
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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Chimcomplex Borzeşti, firmă profilată pe fabricaţia
de produse clorosodice, parte a grupului SCR - Serviciile
Comerciale Române controlat de omul de afaceri Ştefan
Vuza, a depus oferta de cumpărare a activelor Oltchim
SPV din Râmnicu Vâlcea. Este cea de-a doua intenţie
de achiziţie de către Chimcomplex a părţii viabile din
Oltchim, omul de afaceri clujean Ştefa Vuza continuând,
astfel, strategia aplicată de SCR de la prima licitaţie
pentru combinatul din Râmnicu Vâlcea, de acum câţiva
ani, când operaţiunea fusese câştigată de Dan
Diaconescu, dar care ulterior a abandonat preluarea
firmei din lipsa banilor necesari tranzacţiei.

Anul trecut Ştefan Vuza a lansat ideea înfiinţării
Companiei Naţionale de Chimie (CNC) incluzând firmele
Chimcomplex şi Oltchim. ”CNC ar urma să fie o
companie ce va repoziţiona România pe harta industriei
chimice din Europa, având în vedere forţa comercială pe
care o vor avea împreună cele două combinate. Cred că
România, în baza experienţei valoroase acumulate în
domeniul chimiei în decurs de peste o jumătate de secol,
merită să aibă o companie puternică în Europa, măcar în
planul industriei chimice”, a declarat Virgiliu Băncilă,
preşedintele Consiliului de Administraţie al Chimcomplex
Borzeşti.

Oltchim SPV, spre deosebire de Oltchim SA
(combinatul în totalitatea sa), deţine numai instalaţiile
viabile. Oltchim se află în reorganizare, dar şi sub o
anchetă a Comisiei Europene privind datoriile la stat
care au fost şterse. Oficialii Chimcomplex susţin însă că
aceasta nu va influenţa preluarea firmei din Râmnicu
Vâlcea prin licitaţie.

n Dan SAVA

309.500 euro pentru agricultorii care
doresc să depoziteze carnea de porc
• Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi familiale şi/sau persoanele
juridice plătitoare de TVA care au solicitat sprijin financiar pentru depozitarea privată a
cărnii de porc au primit 309.500 de euro ajutor de stat de la Guvern
309.500 de euro se acordă ca sprijin din Fondul European de Garantare Agricolă şi se prefinanţează din sumele

alocate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2016 din venituri din privatizare.
“De respectivul ajutor financiar beneficiază persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi familiale şi/sau

persoanele juridice, plătitoare de TVA, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia europeană în domeniu. Ajutorul
se acordă pentru cererile depuse începând cu data de 4 ianuarie 2016. Cererile se raportează la o perioada de depozitare
de 90, 120 si 150 zile. Fiecare cerere trebuie să se refere doar la una din categoriile de produse aflate în anexă şi trebuie
să acopere o cantitate minimă de cel puţin 10 tone produse dezosate şi cel puţin 15 tone pentru celelalte produse. Dupa
aprobarea cererii, plata se va face în contul beneficiarului, în termen de 5 zile de la alimentarea contului APIA cu suma
solicitată şi aprobată”, se precizează într-un comunicat al Guvernului.

Sprijinul financiar se implementează de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură şi reţeaua sa teritorială (APIA), instituţie care va pune la dispoziţia solicitanţilor formularistica şi
documentaţia necesara aplicării corecte a măsurii de acordarea a ajutorului pentru depozitarea privată a cărnii de porc şi
elaborează metodologia de aplicare a măsurii şi ghidul solicitantului, documente afişate pe site-ul oficial al APIA.

Firmele pot testa Declaraţia 394 înainte de
1 august pentru a identifica eventuale

probleme
• Noua Declaraţie 394, aferentă lunii iulie 2016, trebuie depusă începând cu 1 august
2016
Astfel, un grup de 25 de firme, contribuabili mari şi mici, şi-au exprimat dorinţa să testeze noul formular şi să comunice

constant cu specialiştii ANAF, pentru a fi identificate şi rezolvate eventuale probleme, a anunţat vineri ANAF.
Fiecare contribuabil poate descărca versiunile de test publicate de ANAF la adresa <https://chat.anaf.ro/d394.nsf>

https://chat.anaf.ro/d394.nsf. Există două tipuri de aplicaţii care pot fi testate: Soft J – program Java, potrivit pentru
contribuabili care utilizează programe informatice de contabilitate, care generează rapoarte în format .XML (pentru
accesarea link-ului este necesara utilizarea Internet Explorer) şi Soft A – fişier PDF editabil, potrivit pentru contribuabilii cu
o activitate economică medie, care generează lunar un număr restrâns de înregistrări (pentru accesarea link-ului este
necesară utilizarea Internet Explorer)

După testarea Declaraţiei 394, contribuabilii pot obţine clarificări şi feedback de la adresa de email
admin.portal@mfinante.ro.

Principalele simplificări aduse de forma finală a D394 sunt stabilirea caracterului opţional al furnizării CNP, care se
introduce doar dacă este colectat, introducerea excepţiei prin care, pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate
către persoane fizice, până la 31 decembrie, se declară facturile cu o valoare individuală mai mare de 10.000 lei,
introducerea precizărilor referitoare la faptul că nu vor fi declarate informaţiile referitoare la livrările/prestările şi achiziţiile
intracomunitare, declarate prin D390, precum şi importurile/exporturile, prorogarea termenului de intrare în vigoare a
D394, pentru facilitarea adaptării sistemelor informatice şi contabile ale contribuabililor la noile cerinţe , eliminarea
obligaţiei depunerii retroactive a D394.

n Dan SAVA

1 iunie la
Annabella A-Z

Annabella şi Râureni au
păstrat tradiţia sărbătoririi
Zilei Copilului printr-un eveni -
ment deosebit la Annabella A-
Z. Parcarea Annabella A-Z s-a
transformat miercuri, 1 iunie
într-un imens spaţiu de joacă
care s-a dovedit neîncăpător
pentru cei peste 800 de copii
care s-au bucurat de ateliere
de pictură şi creaţie, dansuri,
desene pe asfalt şi, bine -
înțeles, jocuri şi concursuri
cu premii. Vedetele mult
aşteptate ale petrecerii celor
mici au fost mascotele mult
iubitelor personaje de desene
animate Minnie şi Mickey
Mouse, Donald şi Winnie. Cu
mic cu mare invitaţii au fost
încântaţi să facă fotografii, să
le vorbească şi să se joace cu
ei.
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Principalele modificări care urmează să

fie aprobate pentru fermierii din sectorul

vegetal sunt:

SMR1 – Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi
din surse agricole ( În scopul protecţiei tuturor resurselor de apă
împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, conform
Codului de bune practici agricole, fermierii au următoarele obligaţii: 

• să dispună de capacităţi de depozitare a gunoiului de grajd,
fără defecte structurale, a căror mărime trebuie să depăşească
necesarul de stocare a gunoiului de grajd, ţinând seama de
perioada cea mai lungă de interdicţie pentru aplicarea
îngrăşămintelor organice pe terenul agricol. Depozitarea gunoiului
de grajd se poate face în depozite permanente (sistem individual
şi/sau comunal) sau depozite temporare în câmp, pe terenul pe
care va fi împrăştiat; să respecte perioada de interdicţie pentru
aplicarea gunoiului de grajd pe terenul agricol, prevăzută în tabelul
7.6 din Codul de bune practici agricole, cu specificarea
„îngrăşăminte organice”; 

• să nu depăşească cantitatea de 170 kg azot s.a./ha provenită
din aplicarea îngrăşămintelor organice pe terenul agricol în
decursul unui an. În acest scop, trebuie să urmeze un plan de
fertilizare, cu respectarea standardelor privind cantităţile maxime de
îngrăşăminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol,
prevăzute în tabelele 7.4 şi 7.5 din Codul de bune practici agricole
şi să asigure o distribuire uniformă a îngrăşămintelor pe terenul
agricol; în cazul exploataţiilor care practică agricultura în sistem
irigat şi în care producţia planificată necesită cantităţi mai mari de
azot decât cele prevăzute de standardele privind cantităţile maxime
de îngrăşăminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol, să
urmeze un plan de fertilizare întocmit pe baza studiului agrochimic,
după modelul prevăzut în anexa 10 la Codul de bune practici
agricole. 

Referinţe: http://www.icpa.ro/documente/planul_de_fertilizare.pdf;
să nu aplice îngrăşăminte organice sau minerale pe timp de ploaie,
ninsoare şi soare puternic ori pe terenuri cu exces de apă, acoperite
cu zăpadă sau dacă solul este puternic îngheţat/crăpat în
adâncime/săpat în vederea instalării unor drenuri/lucrări de
subsolaj; 

• să asigure încorporarea în sol a îngrăşămintelor organice
aplicate pe terenurile arabile cu pantă mai mare de 12%, în cel mult
24 de ore de la aplicarea acestora; 

• să nu aplice îngrăşăminte organice sau minerale pe fâşiile de
protecţie existente pe terenurile agricole situate în vecinătatea
zonelor de protecţie a apelor de suprafaţă sau pe terenurile agricole
situate în zonele de protecţie a apelor de suprafaţă ori în zonele de
protecţie sanitară şi hidrogeologică a surselor de captare a apei
potabile/minerale şi a lacurilor terapeutice, stabilite în conformitate
cu legislaţia în vigoare. Lăţimea minimă a fâşiilor de protecţie este
de un metru pe terenurile cu pantă de până la 12% şi de trei metri
pe terenurile cu pantă mai mare de 12%, panta terenului fiind panta
medie a blocului fizic adiacent cursului de apă;

• să întocmească la zi, să păstreze o perioadă de 5 ani şi să
prezinte pentru control documentele de evidenţă ale exploataţiei cu
privire la suprafaţa agricolă utilizată, structura culturilor, efectivele

de animale, tipul şi cantitatea îngrăşămintelor cu azot aplicate pe
terenul agricol şi documentele de livrare/expediere a
îngrăşămintelor.

Fermierii care, potrivit legislaţiei în domeniul protecţiei mediului
şi gospodăririi apelor, au obligaţia obţinerii actelor de reglementare
pentru activităţile pe care le desfăşoară trebuie să deţină aceste
documente şi să respecte condiţiile stabilite de acestea cu privire la
protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole.

GAEC 1 – Crearea/menţinerea benzilor-

tampon (fâşii de protecţie) în vecinătatea

apelor de suprafaţă

Se menţin fâşiile de protecţie existente pe terenurile agricole
situate în vecinătatea zonelor de protecţie a apelor de suprafaţă
stabilite în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu.
Lăţimea minimă a fâşiilor de protecţie este de un metru pe
terenurile cu pantă de până la 12% şi de trei metri pe terenurile cu
pantă mai mare de 12%, panta terenului fiind panta medie a
blocului fizic adiacent cursului de apă.

În cazul în care pe terenul agricol situat în vecinătatea zonelor
de protecţie a apelor de suprafaţă nu există fâşii de protecţie,
fermierul are obligaţia înfiinţării şi menţinerii acestor fâşii, în
conformitate cu prevederile Codului de bune practici agricole.

GAEC 3 – Protecţia apelor subterane

împotriva poluării

Este interzisă poluarea apelor subterane prin deversarea
directă sau prin descărcarea pe teren şi infiltrarea în sol a
produselor ce conţin substanţe periculoase utilizate în agricultură).
Respectarea interdicţiei privind deversarea de biocide, produse de
uz veterinar, produse petroliere, alte produse utilizate pentru
dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare şi decontaminare în fermă se
verifică la nivelul exploataţiei agricole.

GAEC 4 – Acoperirea minimă a solului

Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi
de toamnă şi/sau să rămână nelucrat după recoltare pe cel puţin
20% din suprafaţa arabilă totală a fermei.

