercializarea producţiei obţinute

Proiecte care combină cel puţin două operaţiuni care conduc la
realizarea unui lanţ alimentar integrat după cum urmează:

3.1. a) producţie agricolă primară – procesare – comercializare
15 p, b) producţie agricolă primară, inclusiv condiţionare-
comercializare (în cazul

produselor apicole şi producţiei de ouă) 15 p.
3.2. producţie agricolă primară – procesare 13 p
3.3. a) integrare producţie agricolă primară – procesare –

comercializare prin membrii din cadrul OIPA 11 p, b) producţie
agricolă primară, inclusiv condiţionare – comercializare (în cazul
produselor apicole şi producţiei de ouă) prin membrii din cadrul
OIPA 11 p

3.4. integrare producţie agricolă primară – procesare prin
membrii din cadrul OIPA – 10 p

4. Principiul asocierii fermierilor, care deţin exploataţii de
dimensiuni mici şi/sau medii, în cadrul cooperativelor sau a
grupurilor de producători constituite în baza legislaţiei naţionale în
vigoare

Solicitanţii sunt:
4.1. grupuri de producători sau cooperative formate

predominant din exploataţii agricole având dimensiunea de până la
12 000 SO 20 p

4.2. grupuri de producători sau cooperative formate
predominant din exploataţii agricole de dimensiuni cuprinse între
>12 000 – ≤ 50 000 SO 18 p

4.3. grupuri de producători sau cooperative formate
predominant din exploataţii agricole de dimensiuni cuprinse între
>50.000 – ≤ 100.000 SO 16 p

5. Principiul potenţialului agricol al zonei care vizează zonele
cu potenţial determinate în baza studiilor de specialitate

5.1. Proiectul este implementat într-o zonă cu potenţial agricol
ridicat (conform notei de bonitare ICPA); 10 p

5.2. Proiectul este implementat într-o zonă cu potenţial agricol
mediu (conform notei de bonitare ICPA) 9 p

6. Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al
managerului exploataţiei agricole Managerul/Administratorul
exploataţiei deţine calificare în raport cu activitatea prevăzută prin
proiect, în funcţie de:

6.1. studii superioare 10 p
6.2. studii liceale sau postliceale 8 p
6.3. şcoli profesionale sau formare profesională care conferă

un nivel minim de calificare în domeniu agricol 6 p
7. Principiul economiei de apă pentru proiectele care prevăd

investiţii de modernizare a sistemelor de irigaţii la nivel de fermă, prin
prioritizarea investiţiilor care conduc la economii cât mai mari de apă.

Proiectele care prevăd investiţii de modernizare a sistemelor
de irigaţii la nivel de fermă asigură în urma unei evaluări ex-ante
posibile economii de apă de:

peste 20%; 0 p
>10% – ≤20% 0 p
8. Principiul raselor autohtone
Solicitantul îşi propune prin proiect sau demonstrează că

obţine/ deţine/ dezvoltă la nivelul exploataţiei agricole şi prevede în
cadrul documentaţiei tehnico-economice că va păstra şi dezvolta
nucleul de rase autohtone (indigene) pe toată durata de
implementare şi monitorizare a proiectului. Max. 10 p

În vederea calculării punctajului aferent acestui criteriu de
selecţie, se va specifica, în cadrul Studiului de fezabilitate, numărul
capetelor de animale de rasă autohtonă, după implementarea
proiectului, la sfârşitul primului an de monitorizare şi calculul
dimensiunii economice (SO) aferentă acestora. De asemenea se
vor evidenţia în cadrul prognozelor economico-financiare
operaţiunile aferente.

Totul despre submăsura 4.1 PNDR

S-a terminat cu una dintre condiţiile cele mai grele
pentru accesarea fondurilor europene:

Arenda pe 10 ani nu mai e obligatorie!
Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale (AFIR) a eliminat, dintre condițiile obligatorii, contractele

de arendă încheiate pe o perioadă de minim 10 ani. Fermierii care vor să acceseze bani europeni nu mai
au obligația să prezinte un astfel de contract. Actul poate fi semnat și pentru o perioadă mai scurtă.

Una din modificările foarte importante pentru simplificarea accesării finanțării nerambursabile
europene de către solicitanți o constituie eliminarea termenului de valabilitate de minim 10 ani pentru
contractele de arendă a terenurilor agricole.

Doar în cazul exploataţiilor care presupun înfiinţarea şi/sau reconversia plantaţiilor pomicole,
contractele care conferă dreptul de folosință (arendă, concesiune) asupra terenurilor agricole trebuie să
aibă o valabilitate de minimum 15 ani (excepție: plantațiile de viță de vie, pepinierele, culturile de căpșun,
zmeur, mur, coacăz și agriș unde perioada minimă este de 10 ani), începând cu anul depunerii cererii de
finanțare.

Pentru celelalte tipuri de culturi nu este necesară prezentarea documentelor pentru terenul agricol,
verificarea făcându-se de către experții evaluatori, exclusiv în sistemul IACS.

Aplicabilitatea imediată a acestor modificări se va reflecta la depunerea proiectelor pentru
Submăsurile 4.1 - Investiții in exploataţii agricole, 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri și 6.3 -
Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici pentru care sesiunea este deja deschisă.

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale primește, începând din 28 aprilie 2016, cereri pentru
finanțarea proiectelor de investiții în cadrul primei sesiuni de depunere a proiectelor prin intermediul
Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020), pentru anul 2016.

Totul despre transferul de exploataţie
În cazul în care fermierii decid să realizeze transferuri de exploatație este important de știut că

acest proces trebuie să se deruleze cu respectarea unor norme în vigoare, pentru a nu pierde
subvențiile APIA. O serie de prevederi cu privire la acest aspect le regăsim în cadrul Hotărârii 226
din 2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului
național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și
de la bugetul de stat. Mai exact, în condițiile articolului 47 din regulament, transferul de angajament
poate fi total sau parțial, cu excepția măsurii 15 «Servicii de silvomediu, servicii climatice și
conservarea pădurilor», pentru care transferul poate fi doar total. În cazul transferului de
exploatație, transferul de angajament este total și este notificat APIA de către beneficiarii măsurilor
de dezvoltare rurală în termen de maximum 15 zile de la data efectuării transferului. De asemenea,
transferul de exploatație se poate realiza oricând pe parcursul anului de cerere, până la emiterea
primei decizii de plată. Pe parcursul unui an de cerere de plată se poate efectua un singur transfer
pentru aceeași exploatație. În schimb, transferul de angajament se poate face numai în perioada
de depunere a cererilor de plată. În cazul în care o suprafața aflată sub angajament face obiectul
unui transfer de exploatație sau de angajament, cedentul și cesionarul sunt responsabili pentru
neconformitățile săvârșite în perioada în care angajamentele asumate de aceștia au produs efecte,
în condițiile legii. În cazul transferului de exploatație sau al modificării dreptului de utilizare a unor
parcele, beneficiarul cesionar este informat de APIA, în scris, asupra posibilității transferului de
angajament și a stadiului implementării angajamentului de către cedent pe suprafețele vizate de
transfer, până la acel moment. Preluarea angajamentului în caz de deces se poate face: când
decesul fermierului a survenit înainte de efectuarea plății pentru anul curent și moștenitorul solicită
plata și dovedește dreptul de utilizare a suprafețelor aflate sub angajament; când decesul
fermierului a survenit după efectuarea plății pentru anul curent și în campania următoare,
moștenitorul depune cerere de preluare în caz de deces și dovedește dreptul de utilizare a
suprafețelor aflate sub angajament. Sursa: Stiriagricole.ro
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Managerii estimează creşterea
activităţii economice şi majorarea

preţurilor din comerţ
• Managerii estimează creşterea activităţii în toate sectoarele
economiei, în perioada aprilie-iunie, şi o tendinţă de majorare
moderată a numărului de salariaţi în construcţii, comerţul cu
amănuntul şi servicii, a anunţat Institutul Naţional de Statistică
De asemenea, previziunile pe următoarele trei luni indică un avans al

preţurilor în comerţul cu amănuntul.
Pe zona de industrie prelucrătoare, în cadrul anchetei de conjunctură din

luna aprilie 2016, managerii preconizează pentru următoarele trei luni,
creşterea volumului producţiei. Pentru activitatea de fabricare a substanţelor şi
produselor chimice se va înregistra tendinţă de creştere accentuată (sold
conjunctural +42%), în timp ce pentru fabricarea tutunului tendinţa va fi de
scădere accentuată (sold conjunctural -43%).