GAEC 5 – Gestionarea minima a

terenului care să reflecte condiţiile locale

specifice pentru limitarea eroziunii

Lucrările solului, inclusiv semănatul, pe terenul arabil cu pantă
mai mare de 12%, cultivat cu plante prăşitoare, se efectuează de-a
lungul curbelor de nivel. Se menţin terasele existente pe terenul
agricol la data de 1 ianuarie 2007

GAEC 6 – Menţinerea nivelului de

materie organică din sol, inclusiv

interdicţia de a incendia miriştile arabile

Floarea-soarelui nu se cultivă pe acelaşi amplasament mai mult
de doi ani consecutiv. Este interzisă arderea miriştilor şi a resturilor
vegetale pe terenul arabil, precum şi a vegetaţiei pajiştilor
permanente.

SMR 2 – Conservarea păsărilor sălbatice

Fermierii care deţin/administrează terenuri agricole şi care
desfăşoară activităţi în perimetrul ariilor de protecţie specială
avifaunistică au următoarele obligaţii:

a) să respecte planul de management şi regulamentul ariei de
protecţie specială avifaunistică în ceea ce priveşte utilizarea
suprafeţelor de teren cu destinaţie agricolă şi regimul activităţilor
agricole;

b) să urmeze procedura evaluării impactului asupra
mediului/evaluării strategice de mediu/evaluării adecvate, pentru
proiecte sau planuri, precum şi procedura de autorizare pentru
activităţi care pot afecta în mod semnificativ aria de protecţie
specială avifaunistică, în conformitate cu legislaţia în domeniu.

În vederea protejării tuturor speciilor de păsări sălbatice,
inclusiv a celor migratoare, atât în ariile de protecţie specială
avifaunistică, cât şi în afara acestora, sunt interzise:

a) uciderea sau capturarea intenţionată a păsărilor sălbatice,
indiferent de metoda utilizată;

b) deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a
cuiburilor şi/sau a ouălor din natură;

c) perturbarea intenţionată a păsărilor sălbatice, în special în
cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, prin activităţi ce
contravin scopului de protecţie şi conservare a acestora, cum ar fi:
arderea vegetaţiei, tăierea arborilor/pâlcurilor arbuştive şi a
perdelelor agroforestiere existente pe terenul agricol sau schimbări
în folosinţa terenurilor şi în cursul apelor, precum şi alte activităţi ce
contravin scopului de protecţie şi conservare a ariei naturale
protejate.

SMR 3 – Conservarea habitatelor

naturale şi a speciilor de floră şi faună

sălbatică

Fermierii care deţin/administrează terenuri agricole şi care
desfăşoară activităţi în perimetrul ariilor naturale protejate au
următoarele obligaţii:

a) să respecte planul de management şi regulamentul ariei
naturale protejate în ceea ce priveşte utilizarea suprafeţelor de
teren cu destinaţie agricolă şi regimul activităţilor agricole;

b) să urmeze procedura evaluării impactului asupra
mediului/evaluării strategice de mediu/evaluării adecvate, pentru
proiecte sau planuri, precum şi procedura de autorizare pentru
activităţi care pot afecta în mod semnificativ aria naturală protejată,
în conformitate cu legislaţia în domeniu.

Pentru protecţia speciilor de plante şi animale sălbatice
prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, care
trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât şi în afara acestora, sunt
interzise:

a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau
vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare
dintre stadiile ciclului lor biologic;

b) deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori
de odihnă a animalelor sălbatice şi perturbarea intenţionată a
animalelor sălbatice în cursul perioadei de reproducere, de
creştere, de hibernare şi de migraţie, prin activităţi ce contravin
scopului de protecţie şi conservare a acestora, cum ar fi: arderea
vegetaţiei, tăierea arborilor/pâlcurilor arbuştive şi a perdelelor
agroforestiere existente pe terenul agricol, schimbări în folosinţa
terenurilor şi în cursul apelor, precum şi alte activităţi ce contravin
scopului de protecţie şi conservare a ariei naturale protejate;

c) recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea,
dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a plantelor sălbatice în
habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

GAEC 7 – Păstrarea elementelor de peisaj,

incluzând arborii izolaţi şi terasele existente pe

terenul agricol, luând măsuri adecvate pentru a

preveni instalarea vegetaţiei nedorite şi

asigurarea unui nivel minim de întreţinere a

terenului agricol

Se păstrează elementele de peisaj, incluzând arborii izolaţi şi
terasele existente pe terenul agricol. Fermierii trebuie să prevină
instalarea vegetaţiei nedorite pe terenul agricol, inclusiv pe terenul
agricol necultivat. Pajiştile permanente se întreţin prin asigurarea
unui nivel minim de păşunat de 0,3 UVM/ha şi/sau prin cosirea lor
cel puţin o dată pe an.

n Dan SAVA

Noutăţi privind normele de eco-condiţionalitate
• Ministerul Agriculturii a publicat un proiect de Ordin privind modificarea normelor de eco-condiţionalitate

în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri
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Se modifica Codul de procedura fiscala
Ministerul Finanțelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Lege

pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală. Propunerile de modificare au ca motive, transpunerea legislaţiei europene
la nivel naţional şi clarificarea unora dintre instituţiile juridice susceptibile de
interpretare, şi, prin urmare, o mai corectă aplicare a Codului.

Propunerille de modificare se referă la:

Înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal
Se propune exonerarea contribuabilului/plătitorului de la obligaţia de a depune

cerere de modificare a domiciliului fiscal, în situaţia în care domiciliul sau sediul
social coincide cu domiciliul fiscal, având în vedere că administrația fiscală deține
aceste date ca urmare a fluxurilor zilnice ale schimbului de informații realizate
electronic cu ONRC.

Dreptul de a refuza furnizarea de informaţii
Proiectul prevede eliminarea notarilor publici și executorilor judecătorești din

enumerarea categoriilor de persoane care, potrivit art. 67 C. procedură fiscală, au
dreptul de a refuza furnizarea de informații către organele fiscale, având în vedere
faptul că aceste persoane dețin informații și documente relevante din punct de
vedere fiscal, cum ar fi cele privind patrimoniul persoanelor fizice, în speță cele
referitoare la contracte de vânzare-cumpărare de imobile (din care rezultă alocări
de fonduri ale persoanelor fizice care pot constitui elemente importante pentru
stabilirea bazei impozabile pentru impozitul pe venit), documente aferente
procedurii succesorale notariale, punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter
civil din titlurile executorii, recuperarea pe cale amiabilă a creanțelor și alte
documente cu relevanță fiscală.

Depunerea declaraţiei fiscale
Se propune reglementarea expresă a faptului că, declarațiile fiscale depuse la

un organ fiscal central/local necompetent, sunt considerate ca fiind depuse la data
depunerii acestora la organul fiscal necompetent. Pe cale de consecință, se
propune totodată şi reglementarea expresă a obligativităţii organului fiscal
necompetent de a transmite respectivele declarații fiscale la organul fiscal
competent într-un termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii declarației.

Publicarea listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante
Se propune reglementarea altor termene de publicare a listei debitorilor care

înregistrează obligații fiscale restante la bugetul local, respectiv semestrial în
funcție de termenele de plată a impozitului pe clădiri, teren, mijloace de transport,
în considerarea faptului că aceste creanțe fiscale dețin cea mai mare pondere în
veniturile bugetelor locale. Aceste propuneri aduc clarificări menite să elimine
situaţiile controversate care s-au instituit de la aplicarea C. de procedură fiscală şi
prevăd o colaborare temeinică atât între organele fiscale cât şi între acestea şi alte
persoane care desfăşoară activităţi independente.

Schimbarea administratorului firmei: Care
este procedura la Registrul Comerţului?

Legislaţia în vigoare permite firmelor înregistrate pe teritoriul ţării noastre să fie administrate de una sau mai multe
persoane fizice, iar toate datele acestora şi puterile fiecăreia dintre ele se regăsesc în cuprinsul actului constitutiv al
societăţii. Totuşi, există situaţii când asociaţii firmei decid revocarea din funcţia de administrator a unei persoane şi numirea
alteia, caz în care actul constitutiv trebuie actualizat corespunzător şi depus la Registrul Comerţului, alături de alte
documente relevante.

În conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, actul normativ care guvernează activitatea entităţilor cu
personalitate juridică din România, actul constitutiv este un document obligatoriu pentru firme şi trebuie să conţină, printre
altele, date referitoare la persoana sau persoanele care administrează compania, fie ele persoane fizice sau juridice,
române sau străine. 

Concret, în actul constitutiv al unei societăţi cu răspundere limitată (SRL) trebuie menţionate datele de identificare ale
administratorilor, puterile ce li s-au conferit şi dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat. Totodată, în
documentul menţionat va fi stipulată şi durata mandatului de administrator, mandat ce poate fi încheiat pentru o perioadă
determinată de timp sau pentru una nelimitată.

Astfel, în cazul în care mandatul administratorului urmează să expire, asociaţii companiei au posibilitatea, prin
intermediul hotărârii adunării generale a acestora, să decidă revocarea din funcţia de administrator a unei persoane şi
numirea alteia, persoană fizică ori juridică.

Procedura de înlocuire a administratorului firmei este reglementată de Legea nr. 31/1990 şi se realizează, prin
depunerea la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul (ORCT) în raza căruia entitatea își are stabilit sediul
social, a unei menţiuni privind schimbarea membrilor organelor de administrare şi/sau de conducere şi de control ori a
reprezentanţilor persoanelor juridice care îndeplinesc această calitate.

Ce documente se ataşează dosarului pentru Registrul Comerţului
Astfel, potrivit informaţiilor disponibile pe site-ul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), dosarul ce trebuie

depus de către solicitant direct la ghişeele instituţiei, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire
sau prin mijloace electronice trebuie să cuprindă următoarele documente: cerere de înregistrare - formularul poate fi
descărcat de aici; actul modificator al actului constitutiv, însemnând: hotărârea adunării generale a asociaţilor, acolo unde
există mai mulţi asociaţi sau decizia asociatului unic, în cazul SRL-urilor cu un singur asociat. În mod similar, poate fi depus
actul adiţional la actul constitutiv; Notă: Conform normelor în vigoare, actul modificator poate fi autentificat de notarul
public/ atestat de avocat şi trebuie depus atât în original, cât şi în copie conformă cu originalul, în vederea publicării în
Monitorul Oficial. De altfel, copia trebuie să aibă anexat contorul de caractere, semnat de solicitant; actul constitutiv
actualizat. De altfel, după orice modificare a actului constitutiv, administratorii, respectiv directoratul trebuie să depună la
registrul comerţului actul modificator şi textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările; declaraţie pe
proprie răspundere a noului administrator, din care să rezulte că acceptă numirea şi că îndeplineşte condiţiile legale pentru
deţinerea acestor calităţi, în original.  Aceasta poate fi făcută în formă autentică de notarul public, în formă atestată de
avocat sau cu darea de dată certă prin serviciile de asistenţă din cadrul ORC;

actul de identitate al noului administrator sau al noului reprezentant al persoanei juridice care îndeplineşte această
calitate, în copie conformă cu originalul, sub semnătură, cu menţionarea în clar a numelui; Notă: În cazul persoanelor fizice
sau juridice nerezidente, se depun actele în original sau copii certificate şi traducerea realizată de un traducător autorizat
a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public; specimenul de semnătură, în original, al administratorului, care
trebuie autentificat la notar sau poate fi dat în faţa directorului ORC sau a înlocuitorului acestuia; împuternicire specială
(în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
dovezile privind plata taxelor/ tarifelor legale, în cuantum de 72 de lei, reprezentând taxele de registru şi un procent aplicat
acestora. 

Bineînţeles, sumei de 72 de lei i se adaugă tariful de publicare în Monitorul Oficial, dar şi cheltuielile efectuate la notar
(specimen de semnătură, declaraţii pe propria răspundere etc).

Documentele enumerate anterior trebuie îndosariate (în dosar cu șină) și numerotate, după care trebuie depuse de
către solicitanți direct la registrul comerțului, prin poștă, cu scrisoare cu valoare declarată și confirmare de primire sau prin
mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică trebuie să aibă încorporată, atașată sau logic asociată,
semnătura electronică extinsă.

Cât priveşte soluţionarea cererii, aceasta revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă
tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare
decât cele enumerate.

Dacă dosarul este însă complet, Registrul Comerţului va elibera, în termen de cel puţin trei zile lucrătoare, certificatul
de menţiuni care atestă înregistrarea modificărilor operate în structura companiei. 

Rolul administratorului într-o firmă şi atribuţiile sale
Aşa cum am menţionat şi anterior, o societate poate fi administrată de una sau mai multe persoane, asociate sau nu

în firmă, care sunt numite prin actul constitutiv sau adunarea generală a asociaţilor. 
Astfel, potrivit Legii societăţilor, administratorii răspund de ţinerea evidenţei financiar-contabile şi de îndeplinirea tuturor

îndatoririlor ce le revin. De asemenea, administratorii răspund pentru orice daune pricinuite societăţii prin nerespectarea
atribuţiilor lor.

Să avem în vedere şi câteva dintre atribuţiile concrete pe care le au administratorii unei firme: duc la îndeplinire
hotărârile adunării generale a asociaţilor; semnează actele, scrisorile şi publicaţiile emise de societate;

reprezintă, singuri sau împreună cu asociaţii, societatea în relaţiile cu autorităţile, partenerii de afaceri etc.; convoacă
adunarea generală a asociaţilor cel puţin o dată pe an sau ori de câte ori este nevoie; răspund în faţa adunării generale a
asociaţilor şi a cenzorilor pentru bunul mers al activităţii societăţii;

au drept de semnătura în relaţia societăţii cu băncile; au dreptul să opereze diverse menţiuni pe timpul existenţei
entităţii, precum: să modifice obiectul de activitate al societăţii, să majoreze sau să reducă, după caz, capitalul social etc.

Cu alte cuvinte, administratorul unei societăţi este reprezentantul legal al acesteia, reprezentarea fiind exercitată în
raporturile cu alte societăţi, cu organele statului şi ale justiţiei, precum şi în raporturile cu partenerii contractuali şi cu
salariaţii societăţii.

În altă ordine de idei, potrivit prevederilor din Legea nr. 31/1990, o persoană poate deţine calitatea de administrator în
mai multe companii cu condiţia ca acestea din urmă să nu desfăşoare activităţi concurente sau să aibă acelaşi domeniu
de activitate. Totuşi, în cazul în care administratorul primeşte acordul adunării generale, atunci acesta poate ocupa funcţia
de administrator şi într-o societate concurentă, fiindu-i permis să facă acelaşi fel de comerţ.

Sursa: Avocatnet.ro

Noua Lege a achizitiilor publice
in trei intrebari si raspunsuri
In Monitorul Oficial de luni, 23 mai 2016, a fost publicata noua Lege a

achizitiilor publice. Astfel, Legea nr. 98/2016 devine cadrul normativ de
referinta pentru achizitiile publice efectuate in Romania, cadru pe care il vor
urma autoritatile publice contractante atunci cand cumpara bunuri, servicii sau
lucrari. Desigur este cadrul normativ la care se vor raporta ofertantii cand
intentioneaza sa le livreze. 

Este o lege foarte ampla si trebuie analizata indeaproape pentru ca impune
mai multe tipuri de proceduri.

Pana la ce plafoane autoritatea publica poate face o achizitie directa
de bunuri, servicii sau lucrari?

Autoritatea contractanta poate achizitiona direct produse sau servicii la
care valoarea estimata a fiecarei achizitii este mai mica de 132.519 lei,
exclusiv TVA. In cazul in care se achizitioneaza lucrari, incredintarea directa se
face cand valoarea estimata a fiecarei achizitii de lucrari este mai mica de
441.730 lei, exclusiv TVA. Observam ca sumele sunt rezonabile din punctul de
vedere al entitatilor mari, al autoritatilor publice cu patrimoniu mare si destul de
lejere pentru entitatile publice de dimensiuni mai mici.

De la ce valori trebuie organizate proceduri de licitatie conform
prezentei legi?

O autoritate publica contractanta organizeaza procedurile de licitatie
prevazute de prezenta lege daca valorile estimate fara TVA sunt mai mari sau
egale cu urmatoarele plafoane:

1. pentru lucrari - valoarea estimata a contractelor de achizitie publica sau
a acordurilor cadru depaseste suma de 23.227.215 lei, exclusiv TVA;

2. pentru produse si servicii - valoarea estimata depaseste 600.129 lei,
exclusiv TVA;

3.  pentru servicii cu caracter social sau alte servicii specifice reglementate
prin aceasta lege - valoarea estimata depaseste 3.334.050 lei, exclusiv TVA.

Ce proceduri urmam cand valoarea achizitiilor este mai mica decat
pragurile de la care se organizeaza licitatie dar mai mare decat valoarea
achizitiei libere?

Legea nu precizeaza in mod expres o anumita procedura, stabilind ca prin
normele de aplicare sa se reglementeze modul in care aceste contracte se pot
atribui potentialilor ofertanti.

Ce proceduri de atribuire sunt identificate in aceasta lege?
Aceasta lege reglementeaza nu mai putin de 9 tipuri de proceduri de

atribuire, respectiv:
licitatie deschisa; licitatie restransa; negociere competitiva; dialog

competitiv; parteneriatul pentru inovare; negociere fara publicare
prealabila;concursul de solutii; procedura de atribuire in cazul serviciilor sociale
si al altor servicii specifice;procedura simplificata.

Fiecare dintre aceste proceduri este reglementata intr-un mod specific, in
functie de intentia autoritatii publice contractante.

Sa speram ca prin noua lege se va realiza o transparenta suplimentara in
cadrul achizitiilor publice si vom avea efecte pozitive asupra economiei
nationale.

Sursa : HotNews.ro
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Fermierii pot accesa și în acest an fonduri europene
nerambursabile prin submăsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea
fermelor mici, din cadrul PNDR 2020. Pentru a putea primi sprijin
prin intermediul acestei măsuri de investiții, solicitantul sprijinului
trebuie să îndeplinească mai multe condiții minime, conform
Ghidului Solicitantului.

Prima condiție din documentul AFIR notează că solicitantul
trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor și
întreprin de rilor mici. De asemenea, pentru a obține fon duri
europene în cadrul submăsurii 6.3, acesta trebuie să dețină o
exploatație agricolă cu dimensiunea economică între 8.000 –
11.999 euro S.O. (valoare producție standard) – fermă mică.
Stabilirea dimensiunii econo mice se face conform situației
existente la momentul depunerii Cererii de Finanțare, așa cum este
înregistrată în IACS – APIA din perioada de depunere stabilită
conform legis lației naționale și/ sau în Registrul exploatațiilor –
ANSVSA, precum și la Primărie în Registrul Agricol.

O altă condiție este ca solicitantul să aibă exploatația agricolă
înregistrată, conform prevederilor legislative naționale, cu cel puțin
24 de luni înainte de solicitarea sprijinului. De asemenea, pentru a
accesa fonduri, posibilul beneficiar trebuie să prezinte și un Plan
de Afaceri. Gestionarea eficientă a planului de afaceri este
condiționată de stabilirea domi ciliului beneficiarului în UAT-ul în
care exploa tația este înregistrată, precum și de existența locului de
muncă în același UAT sau zona limitrofa a UAT-ului în care este
înregistrată exploatația (dacă este cazul). Aceste condiții trebuie
îndeplinite în maximum 9 luni de la data semnării Deciziei de
Finanțare.

O a treia condiție de eligibilitate este ca solicitantul să nu fi
beneficiat de sprijin anterior prin această submăsură din PNDR
2014-2020; O exploatație agricolă nu poate primi sprijin decât o
singură dată în cadrul acestei submă suri prin PNDR 2014-2020, în
sensul că exploa tația nu poate fi transferată între doi sau mai mulți
fermieri, beneficiari ai sprijinului prin această submăsură; În cazul
investițiilor în exploatații viticole pentru soiurile de struguri de vin,
vor fi eligibile doar exploatațiile de viță de vie pentru vin din
arealele viticole nominalizate prin Ordinul nr. 397/2003, cu
modificările și completările ulterioare, prevăzute în Anexa nr. 7 la
Ghidul Solicitantului); În cazul înființării/ reconversiei plantațiilor
pomicole, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile
eligibile și suprafețele incluse în Anexa din Cadrul Național de
Implementare aferentă Subprogra mului Tematic Pomicol din Anexa
nr. 6 la Ghidul Solicitantului, exceptând cultura de căpșuni în spații
protejate și pepinierele, acestea putând fi înființate pe întreg
teritoriul național. De asemenea, implementarea Planului de
Afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă luni de la
data semnării deciziei de acordare a sprijinului; Înaintea solicitării
celei de-a doua tranșe de sprijin, beneficiarul face dovada creșterii
performanțelor economice ale exploa tației, prin comercializarea
producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei
tranșe de sprijin (cerința va fi verificată în momentul finalizării

implementării planului de afaceri); În cazul în care exploatația
agricolă vizează creșterea animalelor, Planul de Afaceri va
prevede în mod obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de
grajd, conform nor melor de mediu (cerința va fi verificată la mo -
men tul finalizării implementării Planului de Afaceri, respectiv
înainte de acordarea tranșei a doua); în cazul în care în cadrul
exploatației agri cole există o platformă de gestionare a gu noiului
de grajd care respectă normele de me diu/ care trebuie adaptată la
normele de mediu, în Planul de Afaceri se va detalia acest aspect.

O ultimă condiție specificată în Ghidul AFIR este ca solicitantul
să aibă stabilit domiciliul/ sediul social în Unitatea Administrativ
Teritorială în care este înregistrată exploatația. În cazul în care
solicitantul este încadrat într-o activitate salarizată, locul de muncă
trebuie să fie în aceeași UAT sau zona limitrofa a UAT-ului în care
este înregistrată exploatația vizată pentru sprijin. Aceste condiții
trebuie îndeplinite în maxim nouă luni de la data semnării Deciziei
de Finanțare.

Punctajele minime de calitate pentru depunerea
proiectelor cu fonduri europene

Pentru a putea fi admis în cadrul procesului de selecţie, o
cerere de finanţare cu fonduri europene din PNDR trebuie să
îndeplinească punctajul aferent pragului de calitate lunar a fiecărei
submăsuri. Astfel, proiectele care au un punctaj mai mare vor
putea fi depuse şi, inclusiv, evaluate la începutul sesiunii,
respectându-se însă pragul de calitate minim. Pragurile de calitate
lunare stabilite pentru sesiunea 2016 sunt diferite pentru fiecare
submăsură în parte.

Fiecare potenţial beneficiar îşi va face singur evaluarea
propriului proiect pentru a stabili cate puncte are, în funcţie de
criteriile de selecţie publicate în Ghidul Solicitantului. În funcţie de
autoevaluarea realizată, solicitantul va depune proiectul în luna în
care se va încadra din punct de vedere al punctajului estimat
(exemplu: dacă un proiect a fost autoevaluat cu 75 de puncte,
solicitantul îl va putea depune încă din prima lună a sesiunii când
pragul de calitate este de 85 de puncte, dar va fi evaluat începând
cu a doua lună când pragul de calitate va fi de 75 de puncte).