Pentru preţurile produselor industriale se prognozează relativă stabilitate în
următoarele trei luni (sold conjunctural +1%), la fel ca şi în cazul numărului de
salariaţi. În sectorul de construcţii, se aşteaptă creşterea volumului producţiei şi
a stocului de contracte şi comenzi (sold conjunctural +23%). De asemenea,
managerii estimează o creştere moderată a numărului de salariaţi (sold
conjunctural +9%) şi stabilitatea preţurilor.

În comerţul cu amănuntul, prognoza pentru următoarele trei luni arată o
tendinţă de creştere a activităţii economice (sold conjunctural +26%) şi a
volumului comenzilor adresate furnizorilor de mărfuri de către unităţile
comerciale (sold conjunctural +19%). Angajatorii prognozează pentru
următoarele trei luni creştere moderată a numărului de salariaţi (sold
conjunctural +9%), dar şi a preţurilor (sold conjunctural +7%). Conform
estimărilor din luna aprilie 2016, cererea de servicii (cifra de afaceri) va
cunoaşte creştere în următoarele trei luni (sold conjunctural +16%).

Numărul de salariaţi va fi stabil, iar preţurile de vânzare sau de facturare ale
prestaţiilor vor avea tendinţă de relativă stabilitate (sold conjunctural +2%).

Sursa: MEDIAFAX

În aprilie,

Alimentele s-au ieftinit cu 7,39%, cel mai mult ouăle și fasolea
Prețurile produselor alimentare au scăzut cu 0,37% în aprilie, raportat la martie, și cu 7,39% față de luna similară din

2015, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS)
La mărfurile nealimentare, prețurile au coborât în aprilie, față de martie, cu 0,10%, și cu 1% comparativ cu aprilie 2015.
Tarifele la servicii s-au majorat în aprilie, cu 0,11%, față de luna martie, iar comparativ cu luna similară a anului trecut au

scăzut ușor cu 0,43%.
La grupa produselor alimentare, în aprilie față de martie, cel mai mult au scăzut prețurile la ouă, cu 5,85%, și la fasole

boabe și alte leguminoase cu 2,35%. Cartofii s-au ieftinit cu doar 0,05%, iar fructele proaspete cu 0,84%. Scumpiri s-au
consemnat în aprilie la zahăr, pâine și specilități de panificație, dar nu mai mult de 0,8%.

În privința produselor nealimentare, datele INS relevă ieftiniri de 2% la energie electrică, restul fiind irelevante situate
între 0,1 și 0,5% la frigidere și congelatoare, mașini de spălat și medicamente. Creșteri de prețuri s-au înregistrat la
combustibili cu 0,75%, încălțămine — 0,36%.

La servicii, majorări au consemnat tarifele la îngrijire medicală, cu circa 0,19%, la telefon și transport aerian, cu 0,14%,
iar scăderi ușoare s-au înregistrat la serviciile de igienă și cosmetică. Sursa: INS

În primul trimestru 2016,

Deficitul comercial urcă la 1,97 miliarde euro; exporturile,
în creștere cu 3,5% iar importurile cu 7,1%

Deficitul balanței comerciale (FOB/CIF) în primul trimestru din acest an a urcat la 1,966 miliarde de euro, mai mare cu
589,3 milioane euro decât cel înregistrat în trimestrul I 2015, potrivit datelor Institutului Național de Statistică

În primele trei luni din 2016, exporturile FOB au însumat 13,846 miliarde de euro, în creștere cu 3,5% față de perioada
similară a anului trecut, iar importurile CIF au însumat aproximativ 15,813 miliarde de euro, după un avans de 7,1%.

Valoarea schimburilor intracomunitare de bunuri (Intra-UE28) în trimestrul I 2016 a fost de 10,543 miliarde de euro la
expedieri și de 12,349 miliarde de euro la introduceri, reprezentând 76,1% din total exporturi și 78,1% din total importuri.

Valoarea schimburilor extracomunitare de bunuri (Extra-UE28) a fost, în aceeași perioadă, de 3,303 miliarde de euro
la exporturi și de 3,463 miliarde de euro la importuri, reprezentând 23,9% din total exporturi și 21,9% din total importuri.

În trimestrul I 2016, ponderi importante în structura exporturilor și importurilor sunt deținute de grupele de produse:
mașini și echipamente de transport (48% la export și 37,7% la import) și alte produse manufacturate (33,1% la export și
respectiv 31% la import). În luna martie 2016, exporturile FOB au depășit 4,917 miliarde de euro (în creștere cu 2,4% față
de martie 2015), importurile CIF au fost de 5,891 miliarde de euro (mai mari cu 5% față de martie 2015), rezultând un
deficit de 973,9 milioane euro. Sursa. INS

În T1,

Consumul de energie
electrică a crescut cu

8,5% 
• Consumul final de energie electrică, în primul
trimestru al acestui an, a fost de 14,336
miliarde KWh, în creștere cu 8,5% față de
trimestrul I 2015, potrivit datelor publicate de
Institutul Național de Statistică (INS)

Iluminatul public a înregistrat un avans de 1,8%, iar consumul
populației a crescut cu 2,4%. Producția totală de energie electrică

s-a cifrat la 17,093 miliarde KWh, în creștere cu 0,3% față de perioada similară a anului trecut, din care producția
în termocentrale clasice a fost de 7,07 miliarde KWh (+0,7%), producția din hidrocentrale a fost de 4,59 miliarde
KWh (-7,1%), iar cea din centralele nuclearo-electrice a fost de 3,04 miliarde KWh (+1,4%).

Producția din centralele electrice eoliene în trimestrul I 2016 a fost de aproximativ 2,07 miliarde KWh
(+13,6%), iar energia solară produsă în instalații fotovoltaice în această perioadă a fost de 324,2 milioane KWh
(+22,5%). Importul de energie electrică s-a cifrat la 1,203 miliarde KWh, în creștere cu 38,8% față de T1 2015,
iar exportul a fost de 2,06 miliarde KWh, în scădere cu 20,6%.

Astfel, resursele totale de energie electrică au fost de 18,297 miliarde KWh, în creștere cu 2,1% față de
primele trei luni ale anului trecut.

Pe de altă parte, în perioada analizată, resursele de energie primară au scăzut cu 0,3%, până la 8,332
milioane tone echivalent petrol (tep). Producția internă a însumat 5,51 milioane tep, în scădere de două ori față
de aceeași perioadă a anului precedent, iar importul a fost de 2,82 milioane tep, în creștere cu 81,5%.

Sursa: INS

Raportat la nivelul de studii, rata este mai mare în cazul
absolvenţilor învăţământului scăzut şi mediu, de 8,1%, respectiv
7,2%, în timp ce în cazul persoanelor cu studii superioare rata
şomajului a fost de 4,1%. Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale
şomajului a fost de 1,7 puncte procentuale (7,5% la bărbaţi faţă de
5,8% la femei), iar pe medii de rezidenţă de 0,4 puncte procentuale
(7% în urban faţă de 6,6% în rural).

Rata şomajului de lungă durată, în care persoana este în
şomaj de minim un an, a fost de 3%, iar incidenţa şomajului de
lungă durată (ponderea persoanelor aflate în şomaj de un an şi
peste în total şomeri) a fost de 43,9%.