Dacă se constată că solicitantul şi-a estimat punctajul cu mai
mult de 20% faţă de punctajul stabilit de AFIR, proiectul respectiv
va fi mutat la finalul clasamentului şi va fi finanţat doar dacă rămân
sume disponibile după selectarea celorlalte proiecte.

Pragurile de calitate lunare stabilite pentru
sesiunea 2016 pentru cele mai importante

submăsuri din PNDR:
Submăsura 4.1 – Investiţii în exploataţii agricole ( Scopul

investiţiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea
investiţiilor pentru creşterea competitivităţii exploataţilor agricole
prin dotarea cu utilaje şi echipamente performante în raport cu
structura agricolă actuală, precum şi investiţiile pentru
modernizarea fermei (în special, cele de dimensiuni medii şi
asocieri de ferme mici şi medii) şi îmbunătăţirea calităţii activelor
fixe.

65 de puncte pentru perioada 28.04 – 31.05.2016
55 de puncte pentru perioada 01.06 – 30.06.2016
45 de puncte pentru perioada 01.07 – 31.07.2016
35 de puncte pentru perioada 01.08 – 31.08.2016
25 de puncte pentru perioada 01.09 – 30.09.2016
25 de puncte pentru perioada 01.10 – 31.10.2016

Submăsura 4.1a – Investiţii în exploataţii pomicole ( Scopul
investiţiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este creşterea
competitivităţii exploataţiilor pomicole prin dotarea cu utilaje şi
echipamente, înfiinţarea, modernizarea şi/ sau extinderea unităţilor
de procesare, înfiinţarea de plantaţii pomicole, reconversia
plantaţiilor existente şi creşterea suprafeţelor ocupate de
pepinierele pomicole.)

40 de puncte pentru perioada 20.05 – 31.05.2016

35 de puncte pentru perioada 01.06 – 30.06.2016
30 de puncte pentru perioada 01.07 – 31.07.2016
20 de puncte pentru perioada 01.08 – 31.08.2016
10 de puncte pentru perioada 01.09 – 30.09.2016
10 de puncte pentru perioada 01.10 – 31.10.2016

Submăsura 4.2 – Sprijin pentru investiţii în prelucrarea/
comercializarea şi/ sau dezvoltarea de produse agricole ( Scopul
investiţiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea
întreprinderilor care realizează investiţii corporale şi necorporale
pentru procesarea şi marketingul produselor agricole cuprinse în
Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene, cu
excepţia produselor pescăreşti).

45 de puncte pentru perioada 20.05 – 31.05.2016
40 de puncte pentru perioada 01.06 – 30.06.2016
35 de puncte pentru perioada 01.07 – 31.07.2016
25 de puncte pentru perioada 01.08 – 31.08.2016
15 de puncte pentru perioada 01.09 – 30.09.2016
15 de puncte pentru perioada 01.10 – 31.10.2016

Submăsura 4.2a – Investiţii în procesarea/ marketingul
produselor din sectorul pomicol ( Scopul investiţiilor sprijinite în
cadrul acestei submăsuri este de a acorda pentru investiţii
corporale şi necorporale în cadrul întreprinderilor de prelucrare şi
comercializare a fructelor şi marketingul produselor din fructe.)

40 de puncte pentru perioada 20.05 – 31.05.2016
35 de puncte pentru perioada 01.06 – 30.06.2016
30 de puncte pentru perioada 01.07 – 31.07.2016
20 de puncte pentru perioada 01.08 – 31.08.2016
10 de puncte pentru perioada 01.09 – 30.09.2016
10 de puncte pentru perioada 01.10 – 31.10.2016

Submăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri (
Scopul investiţiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de
sprijinire a stabilirii pentru prima dată a tinerilor fermieri ca şefi/
conducători unici ai unei exploataţii agricole.)

75 de puncte pentru perioada 28.04 – 31.05.2016
65 de puncte pentru perioada 01.06 – 30.06.2016
55 de puncte pentru perioada 01.07 – 31.07.2016
45 de puncte pentru perioada 01.08 – 31.08.2016
35 de puncte pentru perioada 01.09 – 30.09.2016
25 de puncte pentru perioada 01.10 – 31.10.2016

Submăsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici (
Scopul investiţiilor sprijinite în cadrul acestei sub - măsuri este
sprijinirea investiţiilor pentru creşterea competitivităţii exploataţilor
agricole prin dotarea cu utilaje şi echipamente performante în
raport cu structura agricolă actuală, precum şi investiţiile pentru
modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii şi
asocieri de ferme mici şi medii) şi îmbunătăţirea calităţii activelor
fixe.

55 de puncte pentru perioada 28.04 – 31.05.2016
45 de puncte pentru perioada 01.06 – 30.06.2016
35 de puncte pentru perioada 01.07 – 29.07.2016
25 de puncte pentru perioada 01.08 – 31.08.2016
15 de puncte pentru perioada 01.09 – 30.09.2016
15 de puncte pentru perioada 01.10 – 31.10.2016
Pentru întreaga perioadă de programare 2014 – 2020

România beneficiază de o alocare financiara totală de 9,47
miliarde de euro. De asemenea, alocarea bugetara totală a
Măsurilor implementate la nivelul AFIR se ridică la 4,87 miliarde de
euro.

În perioada 25 martie 2015 (când a fost deschisă prima
sesiune de primire a proiectelor prin PNDR 2020) şi până la 18
decembrie 2015, AFIR a primit 7.697 de cereri de finanţare.
Valoarea totală a fondurilor europene nerambursabile solicitate
prin aceste proiecte a fost de peste 1,55 miliarde de euro, potrivit
AFIR.

n Dan SAVA

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură informează că
numărul total de beneficiari autorizați la plată pe toate tipurile de fonduri
(Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), Fondul European
pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (FEADR) și Buget Național),
începând cu data de 8 aprilie 2016 și până în prezent este de 786.512:
„Suma totală autorizată la plată pentru cererile unice de plată depuse
de fermieri în Campania 2015, este de 1,219 miliarde euro, respectiv:
FEGA – 966,67 milioane euro, din care: 255,44 milioane euro plăți în
avans (efectuate în luna noiembrie 2015); 711,23 milioane euro plăți
regulare. FEADR+cofinanțare de la bugetul național – 162,25 milioane
euro pentru Măsura 13 – «Plăți pentru zone care se confruntă cu
constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice» – din PNDR
2014-2020; Bugetul național – 90,98 milioane euro pentru Ajutorul
Național Tranzitoriu în Sectorul Vegetal (ANT1). De asemenea,
precizăm că în anul calendaristic 2016, respectiv în perioada
01.01.2016 și până în prezent, Agenția de Plăți și Intervenție pentru
Agricultură a efectuat plăți pentru toate schemele pe care le
implementează în sumă totală de 1,026 miliarde euro, astfel: FEGA –
715,47 milioane euro; FEADR+cofinanțare – 168,82 milioane euro;
BUGET NAȚIONAL – 142,28 milioane euro, din care: 90,98 milioane
euro ANT 1; 49,12 milioane euro motorină; 2,17 milioane euro
cofinanțare măsuri de piață și promovare produse agricole”, se arată
într-un comunicat oficial de presă al Agenției.

Accentul  pe subvenţiile în zootehnie
Plățile aferente sectorului zootehnic vor începe după finalizarea

tuturor verificărilor administrative prevăzute de legislația în vigoare și
implementarea acestora în sistemul informatic, această activitate fiind

una „prioritară” pentru APIA, informează Agenția de Plăti în cadrul unui
comunicat de presă. „Referitor la sprijinul financiar aferent sectorului
zootehnic, precizăm că APIA va începe efectuarea plăților după
finalizarea tuturor verificărilor administrative prevăzute de legislația în
vigoare și implementarea acestora în sistemul informatic, această
activitate reprezentând o prioritate pentru Agenție”. Agenția de Plăți
menționează că ,prin Hotărârea nr.382/27.05.2016, au fost aprobate
plafoanele alocate ajutoarelor naționale tranzitorii și schemelor de
sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum și pentru stabilirea
cuantumului acestora pentru anul de plată 2015.

Conform Hotărârii de Guvern, plafonul ajutoarelor naționale
tranzitorii pentru speciile bovine și ovine/caprine, care se acordă pentru
anul de plată 2015, este în limita sumei de 203.152.561 euro, respectiv
897.446,7 mii lei, și se distribuie astfel: 27,78 milioane euro pentru
schema decuplată de producție în sectorul lapte, specia bovine; 116,77
milioane euro pentru schema decuplata de producție în sectorul carne,
specia bovine; 58,59 milioane euro pentru schema cuplată de
producție, speciile ovine/caprine. Plățile pentru ajutoarele naționale
tranzitorii în sectorul zootehnic se acordă fermierilor din sectoarele care
au beneficiat de plăți naționale directe complementare în anul 2013.

De asemenea, Guvernul a aprobat plafonul maxim de 113,35
milioane euro, care se acordă pentru anul de plata 2015, pentru
schemele de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, crescătorilor de
animale din speciile bovine, ovine, caprine, viermi de mătase. Suma se
repartizează astfel: 1,33 milioane euro pentru specia bovine, categoria
bivolițe de lapte; 24,5 milioane euro pentru speciile ovine/caprine; 10,5
milioane euro pentru specia bovine, categoria taurine din rase și metișii
acestora; 76,99 milioane euro pentru specia bovine, categoria vaci de

lapte; 27.000 euro pentru specia viermi de mătase.
Plățile pentru schemele de ajutoare naționale tranzitorii și sprijin

cuplat în sectorul zootehnic se fac în lei, la cursul de schimb de 4,4176
lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data
de 30 septembrie 2015.

Undă verde pentru subvenţia la motorină
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a demarat luni, 6

iunie, plata pentru acciza la motorina utilizată în agricultură pentru
trimestrul I 2016, conform Ordinului nr.819/01.06.2016. Potrivit unui
comunicat emis de APIA, suma alocata este de 93.913.700,242 lei iar
plata se efectuează pentru un număr de 12.185 beneficiari și pentru o
cantitate de 52.246.842,972 litri motorină. Valoarea accizei este de
1,7975 lei /litru pentru anul 2016. De asemenea, APIA precizează că
,până la acest moment, suma totală autorizată la plata pentru cererile
depuse de fermieri în Campania 2015 în sectorul vegetal este de
1,184 miliarde euro, din care: 255,44 milioane euro plăți în avans
FEGA; 685,77 milioane euro plăți regulare efectuate din FEGA; 89,24
milioane euro Ajutor Național Tranzitoriu în sectorul vegetal (ANT 1) cu
finanțare din Bugetul National; 153,87 milioane euro (FEADR +
cofinanțare de la bugetul național) pentru Măsura 13 – “Plăți pentru
zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte
constrângeri specifice” – PNDR 2014 – 2020. Totodată, APIA a
autorizat la plată suma de 6,5 milioane euro pentru Măsura 14 –
(FEADR + cofinanțare de la bugetul național) “Plăți în favoarea
bunăstării animalelor”.

n Dan SAVA

Cum arată bilanţul plăţilor FEGA şi FEADR?

Secretele accesării fondurilor PNDR 2020
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Cifra de afaceri din industrie pe total (piaţa internă şi piaţa externă), în termeni nominali,
a crescut cu 4,3% în primele patru luni ale anului în curs, comparativ cu perioada similară
din 2015, potrivit datelor publicate de Institutul naţional de Statistică (INS)

În aprilie 2016, cifra de afaceri din industrie pe total, în termeni nominali, a scăzut faţă
de martie cu 1,4%, iar faţă de luna corespunzătoare din anul precedent a crescut cu 9,3%.
Cifra de afaceri din industrie, în perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2016, raportat la acelaşi
interval al anului precedent, s-a majorat pe ansamblu în urma creşterii industriei
prelucrătoare, cu 5,3%. Industria extractivă a scăzut cu 21,8%. 