Pentru tineri (15-24 ani), rata şomajului de lungă durată (în
şomaj de şase luni şi peste) a fost de 13,1%, iar incidenţa
şomajului de lungă durată în rândul tineretului de 60,6%.

Anul trecut, populaţia activă a României număra 9,15 milioane
persoane, din care 8,53 milioane erau persoane ocupate şi
624.000 şomeri.

În ceea ce priveşte rata de ocupare a populaţiei în vârstă de
muncă (15-64 ani), aceasta a fost anul trecut de 61,4%, în creştere
faţă de anul anterior cu 0,4 puncte procentuale. Ca şi în anii
anteriori, rata de ocupare era mai mare la bărbaţi (69,5%, faţă de
53,2% la femei) şi pentru persoanele rezidente în mediul rural
(61,7%, faţă de 61,3% în mediul urban). Rata de ocupare a tinerilor
(15-24 ani) a fost de 24,5%, iar cea a persoanelor vârstnice (55-64

ani) de 41,1%.
Nivelul cel mai ridicat al ratei de ocupare s-a înregistrat în

rândul absolvenţilor învăţământului superior (85,3%). Erau
ocupate 64,9% dintre persoanele cu nivel mediu de educaţie şi
numai 42,6% dintre cele cu nivel scăzut de educaţie.

Salariaţii, în creştere faţă de anul precedent (+212.000
persoane), au deţinut în continuare cea mai mare pondere (71%)
în totalul populaţiei ocupate. În anul 2015 lucrătorii pe cont propriu
şi lucrătorii familiali neremuneraţi reprezentau 27,9% din populaţia
ocupată.

Lucrătorii calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit
reprezentau 21,4% din totalul populaţiei ocupate. Ponderi
însemnate în totalul populaţiei ocupate deţineau şi muncitorii
calificaţi (15,9%), specialiştii în diverse domenii de activitate
(14,8%) şi lucrătorii în domeniul serviciilor (14,6%).

Din totalul persoanelor ocupate, 25,6% lucrau în sectorul
agricol, 28,4% în industrie sau construcţii şi 46% în servicii. În
activităţile neagricole erau ocupate 6,35 milioane persoane,
ponderi semnificative în rândul acestora fiind deţinute de cele care
îşi desfăşurau activitatea în industria prelucrătoare (24,4%),
comerţ (18,1%) şi construcţii (10,0%).

Din totalul persoanelor ocupate, 847.000 persoane (9,9%)
erau cu program parţial. Marea majoritate a persoanelor ocupate
cu program parţial lucrau în sectorul agricol (84.8%).

În anul 2015, durata medie efectivă a săptămânii de lucru
pentru activitatea principală a fost de 38,5 ore pe săptămână, iar
136.000 persoane au desfăşurat şi activităţi secundare, lucrând în
medie 13,1 ore pe săptămână.

Sursa: MEDIAFAX

Industria prelucrătoare a contribuit la
creșterea cu 2,5% a cifrei de afaceri din

industrie
• Afacerile din industria prelucrătoare au contribuit la creșterea cifrei de afaceri
din industrie cu 2,5% în primul trimestru din 2016, comparativ cu primele trei luni
din anul anterior, arată datele Institutului Național de Statistică (INS)
Conform sursei citate, în perioada ianuarie — martie 2016, industria prelucrătoare a

consemnat o creștere a activității de 3,5%, în timp ce industria extractivă a scăzut cu 20,9%,
față de primul trimestru din 2015.

Pe marile grupe industriale, creșteri ale cifrei de afaceri s-au înregistrat în sectoarele:
industria bunurilor de folosință îndelungată (+19%), industria bunurilor de capital (+8,6%) și
industria bunurilor de uz curent (+5,2%). Pe de altă parte, scăderi s-au consemnat în
industria energetică (-18,4%) și în industria bunurilor intermediare (-1,7%).

La nivelul lunii martie 2016, comparativ cu martie 2015, cifra de afaceri din industrie a
crescut, în ansamblu, cu 3%, ca urmare a activității derulate în industria prelucrătoare
(+4,1%). Industria extractivă a înregistrat o diminuare a afacerilor cu 25,6%.

Datele INS arată că, în luna martie a acestui an, pe marile grupe industriale, s-au
consemnat creșteri în: industria bunurilor de folosință îndelungată (+20,6%), industria
bunurilor de capital (+9,5%) și industria bunurilor de uz curent (+6,8%). La polul opus s-au
situat cu scăderi: industria energetică (-23,7%) și industria bunurilor intermediare (-0,9%).

În ceea ce privește cifra de afaceri la nivel comparativ martie 2016 — februarie 2016,
datele arată o creștere cu 9,3%, datorită rezultatelor pozitive din industria prelucrătoare
(+9,5%) și industria extractivă (+2,1%).

Pe segmentul marilor grupe industriale, în martie, s-au înregistrat următoarele creșteri,
comparativ cu februarie, în: industria bunurilor intermediare (+13,4%), industria bunurilor de
uz curent (+10,9%), industria bunurilor de folosință îndelungată (+7,4%), industria energetică
(+5,6%) și industria bunurilor de capital (+5,2%). Sursa: INS

În 2015,

Rata şomajului s-a menţinut la 6,8%, cu o medie de 21% la tineri
• Rata şomajului a fost anul trecut de 6,8% la nivel naţional, similar cu nivelul din anul precedent,
cel mai mare procent fiind în cazul tinerilor de 15-24 de ani, respectiv 21,7%, a anunţat Institutul
Naţional de Statistică
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Legea dării în plată a intrat în

vigoare. Cum se poate stinge

datoria către bancă?
• Legea dării în plată a intrat vineri, 13 mai 2016, în vigoare, la 15 zile după ce a

fost promulgată de preşedintele Klaus Iohannnis şi publicată în Monitorul Oficial
Darea în plată presupune

că debitorul care are
probleme la plata creditelor
imobiliare mai mici de
250.000 de euro se poate
prezenta la bancă şi în
schimbul cheilor imobilului îşi
poate stinge datoria. Concret,
orice persoană care a făcut
un credit ipotecar va putea să
apeleze la darea în plată, însă
nu şi dacă are un credit
obţinut prin programul
guvernamental Prima casă.

Dacă obligaţiile din
contractul de credit sunt
garantate cu două sau mai
multe bunuri pentru a
beneficia de darea în plată,
debitorul va trebui să cedeze
toate bunurile ipotecate,
stipulează legea iniţiată de
deputatul PNL Daniel Zamfir.

Persoanele fizice care vor
vrea să beneficieze de darea
în plată trebuie să notifice

instituţia de credit despre decizia de a ceda imobilul ipotecat pentru a scăpa de datorii. Pentru acest
pas va fi nevoie ca debitorul să apeleze la serviciile unui executor judecătoresc, fie la cele ale unui
avocat, sau un notar public.

Pe fondul incertitudinilor legate de iniţiativele legislative, cea mai reprezentativă fiind darea în
plată, mai multe bănci de top - BCR, BRD, Raif feisen, CEC Bank, Alpha Bank, Bancpost, ING- au ma -
jorat deja avansul la credite ipotecare, în timp ce UniCredit va lua această decizie pe 16 mai.

Banca Transilvania urmează să majoreze la rândul său avansul la creditele ipotecare „în linie cu
celelalte bănci“, în timp ce la euro deja a majorat de la 15% la 25%, au afirmat surse apropiate băncii
pentru Ziarul Financiar.

Din rândul băncilor de talie medie, Garanti Bank, Banca Românească şi Intesa au majorat la rân -
dul lor avansul la ipotecare.

Asociaţia Română a Băncilor (ARB), care concentrează întreaga piaţă bancară din România, nu
intervine în politica comercială a băn cilor membre ca răspuns la o întrebare a Ziarului Financiar legată
de legea dării în plată şi reacţia imediată a băncilor de a creşte avan sul la creditele ipo tecare.

“Orice decizie care priveşte acti vitatea comer cială a băncilor este adop tată pe baze indivi duale în
funcţie de strategia pro priei fiecărei instituţii de credit şi de modificările legislative care afectează
activitatea”, spune ARB.

Programul Prima Casă a fost suplimentat cu 500

milioane lei, pe fondul legii dării în plată
• Ministerul Finanţelor Publice propune suplimentarea plafonului de garanţii

aferent acestui an cu suma de 500 milioane de lei ca răspuns la solicitările

potenţialilor beneficiari ai programului Prima casă
“Iniţiativa legislativă parlamentară privind darea în plată, aprobată prin Legea nr. 77/2016, după

reexaminare, a creat o incertitudine mare atât în privinţa aplicabilităţii legii asupra creditelor
contractate prin programul Prima casă, cât şi din perspectiva impactului acestei legi asupra pieţei
imobiliare şi pieţei creditului ipotecar. Aceşti factori au condus la o cerere foarte mare pentru acordarea
de garanţii în cadrul programului în primele patru luni ale anului 2016. S-a ajuns la situaţia fără
precedent în care plafoanele alocate băncilor pentru întreg anul 2016 au fost utilizate extrem de rapid”,
menţionează MFP.

Anul acesta, până la 1 mai, au fost acordate 13.100 de garanţii în valoare de 1,2 mld. lei faţă de
perioada similară a anilor 2015 şi 2014, în care au fost acordate garanţii în valoare de cca. 668 mil.lei
şi respectiv 536 mil. lei. Aceste evoluţii au condus la necesitatea celei de-a doua redistribuiri a
plafoanelor alocate pe instituţii financiare în 2016.

Ministerul Finanţelor Publice va monitoriza indicatorii pieţei creditelor ipotecare pentru persoane
fizice în perioada imediat următoare şi va anunţa în curând strategia pe termen mediu privind
derularea programului Prima casă.

De la momentul iniţierii programului Prima casă, în 2009, până la începutul lunii mai 2016, au fost
acordate peste 178.000 de garanţii, reprezentând un volum total de garantare de circa 15 mld. lei,
aferent unor finanţări în valoare de 29,8 mld. lei. Rata de neplată în cadrul programului este de 0,34%
din total credite acordate.

Comisia Europeană avertizează: Legea dării în

plată şi creşterea salariului minim, riscuri pentru

România
• deşi creditarea a început să îşi revină, pe fondul dobânzilor scăzute, Comisia

Europeană avertizează că nesiguranţa şi-ar putea spune cuvântul, cele mai mari

riscuri identificate fiind datorate incertitudinii din cauza legii dării în plată
CE avertizează că această lege ar putea avea un impact negativ substanţial asupra încrederii

investitorilor, precum şi asupra perspectivelor de creditare pe termen nedefinit şi îmbracă România în
incertitudine. Controversata lege a dării în plată a fost promulgată şi publicată în Monitorul Oficial,
ceea ce înseamnă că pe 13 mai primul debitor se poate prezenta la bancă pentru a-şi ceda cheile la
imobile şi pentru a-şi stinge datoria.

Comisia Europeană estimează pentru România păstrarea trendului ascendent al creşterii
economice, propulsată de cererea domestică. Inflaţia este aşteptată să intre în teritoriu pozitiv de la
jumătatea anului, în timp ce piaţa muncii rămâne în general stabilă. CE estimează că deficitul
guvernamental va creşte substanţial în 2016 şi 2017, pe fondul tăierilor de taxe şi creşterilor
cheltuielilor bugetare, potrivit unui raport al Comisiei Europene.

Reducerea TVA din ianuarie, precum şi accelerarea creşterii salariului şi o creştere a salariului
minim de la 1 mai 2016, vor ajuta la creşterea venitului disponibil per gospodărie şi vor impulsiona
consumul, care va urca în 2016 la maximul post-criză.

Piaţa forţei de muncă este aşteptată să rămână relativ stabilă, cu o îmbunătăţire modestă la
capitolul creării de noi locuri de muncă. Rata şomajului este estimată să scadă modest de la 6,8% în
2015 la 6,7% în 2017.

Totuşi, Comisia Europeană avertizează că creşterea salariilor în domeniul public şi creşterea
salariului minim vor afecta competitivitatea şi crearea de noi locuri de muncă. Costul forţei de muncă
va creşte, iar implicit costurile pentru angajatori şi profiturile vor scădea.

Sursa: MEDIAFAX

ANAF simplifică Declaraţia 088
• Agenţia Naţională de Administrare Fiscală continuă

procesul de debirocratizare şi propune o noua

Declaraţie 088 simplificată prin numărul mai mic de

întrebări, scutirea deţinătorilor codului de TVA de

obligaţia redepunerii declaraţiei şi eliminarea unor

formalităţi inutile

La debirocratizarea procesului contribuie eliminarea
obligaţiei depunerii cazierului fiscal şi apostilării diplomelor de
studii, încadrarea veniturilor administratorilor în categorii
generice fără precizarea sumelor şi simplificarea declarării
situaţiilor de insolvenţă. ANAF a iniţiat aceste modificări în
urma dialogului cu reprezentanţii mediului de afaceri şi după ce
a identificat soluţii pentru corelarea unor seturi de date deja
stocate în bazele de date interne. 

Pe lângă obiectivele majore de creştere a conformării
voluntare şi de combatere a evaziunii fiscale, ANAF urmăreşte
şi asigurarea unui program de cooperare şi consultare cu
mediul de afaceri în vederea identificării problemelor şi stabilirii
în comun a unor soluţii care să permită eficientizarea activităţii
administrative.

În acest context, urmare a analizării efectelor şi influenţelor
aplicării procedurii de evaluare a intenţiei şi a capacităţii
persoanelor impozabile de a desfăşura activităţi economice în
sfera TVA, precum şi analizei propunerilor venite din partea
mediului de afaceri în legătură cu aceasta, a fost elaborat un
proiect de ordin care modifică şi completează atât ordinul în
vigoare, cât şi anexa – Declaraţia 088 – simplificată în raport cu
cea existentă.

ANAF rambursează TVA în

valoare de peste 500

milioane lei
• Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.)

rambursează, în luna mai, TVA în valoare de peste 500

mil lei, din care 32 mil. lei se compensează, iar 312,82

mil lei se restituie

Plata efectivă a sumelor este programată în două tranşe,
prima pe 12 mai, în valoare de 116,68 mil lei, şi una pe 31 mai,
în cuantum de 196,14 mil. lei. Sunt cuprinse toate deconturile
de TVA înregistrate până la 08.04.2016, cu excepţia celor
aferente operaţiunilor de import soluţionate până la
25.04.2016.

ANAF a publicat lista cu

144.829 contribuabili mici şi

instituţii publice cu restanţe

fiscale
• ANAF a publicat lista cu 144.829 contribuabili mici şi

instituţii publice cu restanţe mai mari de 10.000 lei,

valoarea totală a obligaţiilor fiscale ridicându-se la

77,1 miliarde lei, din care 81% sunt arierate nerecu -

perabile

Potrivit ANAF, 44,2% (6,47 miliarde de lei) din totalul
arieratelor recuperabile ale micilor contribuabili reprezintă
arierate certe, pentru care există certitudinea recuperării.

În categoria arierate nerecuperabile se înscriu obligaţiile
fiscale pentru care diferite constrângeri legale opresc ANAF de
la iniţierea sau continuarea măsurilor de executare silită. Din
această categorie fac parte obligaţiile fiscale ale contribuabililor
pentru care s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei, ale
contribuabililor pentru care s-a instituit administrarea specială,
ale contribuabililor pentru care executarea silită este
suspendată şi obligaţiile fiscale ale contribuabililor pentru care
s-a declarat starea de insolvabilitate fără venituri sau bunuri
urmăribile

Sunt exceptate de la publicare obligaţiile fiscale pentru
care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, cele a
căror executare este suspendată şi cele care au termene de
plată stabilite în planul de reorganizare judiciară.