Pe marile grupe industriale, creşteri ale cifrei de afaceri s-au înregistrat în sectoarele:
industria bunurilor de folosinţă îndelungată (cu 20,7%), industria bunurilor de capital (cu
10,2%) şi industria bunurilor de uz curent (cu 6,9%). 

Scăderi s-au înregistrat în industria energetică, de 14,8%, şi în industria bunurilor
intermediare, cu 0,3%. 

În aprilie 2016, faţă de martie 2016, cifra de afaceri din industrie, pe total, s-a redus cu
1,4% în urma scăderilor din industria extractivă (cu 10,3%) şi industria prelucrătoare (cu
1,2%). 

Pe marile grupe industriale s-au înregistrat următoarele scăderi: industria bunurilor de
folosinţă îndelungată (cu 4,7%), industria bunurilor intermediare (cu 3,1%), industria
bunurilor de capital (cu 1,4%) şi industria energetică (cu 1,2%). 

Industria bunurilor de uz curent a crescut cu 1,8%. 
Cifra de afaceri din industrie, în luna aprilie 2016, faţă de aprilie 2015, a urcat pe

ansamblu cu 9,3%, ca urmare a creşterilor din industria prelucrătoare (+10,6%). Industria
extractivă a scăzut cu 23,8%. 

Pe marile grupe industriale, creşteri au înregistrat: industria bunurilor de folosinţă
îndelungată (cu 25,3%), industria bunurilor de capital (cu 14,7%), industria bunurilor de uz
curent (cu 11,7%) şi industria bunurilor intermediare (cu 3,4%). 

Scăderi s-au înregistrat în industria energetică, de 0,9%. Sursa: INS

ANAF se
laudă cu o
creştere de

3,32% a
încasărilor

• Veniturile încasate de
Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală
(ANAF) în primele cinci
luni ale anului s-au
ridicat la 82,42 miliarde
lei, cu 3,32% peste
programarea bugetară,
din care 22,25 miliarde
lei sunt încasări din
TVA, de asemenea în
creştere cu 4,04%

ANAF a subliniat faptul că
raportarea veniturilor s-a realizat la
veniturile din programul bugetar şi
nu la perioada similară a anului
trecut, pentru că nivelul taxelor, în
special TVA, este diferit faţă de cel
din 2015.

În luna ianuarie încasările au
fost peste program, ţinând cont că
aceasta este, în mod tradiţional, o
lună excepţională care vine după
consumul crescut din perioada
sărbătorilor de iarnă. În plus, în
ianuarie s-au încasat peste
program 600 de milioane de lei din
accizele la tutun, pe fondul
incertitudinilor legate de
implementarea în România a
Directivei Tutunului. Tot în
ianuarie, a fost înregistrat un plus
de venituri de cel puţin 15 miliarde
de lei datorită faptului că Guvernul
a achitat, în decembrie, sume
importante pe proiecte cu fonduri
europene. Sumele încasate în plus
din accizele la tutun în ianuarie s-
au reflectat în minus în lunile
februarie, martie şi aprilie. Astfel,
încasările totale s-au realizat
conform programului în februarie
şi martie, dar au fost sub program
în aprilie, şi au revenit peste
program în mai.

n Dan SAVA

În primul trimestru 2016.

Construcţiile de locuinţe
au crescut cu 25,5% 

• au fost date în folosinţă 11590
locuinţe, în creştere cu 2358 locuinţe
faţă de perioada similară a anului
trecut, potrivit datelor Institutului
Naţional de Statistică (INS)

Pe medii de rezidenţă, cele mai multe au fost
construite în mediul urban, respectiv 58,4%. Repartiţia pe
fonduri de finanţare a locuinţelor terminate relevă faptul
că, în primul trimestru al acestui an, numărul locuinţelor
terminate din fondurile private a crescut cu 2633 locuinţe
comparativ cu perioada similară a anului trecut.
Distribuţia în profil regional evidenţiază creşteri în
regiunile de dezvoltare: Nord – Est (+1211 locuinţe), Nord
- Vest (+496), Sud – Est (+378), Vest (+244), Centru (+210),
Sud-Vest Oltenia (+136), Sud-Muntenia (+97). O scădere a
numărului locuinţelor terminate s-a înregistrat în
regiunea de dezvoltare Bucureşti – Ilfov (-414 locuinţe).

În primele trei luni din 2016,
Turiştii străini au

cheltuit 1,11 miliarde
de lei

• aproximativ 414.000 de turişti
străini au venit în România în primul
trimestru al anului, iar cheltuielile
acestora s-au ridicat la peste un
miliard de lei, arată datele raportate
de Institutul Naţional de Statistică
(INS)
Principalul motiv al sejurului petrecut de

turiştii străini (nerezidenţi) în România l-a
reprezentat afacerile, participarea la
congrese, conferinţe, cursuri, târguri şi
expoziţii (63,3% din numărul total de turişti
nerezidenţi), cheltuielile acestora
reprezentând64,0% din total.

Cel de al doilea motiv al sejurului petrecut
de nerezidenţi în România l-a reprezentat
călătoriile în scop particular pentru 36,7% din
numărul total de turişti nerezidenţi, dintre
acestea evidenţiindu-se călătoriile pentru
vacanţe pentru 61,7%. Călătoriile în scop
particular includ călătoriile pentru vacanţe,
cumpărături, evenimente culturale şi sportive,
vizitarea prietenilor şi rudelor, tratament
medical, religie, tranzit şi alte activităţi.

Din totalul cheltuielilor pentru afaceri,
ponderea cea mai mare o reprezintă
cheltuielilepentru cazare (54,5%), fiind
preferată cazarea cu mic dejun inclus
(93,7%). Cheltuielile turiştilor nerezidenţi
înrestaurante şi baruri au fost de 16,5%, iar
cele pentru cumpărături au reprezentat
12,8%.

Din totalul cheltuielilor pentru cumpărături
37,6% au reprezentat cheltuielile pentru
cumpărarea alimentelor şi băuturilor, urmate
de cheltuieli pentru cumpărarea de cadouri şi
suveniruri 32,7%.

Cheltuielile pentru închirierea de
autoturisme au avut o pondere de 64,1% din
totalul cheltuielilor pentru transport, iar
cheltuielile pentru bilete de intrare în muzee,
obiective turistice, grădini zoologice/botanice
au reprezentat 40,5% din totalul cheltuielilor
pentru recreere.

Din totalul nerezidenţilor sosiţi în
România, 48,3% şi-au organizat sejurul prin
agenţii de turism, iar 29,0% si-au organizat
singuri sejurul.

Principalul mijloc de transport utilizat de
turiştii nerezidenţi pentru a sosi în România a
fost avionul (78,3% din numărul total de
turişti). Autoturismele proprii au reprezentat
13,1%, urmate de autocare şi autobuze cu
7,9%, alte mijloace ( tren, ambarcaţiuni
fluviale, autoturisme închiriate, motociclete
etc.) 0,7%. Sursa: MEDIAFAX

Creştere de 4,3% a cifrei de afaceri, la nivel naţional 

În primul trimestru 2016,

Raportul dintre pensionari şi salariaţi
a fost de 9 la 10

• Numărul de pensionari a scăzut în primul trimestru cu 16.000 de
persoane, la 5,2 milioane, iar pensia medie s-a cifrat la 942 lei, în
creştere cu 5,4% faţă de trimestrul precedent
În acelaşi timp, pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 930 lei,

iar raportul dintre pensia medie nominală netă de asigurări sociale de stat pentru
limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare şi câştigul salarial mediu net a fost
de 56,4% (comparativ cu 54% în trimestrul precedent), a anunţat Institutul
Naţional de Statistică.

Creşterea pensiei medii reale faţă de trimestrul precedent, calculat ca raport
între indicele pensiei nominale pentru calculul pensiei reale şi indicele preţurilor
de consum, a fost de 6,2%. Raportul pe total dintre numărul mediu de pensionari
de asigurări sociale de stat şi cel al salariaţilor a fost de 9 la 10, cu variaţii majore
în funcţie de zonă, de la 5 pensionari la 10 salariaţi în Bucureşti la 17 la 10 în
judeţul Teleorman.

De asemenea, pensia medie de asigurări sociale de stat a variat
semnificativ la nivel regional, ecartul dintre valoarea minimă şi cea maximă
depăşind 400 de lei (748 lei în judeţul Giurgiu faţă de 1179 lei în Municipiul
Bucureşti). Pensionarii de asigurări sociale deţin ponderea majoritară (99,9%) în
numărul total de pensionari. Pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă
88,8% în totalul celor de asigurări sociale. Pe categorii de pensii, numărul
pensionarilor pentru limită de vârstă a fost preponderent (74,6%) în cadrul
pensionarilor de asigurări sociale. Pensionarii cuprinşi în categoriile de pensii –
anticipată şi anticipată parţial ¬ au reprezentat 2%.

Numărul total al beneficiarilor pensiei sociale minim garantate (indemnizaţie
socială) în trimestrul I a fost de 563.100 persoane, din care 451.200 persoane
din sistemul asigurărilor sociale de stat, reprezentând 9,6% din totalul
pensionarilor din această categorie. În acelaşi timp, 111.900 pensionari provin
din fostul sistem pentru agricultori, reprezentând 25,7% din totalul acestora.

Sursa: MEDIAFAX
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Persoanele fizice autorizate (PFA) şi ceilalţi contribuabili care
realizează venituri din activităţi independente trebuie să plătească
la stat în această lună impozitul pe venit şi contribuţiile sociale.
Acestea reprezintă plăţi anticipate aferente trimestrului al doilea din
2016 şi pot fi efectuate până pe 27 iunie, întrucât ziua de 25 pică
într-o sâmbătă. Din acest material aflaţi care sunt toate obligaţiile
stabilite de agenda fiscală a lunii în curs pentru PFA (impozite,
contribuţii şi declaraţii fiscale), dar şi sancţiunile pentru cei care nu
respectă termenele impuse de lege.

Conform reglementărilor în vigoare, persoanele fizice autorizate
sunt obligate să plătească contribuții de asigurări sociale (CAS) și
contribuții de asigurări sociale de sănătate (CASS), precum şi
impozitul pe venit. 

Atât plata CAS, cât şi plata CASS se realizează trimestrial, în
patru rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare
trimestru, ceea ce înseamnă că plăţile aferente celui de-al doilea
trimestru al anului trebuie efectuate luna aceasta până pe 27,
inclusiv, asta deoarece ziua de 25 iunie pică într-o zi nelucrătoare
(sâmbăta), motiv pentru care termenul-limită pentru plata obligaţiilor
fiscale se prelungeşte până în prima zi lucrătoare, adică luni.

Pe lângă aceste două contribuții obligatorii, mai există și unele
contribuții opționale, pentru care persoanele fizice autorizate pot să
opteze. Este vorba despre contribuția la bugetul asigurărilor pentru
șomaj, contribuția pentru asigurarea în caz de accidente de muncă
și boli profesionale, precum și contribuția pentru concedii și
indemnizații (FNUASS).

Concret, până pe 27 iunie, PFA trebuie să
efectueze următoarele plăţi:

Plata anticipată a impozitului pe venit aferentă trimestrului II din
2016. Trebuie efectuată de persoanele fizice organizate ca
întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane fizice
autorizate, care realizează venituri din activități independente, din
cedarea folosinței bunurilor, activităţi agricole impuse în sistem real,
precum şi din silvicultură şi piscicultură, cu excepţia veniturilor din
arendare.