De asemenea, sunt exceptaţi de la publicare contribuabilii
ale căror obligaţii fiscale restante înscrise în certificatul de
atestare fiscală sunt mai mici sau egale cu suma de
rambursat/restituit.

Începând cu anul 2016, contribuabilii mari şi mijlocii aflaţi în
insolvenţă au fost reîncadraţi în categoria micilor contribuabili.

ANAF a publicat  primele liste, cu 2.672 contribuabili mari
şi mijlocii. Dintre aceştia, 186 sunt mari contribuabili, cu
restanţe mai mari de 100.000 lei, care înregistrează obligaţii
fiscale totale de 2,6 miliarde de lei. Restul de 2.486 de
contribuabili mijlocii, cu restanţe mai mari de 50.000 lei, au
obligaţii fiscale restante în cuantum total de 3,8 miliarde de lei,
din care obligaţii de plată principale în sumă de 2,85 miliarde
de lei şi obligaţii fiscale accesorii în sumă de 950 milioane de
lei. Din total, suma de 316 milioane de lei reprezintă obligaţii de
plată contestate.

Sursa. MEDIAFAX

BNR a decis să menţină dobânda-

cheie la 1,75%
• Consiliul de Administraţie al BNR a decis joi să menţină

dobânda-cheie la 1,75% pe an, păstrând şi nivelul ratelor

rezervelor minime obligatorii (RMO) la lei şi valută la 8% şi

respectiv 12% pentru valută

Decizia băncii centrale era anticipată de majoritatea analiştilor. Pentru
perioada următoare BNR intenţionează să “gestioneze adecvat” lichiditatea
din sistemul bancar. Consiliul de administraţie al BNR a analizat şi aprobat
noul Raport trimestrial asupra inflaţiei, document ce va fi prezentat publicului
într-o conferinţă de presă organizată în 10 mai, potrivit informaţiilor
transmise de banca centrală. În prima şedinţă de politică monetară din acest
an, banca centrală a luat o decizie surprinzătoare, hotărând reducerea
ratelor rezervelor minime obligatorii aplicate pasivelor în valută de la 14% la
12%.

Politica monetară a BNR intrase în stand-by din mai 2015, când instituţia
a redus dobânda-cheie la minimul istoric de 1,75% pe an, concomitent cu
reducerea rezervelor minime obligatorii la lei la 8%, în timp ce RMO la valută
a staţionat anul trecut la 14%.

BNR a majorat rezervele valutare în

luna aprilie cu aproape 200 milioane

euro
• Banca Naţională a încheiat luna aprilie cu rezerve valutare de

31,47 miliarde euro, în creştere cu aproape 200 milioane euro faţă

de nivelul de 31,28 miliarde euro de la sfârşitul lunii martie

Intrările au totalizat 622 milioane euro, reprezentând în special
modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit,
alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor Publice şi alimentarea contului
Comisiei Europene. În acelaşi timp, ieşirile au totalizat 433 milioane euro
reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de
instituţiile de credit, plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice
denominate în valută.

Rezerva de aur s-a menţinut la 103,7 tone. În condiţiile evoluţiilor
preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 3,73 miliarde euro.
Astfel, rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) totalizau la
finele lui aprilie 35,208 miliarde euro, faţă de 34,9 miliarde euro, la 31 martie
2016.

Plăţile scadente în luna mai în contul datoriei publice denominate în
valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor Publice, însumează
circa 107 milioane euro.

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

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

Aceste reglementări se aplică de către următoarele categorii
de firme:

entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile
privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare
anuale consolidate, aprobate prin Ordinul MFP nr. 1.802/2014, cu
modificările și completările ulterioare,

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

30 mai, termenul limită pentru depunerea situațiilor
financiare anuale

Situațiile financiare anuale și situațiile anuale simplificate,
întocmite cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziția
entităților gratuit de unitățile teritoriale ale MFP, se depun la
unitățile teritoriale ale MFP în 150 de zile de la data la care se
încheie exercițiul financiar (și anume 31 decembrie 2015).

Conform calculelor noastre, termenul de 150 de zile se
împlinește pe 29 mai, însă aceasta este o zi de duminică, astfel că
termenul se mută în următoarea zi lucrătoare, care este 30 mai
2016.

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

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

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

denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);
adresa și numărul de telefon;
numărul de înregistrare la registrul comerțului;
codul unic de înregistrare;
capitalul social.
Situațiile financiare anuale se întocmesc și se publică, potrivit

legii, în limba română și în lei. Această unitate de măsură se va
trece pe fiecare formular în parte.

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

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

Mai precis, documentele trebuie să conțină în mod obligatoriu
două semnături. Astfel, precum AvocatNet.ro a scris AICI, în partea
dreaptă a paginii situațiile financiare anuale trebuie să fie semnate
de către persoanele care le întocmesc. Cu alte cuvinte, semnătura
trebuie să îi aparțină unei persoane care organizează și conduce
contabilitatea societății pentru care se depun formularele. Aici
poate semna, conform informațiilor oferite de Finanțe în
formularele pentru bilanțuri:

Persoana fizică autorizată CECCAR (expert contabil);
Persoana juridică autorizată CECCAR (firmă de contabilitate);
Directorul economic;
Contabilul șef;
Altă persoană care are studii superioare economice și care

înlocuiește Directorul Economic și Contabilul șef, când aceștia
lipsesc.

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

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

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

Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie scrisă

a administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane
care are obligația gestionării unității respective, prin care îşi asumă
răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi
confirmă că:

politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare
anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei
financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii
referitoare la activitatea desfăşurată;

persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de
continuitate.

Situațiile financiare diferă în funcție de mărimea entității
Un alt act normativ important în ceea ce privește închiderea

exercițiului financiar este Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru
aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare
anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate,
publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie
2014 și care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2015. Recent, acesta
a fost modificat prin intermediul Ordinului MFP nr. 4160/2015,
despre care AvocatNet.ro a scris AICI și AICI.

Astfel, potrivit reglementărilor contabile privind situațiile
financiare anuale, în funcție de o serie de criterii de mărime (care
se regăsesc și în Ordinul MFP nr. 123/2016 și sunt explicate puțin
mai jos, n.red.), entitățile pot fi grupate în trei categorii, și anume
microentități, entități mici și entități mijlocii și mari.

Încadrarea se face „numai pe baza balanței de verificare
încheiate la data de 31 decembrie 2015”, se arată în Ordinul MFP
nr. 123/2016. În schimb, entităţile care au ales un exerciţiu
financiar diferit de anul calendaristic determină criteriile respective
pe baza balanţei de verificare întocmite la finele exerciţiului
financiar astfel ales şi care se încheie la o dată ulterioară datei de
1 ianuarie 2016.

Ce conțin situațiile financiare anuale în cazul
microentităților, entităților mici și entităților mijlocii și mari

1. Conform Ordinului MFP nr. 123/2016, microentitățile, cu alte
cuvinte entităţile care la data bilanţului nu depăşesc limitele a cel
puţin două dintre următoarele trei criterii de mărime:

totalul activelor: 1.500.000 lei;
cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei;
numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 10,
întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:
bilanţ prescurtat (cod 10); 
cont prescurtat de profit şi pierdere (cod 20);
de asemenea, documentele vor fi însoțite și de formularul

„Date informative” (cod 30) și de formularul „Situația activelor
imobilizate” (cod 40);

deși microentitățile nu au obligația să întocmească note
explicative, potrivit specialiștilor de la EY, acestea trebuie să
prezinte totuși informații despre politicile contabile adoptate,
angajamentele financiare, garanțiile sau activele și datoriile
contingente neincluse în bilanț, avansurile și creditele acordate
membrilor organelor de administrație, de conducere și de
supraveghere, achizițiile propriilor acțiuni.