PFA plătește un impozit de 16% din venitul net determinat în
sistem real, în cazul PFA care stabilesc venitul net anual utilizându-
se datele din contabilitatea în partidă simplă sau un impozit de 16%
din norma de venit, în cazul PFA impuse pe bază de normă de venit.

Notă: Codul fiscal stabileşte că venitul net anual din activităţi
independente se determină în sistem real, pe baza datelor din
contabilitate, ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile
efectuate în scopul realizării de venituri.

Plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS)
aferentă trimestrului II. Trebuie efectuată de către: întreprinzătorii
titulari ai unei întreprinderi individuale, membrii întreprinderii
familiale, persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să
desfășoare activități economice, persoanele care realizează
venituri din profesii libere, persoanele care realizează venituri din
drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se
determină pe baza datelor din evidența contabilă în partidă simplă,
persoanele care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor,
persoanele care realizează venituri din silvicultură și piscicultură și
persoanele care realizează venituri din activități agricole pentru
care nu au fost stabilite norme și se impun în sistem real.

Persoanele fizice autorizate datorează o contribuție la sănătate
de 5,5%, însă baza de calcul diferă în funcție de modul de impunere
a PFA: în sistem real sau pe baza normei de venit.

Astfel, pentru impunerea în sistem real, baza de calcul este
reprezentată de venitul net anual realizat exclusiv cheltuielile
reprezentând contribuții sociale (diferența dintre totalul veniturilor
încasate și cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri,
exclusiv cheltuielile reprezentând contribuții sociale).

În cazul impozitării la normă de venit, baza de calcul este
valoarea anuală a normei de venit, raportată la cele 12 luni ale
anului, ce nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut
pe țară (care de la 1 mai este de 1.250 de lei), dacă acest venit este
singurul asupra căruia se calculează contribuția.

Plata contribuțiilor la sănătate se efectuează anticipat, în cursul
anului, cu regularizarea sumelor datorate anual. Astfel, în baza
declarației de venit estimat (Formular 220) sau a declarației de venit
realizat (Formular 200), organul fiscal emite decizia de impunere
pentru plăți anticipate în care stabilește contribuția de asigurări
sociale de sănătate datorată anticipat și termenele de plată.

Plata se efectuează trimestrial, în patru rate egale, până la data
de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, astfel încât 27 iunie
devine termenul-limită pentru plata CASS aferentă celui de-al
doilea trimestru din anul în curs. 

În cazul persoanelor fizice autorizate care nu depun declaraţia
privind venitul realizat (de exemplu, persoanele impuse la norma de
venit), contribuţiile de asigurări sociale plătite trimestrial reprezintă
plata finală în contul contribuţiei anuale datorate.

Plata contribuţiei de asigurări sociale (CAS) aferentă
trimestrului II. CAS pe care PFA o datorează la sistemul de pensii
este, anul acesta, de 10,5% sau de 26,3%, conform opţiunii şi se
aplică asupra venitului net obţinut, şi nu la o bază de calcul aleasă
de contribuabil, aşa cum s-a întâmplat până la finalul anului 2015.
Totuși, acest venit nu poate fi mai mic de 35% din câștigul salarial
mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale
de stat, dar nici mai mare de echivalentul a de cinci ori câștigul
salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor
sociale de stat.

Cum câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurărilor sociale de stat este stabilit anul acesta la
valoarea de 2.681 de lei, rezultă că baza de calcul pentru CAS nu
poate fi mai mică de 938,35 lei, dar nici mai mare de 13.405 lei.

Persoana fizică autorizată poate opta, conform actualelor
reglementări, între aplicarea cotei individuale de 10,5% sau a cotei
integrale de 26,3%, opțiune care odată exercitată nu poate fi
anulată în cursul anului respectiv, ci doar din anul următor.

Atenţie! Cota de 10,5% nu asigură un stagiu complet de
cotizare pentru pensie, ci doar o parte din acesta. În cazul PFA-urile
care doresc să beneficieze de o pensie întreagă, aceştia au putut
opta să achite, prin intermediul formularului 600 „Declarație privind
îndeplinirea condițiilor de încadrare în categoria persoanelor
asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii”, cota de 26,3%,
care conține și contribuția datorată de angajator, de 15,8%.

Având în vedere cele menţionate mai sus, un PFA care a optat
pentru plata unei cote de 10,5% va avea de achitat plăţi anticipate
în valoare de cel puţin 98 de lei/lună (35% x 2.681 lei x 10,5%) şi
1.176 de lei într-un an. Asta înseamnă 294 de lei/trimestru. 

Aplicând cota CAS de 26,3% asupra acestor valori, PFA va plăti
la pensie minimum 247 de lei/lună (35% x 2.681 lei x 26,3%), adică
2.964 de lei/an şi 741 de lei/trimestru. 

Vă reamintim că, potrivit noului Cod fiscal, în vigoare de la 1
ianuarie, PFA datorează obligatoriu cota individuală CAS de 10,5%
calculată la venitul net obținut, chiar dacă este concomitent
salariată (obţine venituri din salarii sau asimilate salariilor). 

Există şi câteva categorii de PFA care nu trebuie
să plătească contribuţia de asigurări sociale.

Concret, este vorba despre:
Contribuabilii al căror venit net anual, respectiv valoarea anuală

a normei de venit, după caz, raportat la cele 12 luni ale anului, este
sub 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurărilor sociale de stat;

pensionarii și persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de
asigurări sociale, cazul avocaţilor. 

Impozitul reținut la sursă în luna precedentă - se plătește de
către contribuabilii care obțin venituri din drepturi de proprietate
intelectuală, din contracte/ convenţii civile, din expertiză contabilă și
tehnică, judiciară și extrajudiciară, dintr-o asociere cu o persoană
juridică care nu generează o persoană juridică, din premii și jocuri
de noroc, obținute de nerezidenți sau din alte surse.

Pe lângă contribuţiile obligatorii, menţionate anterior, există şi
unele opţionale, pe care un PFA poate alege să le platească, după
cum urmează: contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj, cea
pentru asigurarea în caz de accidente de muncă şi boli
profesionale, precum şi cea pentru concedii şi indemnizaţii.

Astfel, deși asigurarea pentru șomaj nu este obligatorie pentru
o persoană fizică autorizată, totuși ea poate alege să o plătească,
în cazul în care dorește să beneficieze de ajutor de șomaj, atunci
când, de exemplu, nu va mai avea activitate. Contribuția lunară la
șomaj este de 0,5% din venitul asigurat.

Conform prevederilor legale, se poate asigura în sistemul
asigurărilor pentru șomaj orice persoană care realizează venituri
din activități desfășurate potrivit legii și care nu este deja asigurată.

Pentru a plăti contribuția la șomaj, persoanele fizice pot încheia
contract de asigurare pentru șomaj cu agenția pentru ocuparea
forței de muncă în a cărei rază teritorială își au domiciliul, dacă au
cel puțin vârsta de 18 ani și sunt asigurate în sistemul public de
pensii și în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Venitul lunar pentru care se face asigurarea nu poate fi mai mic
decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, dar nici
mai mare decât echivalentul a de cinci ori câștigul salarial mediu
brut, stabilit potrivit legii, în vigoare în luna pentru care se plătește
contribuția de asigurare pentru șomaj.

Nici contribuția pentru concedii și indemnizații (FNUASS) nu
este obligatorie, însă PFA poate alege să o plătească dacă dorește
să beneficieze de indemnizații pentru concediile medicale.

Conform OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile
de asigurări sociale de sănătate, contribuția pentru concedii și
indemnizații este de 0,85% din veniturile supuse impozitului pe
venit. Pentru a beneficia de concedii și indemnizații, persoanele
autorizate să desfășoare activități independente sunt obligate să
depună declarația de asigurare pentru concedii și indemnizații la
casa de asigurări de sănătate la care sunt luate în evidență ca
plătitori de contribuție de asigurări sociale de sănătate.

Notă: Legislaţia în vigoare nu interzice plata concediului
medical unei persoane care deţine atât calitatea de PFA, cât şi cea
de salariat. Astfel, aceasta poate beneficia de plata concediului
medical de la ambele locuri de muncă, atât timp cât plăteşte
contribuţia pentru concedii și indemnizații de 0,85% din veniturile
supuse impozitului pe venit.

Alte declarații pentru PFA ce au termenul de
depunere 27 iunie:

Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale,
impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate,
Formularul 112. Aceasta se depune numai de persoanele fizice
care au calitatea de angajatori, deci cele care au angajați;

Decontul de taxă pe valoarea adăugată, Formularul 300, format
electronic. Se depune lunar, trimestrial, semestrial sau anual numai
de PFA care sunt înregistrate ca plătitoare de TVA;

Declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările
intracomunitare de bunuri pentru luna trecută, Formularul 390
VIES. Se depune lunar de contribuabilii înregistrați în scopuri de
TVA.

Declarația informativă privind livrările/prestările și achizițiile
efectuate pe teritoriul național aferente lunii precedente, Formularul
394. Se depune de:

1. persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în
România, conform art. 316 din Codul fiscal, obligate la plata taxei
conform art. 307 din acelaşi act normativ, pentru operațiuni
impozabile în România, conform art. 268 alin. (1);

2. persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în
România, conform art. 316 din Codul fiscal, care realizează în
România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de
TVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile.

Cei care nu se încadrează în termene pot fi sancționați
PFA care nu vor respecta termenul de 27 iunie pentru

îndeplinirea obligațiilor către stat vor putea fi sancționate în
conformitate cu dispoziţiile Codului de procedură fiscală. Mai exact,
actul normativ prevede că, pentru neachitarea la termenul de
scadență de către debitor a obligațiilor de plată, se datorează după
acest termen dobânzi și penalități de întârziere.

Astfel, pentru obligațiile fiscale neachitate la termenul de plată,
reprezentând impozitul pe venit, se datorează dobânzi după cum
urmează:

în anul fiscal de impunere, pentru obligaţiile fiscale stabilite,
potrivit legii, de organul fiscal central sau de contribuabili, inclusiv
cele reprezentând plăţi anticipate, dobânzile se calculează din ziua
următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sau,
după caz, până în ultima zi a anului fiscal de impunere, inclusiv;

dobânzile pentru sumele neachitate în anul de impunere potrivit
lit. a), se calculează începând cu data de 1 ianuarie a anului
următor până la data stingerii acestora inclusiv;

în cazul în care obligaţia fiscală stabilită prin decizia de
impunere anuală sau declaraţia de impunere anuală, după caz,
este mai mică decât cea stabilită prin deciziile de plăţi anticipate
sau declaraţiile depuse în cursul anului de impunere, dobânzile se
recalculează, începând cu prima zi a anului fiscal următor celui de
impunere, la soldul neachitat în raport cu impozitul anual stabilit prin
decizia de impunere anuală sau declaraţia de impunere anuală,
urmând a se face regularizarea dobânzilor în mod corespunzător;

pentru diferenţele de impozit rămase de achitat, conform
deciziei de impunere anuală sau declaraţiei de impunere anuală,
dobânzile se datorează începând cu ziua următoare termenului de
scadenţă prevăzut de lege. În cazul impozitului pe venit, această
regulă se aplică numai dacă declaraţia de venit a fost depusă până
la termenul prevăzut de lege. În situaţia în care declaraţia de venit
nu a fost depusă până la termenul prevăzut de lege, dobânda se
datorează începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui de
impunere.

Nivelul dobânzii este, din 2016, de 0,02% pentru fiecare zi de
întârziere. În plus, plata cu întârziere a obligațiilor fiscale se
sancționează și cu penalități de întârziere, nu doar cu dobânzi.

Așadar, PFA care nu achită până pe 27 iunie taxele la stat vor
plăti pentru fiecare zi de întârziere o penalitate de 0,01% începând
cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data
stingerii sumei datorate inclusiv.