2. Entitățile mici sau, altfel spus, entităţile care la data bilanţului
nu se încadrează în categoria microentităţilor şi care nu depăşesc
limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii de mărime:

totalul activelor: 17.500.000 lei;
cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;
numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50,
întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:
bilanţ prescurtat (cod 10),
cont de profit şi pierdere (cod 20),
note explicative la situaţiile financiare anuale.
opţional, poate fi întocmită situaţia modificărilor capitalului

propriu şi/sau situaţia fluxurilor de trezorerie.
aceste documente vor fi însoțite de  formularul “Date

informative” (cod 30) şi de formularul “Situaţia activelor imobilizate”
(cod 40).

3. Entităţile mijlocii și mari sau, mai precis, entitățile care la
data bilanţului depăşesc limitele a cel puţin două dintre
următoarele trei criterii de mărime:

totalul activelor: 17.500.000 lei;
cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;
numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50,
precum şi entităţile de interes public întocmesc situaţii

financiare anuale care cuprind:
bilanţ (cod 10),
cont de profit şi pierdere (cod 20),
situaţia modificărilor capitalului propriu,
situaţia fluxurilor de trezorerie,
notele explicative la situaţiile financiare anuale.
acestea vor fi însoţite de formularul “Date informative” (cod 30)

și de formularul “Situaţia activelor imobilizate” (cod 40).
Notă: Ordinul MFP nr. 123/2016 prevede că, pentru o raportare

unitară a informațiilor, bilanțul/bilanțul prescurcat va purta simbolul
„cod 10”, în timp ce contul de profit și pierdere/contul prescurcat de
profit și pierdere simbolul „cod 20”.

În cazul entităților nou-înființate, acestea pot întocmi pentru
primul exercițiu financiar de raportare situații financiare anuale
prescurtate sau situații financiare anuale cu cinci componente,
precum și situații financiare anuale „în formatul aplicabil
microentităților”.

Auditul situațiilor financiare anuale în 2016
Potrivit noilor reglementări, sunt supuse auditului situaţiile

financiare anuale ale entităţilor mici care, pe baza balanţei de
verificare întocmite la data de 31 decembrie 2015, depăşesc
limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

totalul activelor: 16.000.000 lei;
cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei;
numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.
În același timp, sunt supuse auditului și situațiile financiare ale

entităţilor mijlocii şi mari, precum şi ale entităţilor de interes public.

Exerciţiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic
Conform Ordinului MFP nr. 123/2016, care se află în vigoare

de pe 4 februarie, firmele pot opta pentru un exercițiu financiar
diferit de anul calendaristic, în condițiile prevăzute la art. 27 alin.
(3) și (5) din Legea contabilității nr. 82/1991. Astfel, exerciţiul
financiar poate fi diferit de anul calendaristic pentru sucursalele cu
sediul în România, care aparţin unei persoane juridice cu sediul în
străinătate, precum şi pentru persoanele juridice cu sediul în
România.

De asemenea, persoanele nou-înfiinţate pot opta pentru un
exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic de la data înfiinţării
acestora.

Concret, firmele care optează pentru un exercițiu financiar
diferit de anul calendaristic sunt obligate să întocmească și să
depună raportări contabile anuale la 31 decembrie la unitățile
teritoriale ale Ministerului Finanțelor. Mai mult, acestea întocmesc
raportări contabile anuale la 31 decembrie distinct de situațiile
financiare anuale încheiate la data aleasă pentru acestea, cu
respectarea prevederilor legii contabilității.

Actul normativ citat mai prevede că situațiile financiare anuale
întocmite de entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar
diferit de anul calendaristic trebuie avute în vedere prevederile
reglementărilor contabile aplicabile.

În același timp, din punct de vedere contabil, sediile
permanente din România, care aparțin unor persoane juridice cu
sediul în străinătate, reprezintă subunități fără personalitate
juridică și au obligația întocmirii situațiilor financiare anuale și a
raportărilor contabile cerute de Legea contabilității nr. 82/1991.

În situația în care persoana juridică cu sediul în străinătate își
desfășoară activitatea în România prin mai multe sedii
permanente, situațiile financiare anuale și raportările contabile
cerute de legea contabilității se întocmesc de sediul permanent
desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale, acestea reflectând
activitatea tuturor sediilor permanente, se arată în noile dispoziții.

Legea contabilității nr. 82/1991 prevede, la art. 5, faptul că
subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state
aparținând Spațiului Economic European nu întocmesc situații
financiare anuale pentru propria activitate.

De asemenea, conform art. 36 alin. (3) din același act normativ
citat, pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare
depun, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an
calendaristic, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, o
raportare contabilă anuală.

Bilanțurile se pot depune și online
Și în 2016, situațiile financiare anuale vor putea fi depuse

electronic, această posibilitate fiind implementată pentru prima
oară în urmă cu trei ani.

Astfel, ordinul publicat de MFP precizează că situațiile anuale
la 31 decembrie se pot depune în format hârtie și în format
electronic, la registratura unităților teritoriale ale Ministerului
Finanțelor sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată,
sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro,
având atașată o semnătură electronică extinsă.

„În vederea depunerii situațiilor financiare anuale în format
hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, având
atașată o semnătură electronică extinsă, societățile comerciale (...)
folosesc programul de asistență pus la dispoziție gratuit de către
Ministerul Finanțelor Publice pe site-ul Agenției Naționale de
Administrare Fiscală, prin care se generează un fișier de tip PDF,
având atașat un fișier xml, care conține datele de identificare a
societății, precum și un fișier cu extensia zip. Fișierul cu extensia
zip va conține situațiile financiare anuale și documentele cerute de
lege așa cum acestea sunt întocmite de societăți și scanate, alb-
negru, lizibil și cu o rezoluție care să permită încadrarea în limita a
9,5 MB a fișierului PDF la care este atașat fișierul zip”, precizează
MFP în ordinul care a intrat în vigoare pe 4 februarie.

4.500 lei, cea mai mare amendă pentru cei care nu depun
bilanțurile

Nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanțelor
Publice cu privire la întocmirea, semnarea și depunerea în
termenul legal la unitățile teritoriale fiscale a situațiilor financiare
anuale constituie contravenție și se sancționează cu amendă,
potrivit art. 42 din Legea contabilității.

Astfel, pentru nedepunerea în termenul legal a situațiilor
financiare, amenda este cuprinsă între 300 și 1.000 de lei, dacă
perioada de întârziere este cuprinsă între 1 și 15 zile lucrătoare.

În schimb, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16
și 30 de zile lucrătoare, amenda variază între 1.000 și 3.000 de lei,
în timp ce, dacă perioada de întârziere depășește 30 de zile
lucrătoare, contribuabilii pot plăti până la 4.500 de lei, dar nu mai
puțin de 1.500 de lei. De asemenea, pentru neîntocmirea și
nesemnarea situațiilor financiare anuale, amenda este cuprinsă
între 2.000 și 3.000 de lei.

Sursa: Avocatnet.ro

Situațiile financiare pentru 2015 se depun până pe 30 mai:
Regulile de raportare, diferite în funcție de ce firmă ai
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Monitorul Oficial nr. 0342 din 2016
Actul nr. 88 din 03 Mai 2016

Emitent: Parlamentul României
Lege privind stabilirea unor măsuri

suplimentare obligatorii pentru
etichetarea laptelui proaspăt pentru
consum şi a produselor lactate

Monitorul Oficial nr. 0342 din 2016
Actul nr. 465 din 03 Mai 2016
Emitent: Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii

privind stabilirea unor măsuri
suplimentare obligatorii pentru
etichetarea laptelui proaspăt pentru
consum şi a produselor lactate

Monitorul Oficial nr. 0345 din 2016
Actul nr. 87 din 03 Mai 2016

Emitent: Parlamentul României
Lege privind modificarea şi

completarea Legii nr. 145/2014 pentru
stabilirea unor măsuri de reglementare
a pieţei produselor din sectorul agricol

Monitorul Oficial nr. 0345 din 2016
Actul nr. 464 din 03 Mai 2016
Emitent: Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii

privind modificarea şi completarea Legii
nr. 145/2014 pentru stabilirea unor
măsuri de reglementare a pieţei
produselor din sectorul agricol

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 343:
Actul nr. 569 din 05 Mai 2016
Ordin al viceprim-ministrului,

ministrul dezvoltării regionale și
administrației publice, privind
aprobarea Listei cuprinzând indicativele
de referință ale standardelor române
care transpun standarde europene
armonizate din domeniul produselor
pentru construcții

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 346:
Decizia nr. 96 din 25 februarie 2016

referitoare la excepția de
neconstituționalitate a prevederilor art.
17 alin. (5) teza finală din Legea nr.
53/2003 — Codul muncii

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 336:
776. — Ordin al ministrului

agriculturii și dezvoltării rurale privind
completarea anexei la Ordinul
ministrului agriculturii, pădurilor și
dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru
aprobarea Listei cu clasificatorii
autorizați

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 352:
261. — Ordin al inspectorului

general al Inspectoratului de Stat în
Construcții — I.S.C. privind accesul la
informațiile de interes public la nivelul
Inspectoratului de Stat în Construcții —
I.S.C.

575. — Ordin al ministrului
fondurilor europene privind modificarea
Ghidului solicitantului pentru Programul
operațional „Asistență tehnică” 2014—
2020, aprobat prin Ordinul ministrului
fondurilor europene nr. 2.805/2015

SR ISO 21504:2016,
Managementul proiectelor, programelor
și portofoliilor. Linii directoare pentru
managementul portofoliilor

Acest standard internațional,
adoptat de ASRO ca standard român,
furnizează linii directoare privind
principiile managementului proiectelor,
programelor și portofoliilor. În mod
obișnuit, managementul portofoliilor de
proiecte și programe vine în sprijinul
strategiilor organizației de a transmite
valoare organizațională.

Acest standard internațional este
relevant pentru orice tip de organizație,
incluzând organizații publice și private
de orice mărime și din orice domeniu și
este destinat să fie utilizat de:

• managerii executivi și
superiori responsabili pentru stabilirea
și aplicarea strategiei organizaționale și
planificarea afacerilor;

• persoanele de decizie
responsabile pentru selecția,
autorizarea și guvernanța proiectelor,
programelor și portofoliilor;

• echipele și persoanele
responsabile pentru managementul și
implementarea portofoliilor de proiecte
și programe;

• managerii de proiect și de
program și alte părți interesate.

Standardul cuprinde linii directoare
privind:

• Principiile managementului
portofoliului: context și necesitate

pentru managementul portofoliului,
vedere generală, roluri și
responsabilități, implicare și
managementul părților interesate;

• Precondițiile pentru
managementul portofoliului: justificarea
managementului portofoliului, cadrul de
lucru, tipuri de componente ale
portofoliului, criterii pentru selectarea și
stabilirea componentelor portofoliului,
alinierea cu procesele și sistemele
organizaționale, vizibilitatea
portofoliului, structura de raportare a
performanței portofoliului,
îmbunătățirea managementului
portofoliului, guvernanța portofoliului;

• Managementul portofoliilor:
definirea portofoliului și a planului
portofoliului, identificarea, evaluarea și
selectarea componentelor portofoliului,
validarea alinierii portofoliului la
obiectivele strategice, evaluarea și
raportarea performanței portofoliului,
echilibrarea și optimizarea portofoliului;

• Guvernanța portofoliului.

SR CEN/TS 16892:2016, Materiale
plastice. Sudarea materialelor
termoplastice. Specificația procedurilor
de sudare

Această specificație tehnică
furnizează îndrumări pentru conținutul
minim al specificațiilor procedurilor de
sudare pentru următoarele procedee de
sudare:

— sudare cu gaz cald: cu duză
rotundă, cu duză pentru sudare rapidă,
cu pană;

— sudare prin extrudare;
— sudare cu element încălzitor:

cap la cap, cu manșon, cu pană;
— sudare cu solvent: cu manșon;
— sudare prin electrofuziune: cu

manșon, cu derivație (șa).
Această specificație tehnică se

aplică la sudarea următoarelor produse
și semifabricate din materiale
termoplastice:

— plăci;
— țevi;
— fitinguri;
— membrane de acoperire.

Cuprinsul standardului este:
Preambul european
1   Domeniu de aplicare
2   Referințe normative
3   Termeni și definiții
4   Conținutul tehnic al specificației

procedurii de sudare (WPS)
4.1 Generalități
4.2 Referitor la organizația de

sudare
4.3 Referitor la materialul de bază
4.3.1 Tipul materialului de bază
4.3.2 Dimensiunile materialului de

bază
4.4 Referitor la toate procedurile de

sudare
4.4.1 Pregătirea îmbinării
4.4.2 Procedeul de sudare
4.4.3 Geometria îmbinării
4.4.4 Poziția de sudare
4.4.5 Temperatura ambiantă
4.5 Specific procedeului de sudare
4.5.1 Sudare cu gaz cald cu duză

rotundă și cu duză pentru sudare rapidă
4.5.2 Sudare cap la cap cu element

încălzitor
4.5.3 Sudare prin extrudare
4.5.4 Sudare cu solvent cu manșon
4.5.5 Sudare cu pană încălzitoare
4.5.6 Sudare cu pană încălzită cu

gaz cald
4.5.7 Sudare cu element încălzitor

cu manșon
4.5.8 Sudare prin electrofuziune cu

manșon
4.5.9 Sudare prin electrofuziune cu

derivație

Anexa A (informativă) Specificația
procedurii de sudare (WPS) – Sudare
cu gaz cald cu duză rotundă și cu duză
pentru sudare rapidă

Anexa B (informativă) Specificația
procedurii de sudare (WPS) – Sudare
cap la cap cu element încălzitor

Anexa C (informativă) Specificația
procedurii de sudare (WPS) – Sudare
prin extrudare

Anexa D (informativă) Specificația
procedurii de sudare (WPS) – Sudare
cu solvent cu manșon

Anexa E (informativă) Specificația
procedurii de sudare (WPS) – Sudare
cu pană încălzitoare

Anexa F (informativă) Specificația
procedurii de sudare (WPS) – Sudare
cu pană încălzită cu gaz cald

Anexa G (informativă) Specificația
procedurii de sudare (WPS) – Sudare
cu element încălzitor cu manșon

Anexa H (informativă) Specificația
procedurii de sudare (WPS) – Sudare
prin electrofuziune cu manșon

Anexa I (informativă) Specificația
procedurii de sudare (WPS) – Sudare
prin electrofuziune cu derivație

Și serviciile furnizate de
fizioterapeuți, osteopați și
chiropracticieni sunt susținute de
standardizare

Trei standarde completează gama
standardelor dedicate sănătății
oamenilor. Acestea sunt: SR
13570:2014, Îngrijire de sănătate
furnizată de fizioterapeuți, SR EN
16224+A1:2014, Îngrijire de sănătate
furnizată de chiropracticieni și SR EN
16686:2016, Furnizare de îngrijire de
sănătate de osteopatie.

SR 13570:2014, Îngrijire de
sănătate furnizată de fizioterapeuți

Fizioterapia furnizează servicii
oamenilor pentru dezvoltarea,
menținerea și restabilirea capacității de
mișcare și a abilității funcționale la nivel
maxim posibil, pe toată perioada vieții.
Ea include furnizarea de servicii în
condițiile în care capacitatea de
mișcare și funcția sunt și/sau pot fi
afectate de îmbătrânire, leziuni, boli,
afecțiuni, alte condiții patologice sau
factori de mediu.