Important! Penalitatea de întârziere nu înlătură obligația de
plată a dobânzilor.

Notă: Vă reamintim că, în baza prevederilor noului Cod de
procedură fiscală, a fost introdusă penalitatea de nedeclarare, cea
care vizează contribuabilii care acţionează cu rea-credinţă, adică
aceia care declară mai puţin decât câştigă sau cei care nu-şi
raportează deloc obligaţiile fiscale - detalii aici. 

Nu uitaţi că 10 iunie este termenul-limită pentru
depunerea:

Declaraţiei de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru
persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate
juridică, Formularul 010, care trebuie depusă de entităţile
care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în
urma depăşirii plafonului legal de scutire.

Declaraţiei de înregistrare fiscală/Declaraţiei de menţiuni
pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi
economice în mod independent sau exercită profesii libere,
Formularul 070. Se depune de persoanele fizice care
desfăşoară activităţi economice în mod independent sau
exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze
ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de
scutire.

Atenţie! Nedepunerea la termen a acestor formulare
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
500 la 1.000 de lei, pentru persoanele fizice/asocieri şi alte
entităţi fără personalitate juridică.

Sursa: Avocatnet.ro

Agenda fiscală pentru PFA: Ce impozite şi contribuţii
trebuie să declare şi să plătească acestea în iunie?
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Potrivit ministrului finanțelor
publice, Anca Dragu, începând cu
toamna acestui an, contribuabilii își
vor putea plăti online impozitele și
taxele datorate Fiscului. Anca Dragu,
ministrul finanțelor publice, a declarat
recent, în cadrul unei conferințe
dedicate împlinirii a cinci ani de
Ghișeul.ro, că ANAF a demarat
procedurile de înrolare pe această
platformă online. Dragu a mai explicat
că printre principalele obiective ale
mandatului său se numără
simplificarea procedurilor
administrative și plata online.

„În acel moment (la preluarea
mandatului de către Anca Dragu - n.
red.), nu exista o iniţiativă rapidă,
concretă şi imediată pentru plata
taxelor şi impozitelor de către
persoane prin intermediul cardului, la
ghişeu sau online. Ne-am îndreptat
către Ghişeul.ro pentru că este o
platformă care deja funcţionează la
nivelul taxelor locale. Este cazul să
mergem şi la nivelul autorităţilor
centrale, respectiv să înrolăm ANAF
în Ghişeul.ro pentru simplificarea vieţii
contribuabilului”, a afirmat ministrul,
citat de Agerpres.

Anca Dragu a mai spus că ANAF a
demarat aceste proceduri datorită
faptului că, prin intermediul platformei
guvernamentale maisimplu.gov.ro,
românii și-au exprimat dorința de a
putea plăti taxele online. „Aşadar,
având în vedere numărul mare de
solicitări privind plata taxelor online,
ANAF a demarat procedurile şi
sperăm ca din toamnă acest lucru să
fie posibil cel puţin la nivelul
persoanelor fizice”, a mai spus Dragu.

Ministrul a explicat că aderarea
ANAF la sistemul de plată electronică
trebuie să fie precedată de selectarea

unei instituții de credit prin care să fie
realizate plățile, precum și de
înregistrarea efectivă a Fiscului pe
platformă. „Pot să vă spun că am
demarat ambele acțiuni în paralel și în
acest moment avem deja un grup de
lucru care lucrează din partea
Trezoreriei și din partea ANAF pentru
realizarea caietului de sarcini, dar și
pentru identificarea aspectelor tehnice
la nivel IT pe care trebuie să le
soluționăm în perioada imediat
următoare”, a menționat Anca Dragu.

În cadrul conferinței, ministrul a
anunțat că există, de asemenea, și
câteva aspecte de ordin tehnic și
juridic care trebuie avute în vedere.
„De exemplu, datele cu privire la ce
taxe și impozite are de plătit fiecare
contribuabil sunt date cu caracter
secret. Asta înseamnă că informațiile
de plată vor fi furnizate de ANAF la 24
de ore după deschiderea contului pe
Ghișeul.ro. De asemenea, stingerea
creanțelor se va face în maximum
cinci zile de la efectuarea plății”, a
afirmat ministrul finanțelor.

Notă: În prezent, taxele și
impozitele pot fi plătite în numerar la
casieriile trezoreriilor, prin virament
bancar, respectiv prin ordin de plată
sau prin internet banking, precum și
prin mandat poștal.

Ghișeul Virtual de Plăți, numit
„Sistemul național electronic de plată
online a taxelor și impozitelor utilizând
cardul bancar” (SNEP), este
reglementat de HG nr. 1235/2010
privind aprobarea realizării Sistemului
naţional electronic de plată online a
taxelor şi impozitelor utilizând cardul
bancar și a devenit accesibil pentru
bucureșteni în anul 2006, prin
intermediul său putând fi plătite la
acea vreme numai amenzile de

circulație. Doi ani mai târziu, site-ul
începea să fie folosit pentru plata
taxelor și impozitelor locale, de
această dată numai de către locuitorii
Sectorului 6 al Capitalei.

La ora actuală, Ghișeul.ro este
folosit pentru plata online a
impozitelor pe proprietăți și a taxelor
stabilite de instituțiile publice înrolate
în sistem. În momentul de față, este
vorba de aproximativ 200 de primării
care acceptă această modalitate de
plată. Totodată, prin intermediul
acestui site, contribuabilii pot să
plătească și amenzile
contravenționale primite, cu
deducerile aferente plății în 48 de ore.
(Puteți consulta AICI lista tuturor
instituţiilor publice înrolate în
Ghișeul.ro, iar AICI puteți accesa lista
instituţiilor publice active la plata cu
autentificare.)

Cum se plătesc online
taxele și impozitele

Conform portalului Ghişeul.ro, prin
intermediul căruia se realizează
plățile online, SNEP pune la dispoziția
utilizatorilor două sectiuni, una de
plată cu autentificare și una de plată
fără autentificare. Astfel, pentru
secțiunea de plată cu autentificare
sunt necesare date de acces, adică
un nume de utilizator și o parolă, care
se primesc de la primăria în raza
căruia contribuabilul își are domiciliul.

Pentru a-si achita obligațiile,
contribuabilul se autentifică în sistem,
introduce numele de utilizator și
parola și, mai departe, selectează
obligația de plată aferentă unei
institutii publice beneficiare. În
continuare, pentru a efectua plata,
contribuabilul trebuie să selecteze
obligația de plată, introduce suma pe
care dorește să o achite, confirmă
acceptarea termenilor și condițiilor de
utilizare a serviciilor oferite de SNEP
și confirmă inițierea plății. La final,
introduce datele aferente cardului
bancar și autorizează plata.

După efectuarea tranzacției,
SNEP emite contribuabilului o dovadă
de plată ce conține numărul dovezii
de plată, data plății (data autorizării
tranzacției), CNP/NIF sau CIF/CUI
(pentru persoane fizice autorizate) al
persoanei pentru care s-a achitat
obligația de plată, codul și denumirea
obligației bugetare, denumirea și CIF-
ul instituției publice beneficiare, suma
plătită și explicații.

Totodată, există și posibilitatea ca
un contribuabil să efectueze o plată
electronică și fără autentificarea în
sistem. În acest caz, însă, nu este
disponibilă consultarea în timp real a
obligațiilor de plată și istoricul
tranzacțiilor. Prin urmare, pot fi plătite
doar taxe și impozite al căror cuantum
este cunoscut contribuabililor.

Atenție! Dacă e-mail-ul cu dovada
de plată nu ajunge la adresa indicată
de contribuabil, acesta trebuie să
contacteze departamentul de suport
al portalului pentru a verifica dacă
plata s-a efectuat cu succes. Serviciul
Suport Ghişeul.ro este disponibil de
luni pană joi, între orele 09.00 - 16.30,
și vinerea, între orele 09.00 - 14.00.

Sursa: Avocatnet.ro

Contribuabilii îşi vor
putea plăti datoriile în
termen de cinci zile de
la comunicare, chiar şi
după termenul de plată

scadent
În practica Fiscului din prezent, există numeroase situaţii în

care deciziile de impunere sunt comunicate contribuabililor cu
întârziere, adesea chiar şi după trecerea termenului scadent de
plată. Automat, contribuabililor li se calculează apoi dobânzi şi
penalităţi de întârziere, asta în ciuda faptului că aceştia nu au fost
înştiinţaţi în timp util de cuantumul obligaţiei de plată. Pentru a
rezolva această problemă, Ministerul Finanţelor Publice (MFP)
propune un nou termen de scadenţă, care să curgă doar de la
momentul comunicării deciziei de impunere, adică a sumei de plată.

Proiectul de act normativ reglementează şi procedura de
colectare a creanţelor fiscale, în condiţiile în care, aşa cum este
explicat în referatul de aprobare anexat documentului, în practica
din prezent a organelor fiscale sunt frecvente situaţiile în care
acestea emit sau comunică cu întârziere contribuabililor deciziile de
impunere, chiar şi după expirarea termenul de plată scadent.

Evident, într-o astfel de situaţie, în care contribuabilul nu este
înştiinţat în timp util despre cuantumul obligaţiei fiscale de plată,
acesta nu poate respecta termenele de plată scadente prevăzute în
Codul fiscal sau alte acte normative. Mai mult, odată împlinită
scadenţa sau termenul de plată, autorităţile încep să calculeze
obligaţii fiscale accesorii, respectiv dobânzi şi penalităţi de
întârziere, calculate pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua
imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii
sumei datorate inclusiv.

De altfel, valoarea dobânzilor şi penalităţilor de întârziere a fost
modificată la începutul anului, odată cu intrarea în vigoare a noului
Cod de procedură fiscală. Concret, valoarea dobânzii este în 2016
de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere, iar a penalităţii de
întârziere de 0,01% pe zi de întârziere - detalii suplimentare sunt
aici. 

Care este propunerea autorităţilor?

În aceste condiţii, reprezentanţii Finanţelor s-au gândit că este
necesară stabilirea expresă a unui nou termen scadent pentru
situaţiile în care organul fiscal comunică deciziile de impunere după
expirarea termenelor de plată, pentru a fi evitate astfel inechităţile
din prezent, apărute ca urmare a calculării unor obligații fiscale
accesorii.

„Obligațiile fiscale stabilite de organul fiscal prin decizii de
impunere comunicate după expirarea termenelor de plată
prevăzute de Codul fiscal sau alte legi speciale care reglementează
creanţe fiscale, sunt scadente în termen de cinci zile de la data
comunicării deciziei de impunere, cu condiţia depunerii de către
contribuabil/plătitor a declaraţiilor fiscale în termenul prevăzut de
lege”, scrie în proiectul de lege lansat de MFP, care are nevoie de
aprobarea Guvernului şi a Parlamentului pentru a se aplica.

Aşadar, dacă prevederile propuse vor intra în vigoare,
contribuabilii nu vor mai putea fi sancţionaţi pentru neplata obligației
fiscale decât în cazul în care, după comunicarea deciziei de
impunere, adică a sumei de plată, aceştia nu vor achita datoriile în
termenul de cinci zile propus în proiectul de act normativ.

Totuşi, pentru a beneficia de această prevedere, contribuabilii
vor fi obligaţi să depună, în termenele prevăzute de lege, declaraţia
fiscală în baza căreia organul fiscal competent emite decizia de
impunere.

“Apreciem că o corectă abordare este aceea de a nu se calcula
obligații accesorii, de vreme ce contribuabilului nu i s-a comunicat
decizia de impunere, el neavând cunoștință despre cuantumul
obligației fiscale de plată”, scrie în nota de fundamentare care
însoţeşte proiectul de lege amintit. 

Când poate considera Fiscul că ai datorii
restante înainte de scadenţă?

Într-un articol anterior explicam cum se poate ajunge în situaţia
în care un contribuabil să înregistreze creanţe restante înainte ca
acestea să ajungă la termenul de plată. 

Concret, situaţia în care anumite datorii fiscale devin restante
înainte de a fi scadente este întâlnită în cazul inspecţiilor fiscale,
atunci când organele fiscale competente pot stabili asemenea
obligaţii: “Organele fiscale interpretează legea în sensul în care
sumele stabilite cu titlu de obligații fiscale suplimentare în urma unei
inspecții fiscale sunt considerate ca fiind restante încă de la data la
care contribuabilul avea obligaţia de plată a obligaţiilor fiscale
respective, deşi la momentul scadenţei lor, potrivit legii, acestea nu
erau cunoscute contribuabilului, deoarece, prin ipoteză, ele nu
fuseseră încă stabilite în sarcina sa de către organele fiscale”, a
precizat liderul departamentului de dispute și litigii fiscale din cadrul
Radu și Asociații, casa de avocatură asociată EY în România.

Pe lângă această situaţie, obligaţii restante pot apărea si în
cazul depunerii unei declaraţii rectificative, prin intermediul căreia
se modifică întinderea obligațiilor fiscale datorate din trecut
(contribuabilul modifică declaraţia depusă anterior, majorând
cuantumul obligaţiilor fiscale declarate iniţial, cu consecinţa naşterii
obligaţiei de plată cu privire la diferenţa astfel stabilită).

Sursa: Avocatnet.ro

Din toamnă, 

Taxele și impozitele datorate
Fiscului vor putea fi plătite online

• Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a început procedurile de înrolare pe
platforma Ghișeul.ro



8 Partener European

Iunie 2016 Vâlcea Economică

Urmare a unei interpelări având ca
obiect „Suprapunerea perimetrului
Carierei Bistriţa cu Parcul Naţional
Buila Vânturâriţa”, Ministerul Mediului
a precizat următoarele: „Parcul
Naţional Buila Vânturâriţa a fost
declarat arie protejată prin Hotărârea
Guvernului nr. 2151/2004 privind
instituirea regimului de arie naturală
protejată pentru noi zone, în baza
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 236/2000 privind regimul ariilor
protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice,
aprobată prin Legea nr. 462/2001, în
vigoare la acea dată. Conform
prevederilor art. 10 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 236/2000
aprobată prin Legea nr. 462/2001,
modul de constituire şi de administrare
a ariilor protejate va lua în considerare
interesele comunităţilor locale,
facilitându-se participarea localnicilor
la aplicarea măsurilor de protecţie,
conservare şi utilizare durabilă a
resurselor naturale, încurajându-se
menţinerea practicilor şi cunoştinţelor
tradiţionale locale în valorificarea
acestor resurse, în beneficiul
comunităţilor locale. De asemenea, la
art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului 236/2000 aprobată prin
Legea 462/2001, se prevedea că
documentaţia necesară în vederea
instituirii regimului de arie naturală
protejată trebuia să conţină, printre
altele, un studiu de fundamentare
ştiinţifică. Având în vedere prevederile
legale menţionate mai sus şi luând in
considerare faptul că exploatarea
resurselor minerale din zona Arnota-
Bistriţa, judeţul Vâlcea a început în anii
1960 precum şi faptul că prin
Hotărârea Guvernului nr. 652/2000
privind aprobarea unor licenţe de
concesiune a activităţii miniere de
exploatare, încheiate între Agenţia
Naţională pentru Resurse Minerale şi
Societatea Naţională a Sării Salrom –
S.A s-a aprobat licenţa de concesiune
a activităţii miniere de exploatare în
perimetrul carierei Arnota-Bistriţa,
considerăm că la momentul elaborării
studiului de fundamentare ştiinţifică
pentru declararea Parcului Naţional
Buila Vânturâriţa nu s-a ţinut cont de
prevederile art. 10 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 236/2000,
respectiv faptul că activitatea de
exploatare a resurselor minerale
reprezintă o activitate tradiţională,
precum şi de impactul social al
restricţiilor impuse prin includerea
zonei în suprafaţa parcului.
Orodonanţa de urgenţă a Guvernului

nr. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei
sălbatice, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 49/2011,

care abrogă Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 236/2000, nu conţine
dispoziţii cu privire la condiţiile şi
modul de modificare a suprafeţelor
parcurilor naţionale. Singurele
dispoziţii ce vizează modificarea
suprafeţelor ariilor naturale protejate
de interes naţional se regăsesc la art.
56, aplicabile în situaţia pierderii valorii
şi capacităţii conservate pentru care
au fost declarate iniţial, fapt ce atrage
încetartea regimului de arie naturală
protejată. Totodată menţionăm faptul
că, suprafaţa Parcului Naţional Buila
Vânturăriţa are şi statut de arie
naturală protejată de interes
comunitar, respectiv sit de importanţă
comunitară – ROSCI0015 Buila
Vânturăriţa declarat prin Ordinul
ministrului mediului şi dezvoltărilor
rurale nr. 1964/2007 privind instruirea
regimului de arie naturala protejată a
siturilor de importanţă comunitară, ca
parte integrantă a reţelei ecologice
europene Natura 2000 în România şi
sit de importanţă specială avifaunistică
– ROSPA0025 Cozia – Buila –
Vânturăriţa declarat prin Hotărârea
Guvernului nr. 1284/2007 privind
declararea ariilor de protecţie specială
avifaunistică, ca parte integrantă a
reţelei ecologice europene natura
2000 în România. Evidenţiem că,
potrivit art. 2, alin (3) al Directivei
Consiliului nr. 85/337 Habitate,
măsurile adoptate în scopul
conservării habitatelor şi speciilor de

interes comunitar trebuie să ţină
seama de condiţiile economice,
sociale şi culturale, precum şi de
caracteristicile regionale şi locale. Prin
includerea perimetrului carierei

Arnota-Bistriţa în suprafaţa siturilor
natura 2000, considerăm că nu s-a
ţinut seama de cerinţele directivei.
Potrivit art. 1, punctul 6 din Ordinul nr.
2386/2011 pentru modificarea
ordinului ministrului mediului şi
dezvoltării durabile nr. 1964/2007
privind instituirea regimului de arie
naturală protejată a siturilor de
importanţă comunitară, ca parte
integrantă a reţelei ecologice
europene Natura 2000 în România,
formularele standard ale siturilor se
modifică prin ordin al conducătorului
autorităţii publice centrale pentru
protecţia mediului, în baza
recomandărilor Comisiei Europene şi
ca urmare a negocierilor în cadrul
seminarelor biogeografice dintre
autoritatea publică centrală pentru

protecţia mediului şi Comisia
Europeană. Având în vedere
prevederile legale invocate şi
competenţele autorităţii publice
centrale pentru protecţia mediului în
ceea ce priveşte administrarea ariilor
naturale protejate considerăm că
soluţionarea aspectelor semnalate
revine acesteia”.

Consecinţe greu

de imaginat

Societatea Naţională a Sării (SNS)
Salrom - Sucursala Exploatarea
Minieră (EM) Râmnicu Vâlcea, care
exploatează calcar în zona Bistriţa-
Costeşti, a ajuns la limita Parcului
Naţional Buila – Vânturariţa, arie
naturală protejată, parte integrantă a
reţelei ecologice europene Natura
2000 în România. Uzinele Sodice
Govora - Ciech Chemical Group
intenţionează să închidă fabrica de la
Râmnicu Vâlcea dacă nu primeşte
garanţii că se pot aproviziona cu
calcar de la Bistriţa pentru încă 10-15
ani, stopând orice investiţie din
această cauză.

SNS – EM Râmnicu Vâlcea
exploatează calcar în zona Bistriţa
(Comuna Costeşti - Vâlcea) în baza
unei licenţe aprobată prin H.G.
652/2000. Ulterior aprobării
perimetrului minier, printr-o altă
hotărâre de guvern (H.G. 2151/2004),
în această zonă s-a instituit o arie
protejată, fără a se ţine cont de
existenţa activităţii miniere sau să se
verifice în teren limitele celor două
suprafeţe. Astfel, printr-o eroare, s-a
ajuns în situaţia ca 16 hectare din
perimetrul minier să se regăsească şi
în aria protejată.

Pentru rezolvarea acestei
probleme, în conformitate cu art. 22
din O.G. 57/2007, s-a propus
constituirea unei zone de dezvoltare
durabilă pe suprafaţa încadrată atât în
Parcul Naţional, cât şi în perimetrul
minier. Această soluţie nu ar afecta

scopul urmărit prin declararea ariei
protejate. Din totalul suprafeţei
Parcului Naţional Buila Vânturariţa, de
aproximativ 4.500 ha, doar 29 ha sunt
necesare continuării activităţii miniere
(16 ha pentru exploatare şi 13 ha
pentru realizarea căilor de acces).
Centrul de Cercetare a Mediului şi
Valorificare Durabilă a Resurselor, din
cadrul Universităţii din Craiova, a
întocmit, la solicitarea SNS Salrom
Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea,
o documentaţie profesionistă privind
modificarea limitelor Parcului Naţional,
aceasta fiind depusă la Ministerul
Mediului (nr. 125612/17.09.2007).

Cu toate acestea, Consiliul
Ştiinţific al Parcului Naţional a dat un
aviz negativ, nefiind acceptată nicio
variantă propusă de E.M. Râmnicu
Vâlcea pentru rezolvarea situaţiei.
Cinci luni mai târziu, Consiliul Ştiinţific
şi-a dat acordul ca cele 16 ha
suprapuse să fie incluse în zona de
dezvoltare durabilă a parcului, însă a
respins din nou ideea renunţării şi la
cele 13 ha, necesare amenajării
drumurilor pentru transportul calcarului
către platforma chimică de la Râmnicu
Vâlcea. În cazul în care, în continuare,
exploatarea s-ar face doar în zona
nesuprapusă cu aria protejată,
resursele de calcar ar fi asigurate timp
de maxim 14 ani. Dar, acest mod de
exploatare nu este posibil din punct de
vedere tehnic, întrucât nu se pot
executa lucrările de deschidere
absolut necesare extragerii rezervelor
de calcar. Drept urmare, pentru ca
activitatea minieră să se poată
desfăşura în condiţii optime, E.M.
Râmnicu Vâlcea are nevoie şi de cele
13 ha.

Exploatarea zăcământului de
calcar în zona Bistriţa este vitală
pentru economia judeţului nostru, de
această activitate depinzând în mod
direct două dintre cele mai importante
companii vâlcene: Oltchim şi Uzinele
Sodice Govora. Afectate pot fi, însă, şi
alte societăţi comerciale mari, cu sute
sau chiar mii de angajaţi.

n Dan SAVA

Coordonator:
Mihai Andrei Cismaru

Tehnoredactare:
Cristina NUICĂ

Redactori:
Andreea Țenea, Mihaela Măciuceanu,

Gheorghe Constantin Rizoiu, 
Mihai Andrei Cismaru, Dan Sava, 

Radu Angelescu

Publicaţie editată de:
Centrul de Pregătire Profesională Vâlcea

Redacţia şi administraţia:
Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria nr. 7

Telefon: 0250/733449; 0250/734200
E-mail: ccivl@ccivl.ro

Pagină web: www.ccivl.ro
Cont facebook: http://www.facebook.com/

pages/Partener-European/306855139403339

Partener european
Publicaţie a oamenilor de afaceri vâlceni

Statul român s-a predat demult în această speţă:

Viitorul carierei Bistriţa şi a întregii platforme

chimice vâlcene se joacă la Comisia Europeană!
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