Fizioterapia are în vedere
identificarea și maximizarea calități
vieții și a capacității de mișcare, prin
intermediul promovării, prevenției,
tratamentului și/sau intervenției,
abilitării și reabilitării pentru obținerea
stării de bine fizice, psihice, emoționale
și sociale. Fizioterapia implică
interacțiunea dintre fizioterapeut,
pacient/client, aparținători, alți
profesioniști din sănătate, furnizori de
servicii de îngrijire de sănătate și de
servicii comunitare, într-un proces de
evaluare a capacității de mișcare și a
aplicării îngrijirii, cu aceleași scopuri,
folosind cunoștințele și abilitățile
specifice fizioterapeutului.

Standardul original SR 13570:2014
a fost elaborat pe baza documentelor
profesionale ale Confederației
Mondiale de Fizioterapie (WCPT), cu
acordul și sprijinul acestora, fiind un
mijloc prin care declarațiile de principiu
pot fi măsurate și evaluate. Astfel, este
absolut necesar ca serviciile de
fizioterapie să fie furnizate la standarde
superioare de educație și practică de
lucru.

Aria de acțiune a fizioterapiei nu
este limitată doar la îngrijirea directă a
pacientului/clientului, ci include și
strategii de sănătate publică, sprijinirea
pacientului/clientului și apărarea
sănătății acestuia, supervizarea și
recomandarea către alți specialiști,
activități de conducere, de
management, de învățare și cercetare,
precum și dezvoltarea și
implementarea de politici de sănătate la
nivel local, național și internațional.

Acest standard este elaborat
pentru:

• a demonstra publicului că
fizioterapeuții sunt preocupați de
calitatea serviciilor oferite și sunt apți să
pună în aplicare programele de auto-
reglementare pentru menținerea
acesteia;

• a ghida dezvoltarea formării

profesionale;
• a ghida practicanții în

desfășurarea practicilor lor și evaluarea
acestora;

• a oferi guvernului,
organismelor de reglementare și altor
grupuri profesionale instrumente de
lucru care cuprind informații de bază
despre natura profesională a
fizioterapiei.

Prezentul standard specifică
cerințele și recomandările legate de
formarea fizioterapeuților și de
prestarea serviciilor de îngrijire de
sănătate de către fizioterapeuți.

SR EN 16224+A1:2014, Îngrijire de
sănătate furnizată de chiropracticieni

Chiropractica este definită de
Organizația Mondială a Sănătății ca o
profesie de îngrijire a sănătății de prim
contact preocupată de tulburări ale
sistemului neuro-musculo-scheletic, în
special la nivelul coloanei vertebrale,
precum și de efectul acestor tulburări
asupra funcției sistemului nervos și
asupra stării generale de sănătate.
Tratamentul cuprinde o gamă largă de
intervenții, dar accentul este pus pe
metodele manuale de îngrijire.

Profesia de chiropractician a
evoluat în Europa și ocupă o poziție
importantă în furnizarea de îngrijire
medicală primară și secundară. Prin
urmare, este absolut necesar ca
serviciile chiropractice să fie furnizate la
cel mai înalt nivel posibil.

Obiectivul principal al oricărui
standard pentru serviciile de îngrijire a
sănătății este faptul că utilizatorii
oricărui serviciu furnizat pot fi siguri de
un nivel de îngrijire care asigură o
calitate reproductibilă de-a lungul
profesării. Guvernarea clinică, stabilirea
monitorizării furnizării de îngrijire a
sănătății și asigurarea menținerii
standardelor formează, de aceea, una
dintre pietrele de temelie ale îngrijirii.

Acest standard se referă la
furnizarea de servicii chiropractice.
Scopul lui este să stabilească un tipar
care să ofere niveluri optime de
management al pacientului, siguranță a
pacienților, eficacitate clinică și a
costurilor și practică etică. Acesta
definește, de asemenea, un nivel de
educație corespunzător formării unor
chiropracticieni care să dețină
competențele necesare pentru a se
conforma standardului.

În cele din urmă, prezentul
standard încurajează ca serviciile
furnizate de chiropracticieni să fie
supuse revizuirii periodice printr-o
abordare bazată pe dovezi și
încurajează un angajament de a sprijini
și de a contribui la cercetarea clinică.

Prezentul standard european
specifică cerințele și recomandările
legate de prestarea serviciilor de
îngrijire a sănătății de către
chiropracticieni.

SR EN 16686:2016, Furnizare de
îngrijire de sănătate de osteopatie

Osteopatia este o disciplina de
asistenta medicala centrată pe pacient,
care pune accentul pe interrelațiile
dintre structura și funcționarea corpului,
facilitează capacitatea înnăscută a
organismului de a se vindeca și ajută  la
abordarea omului ca un întreg privind
toate aspectele legate de sănătate și de
o dezvoltare sănătoasă, în principal
prin practicarea unui tratament manual.

Pacienții care aleg tratamentul
osteopat trebuie să fie siguri de
calitatea și de standardul îngrijirii pe
care o vor primi.

Prezentul standard se referă la
furnizarea de diagnostic osteopatic,
tratament și îngrijire. El aspiră să
stabilească un standard, care prevede
o practică clinică de înaltă calitate,
educație, securitate și etică în
beneficiul pacienți lor.

Prezentul standard european
specifică cerințele și recomandările
privind prevederile referitoare la
asistența medicală, facilități și
echipamente, educație și cadru etic
necesare pentru bunele practici de
osteopatie.

STANDARDIZAREA EUROPEANĂ 
CEN/CLC JWG9, Energy

measurement plan for organisations –
un nou grup de lucru european

La nivel european, s-a înființat un
grup comun de lucru CEN/CLC JWG9
„Energy measurement plan for
organisations”, propus de organismul
național de standardizare din Franța,
AFNOR.

Pornind de la un document de lucru
propus de AFNOR (care deţine şi
secretariatul structurii nou-constituite),
noul grup de lucru are sarcina să
elaboreze un standard care să prevadă
recomandări privind elaborarea şi
implementarea  planurilor de măsurare
a energiei pentru organizaţii.

Patru organizaţii membre CEN-
CENELEC şi-au anunţat participarea în
noul grup de lucru (DIN, SN, AFNOR şi
SIS); şi Italia a informat recent privind
intenţia de a participa la lucrări.

Noul standard va cuprinde
prevederi privind măsurarea voluntară
a consumului de energie la nivelul unei
organizaţii, prin intermediul unui „Plan
de măsurare a energiei”. Obiectivul
acestui plan este de a monitoriza
performanţa energetică în cadrul unei
anumite organizaţii, în funcţie de factorii
care influenţează consumurile
energetice.

Planul de măsurare a energiei va
cuprinde toţi agenţii purtători de energie
(apă, abur, aer comprimat, energie
electrică, combustibili, carburanţi) şi se
va referi la toate scopurile pentru care
energia este utilizată (încălzire, răcire,
ventilaţie, iluminat, linii de producţie,
transport, procese industriale). Planul
de măsurare a energiei va integra
informaţiile din toate locaţiile, procesele
şi/sau clădirile care aparţin organizaţiei
respective.

Planul de măsurare prezentat în
noul standard va fi conceput astfel încât
să fie flexibil şi să se poată adapta la
nevoile fiecărei organizaţii care doreşte
să-l implementeze, indiferent de tipul şi
mărimea acesteia, de situaţia existentă
şi de resursele umane şi bugetare
disponibile.

Conţinutul standardului nu se va
referi la măsurarea şi contorizarea
energiei în scop tranzacţional, la
protocoale de comunicaţie, modele de
date sau domotică şi nu va cuprinde
specificaţii tehnice privind
echipamentele de măsură. El va
cuprinde recomandări privind punerea
în practică în mod concret a cerinţelor
din standardele  ISO 50001, ISO
50006, ISO 50015, EN 16247 şi EN
15900, fără a se suprapune peste
prevederile acestor standarde. Scopul
noului standard este de a oferi
organizaţiilor un instrument util pentru a
controla mai bine costurile aferente
consumurilor energetice şi a
implementa măsuri de creştere a
eficienţei energetice.
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