
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
afa ceri, analize de sec tor, legis -
la ţia în vi goare, articole, infor -
maţii 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, elibe -
rarea 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.
Arhiva Electronică de Garanţii

Reale şi Imobiliare
Camera de Comerţ şi Industrie

Vâlcea, ca agent împuternicit al
Camerei de Comerţ şi Industrie a
României, oferă următoarele
servicii privind înscrierea avizelor
în Arhiva Electronică de Garanţii
Reale Imobiliare:

înscrierea avizelor de garanţie
în arhiva electronică; con sul tanţă
de specialitate; ser vicii de căutare
şi copiere de infor maţii din baza de
date a arhivei electronice; elibe ra -
rea la cerere de copii certificate
după înscrierile în arhivă.

Soluţionarea rapidă a litigiilor

comerciale
Curtea de Arbitraj Comercial

oferă o alter nativă de soluţio na -
rea litigiilor contractuale, carac -
te rizată prin flexibilitate, hotărâri
definitive şi obligatorii.
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Impas depăşit pe platforma chimică vâlceană: 

CET şi Oltchim au
semnat prelungirea

colaborării

Zeci de milioane pentru refacerea
infrastructurii vâlcene 

Guvernul a aprobat, în şedinţa din data de 6.07.2016, alocarea
sumei de 201,423 milioane lei pentru efectuarea unor lucrări de
refacere a infrastructurii locale afectate de precipitaţiile din perioada
mai-iunie 2016. Judeţul Vâlcea a primit cea mai mare sumă alocată,
respectiv 39 milioane lei. La nivelul judeţului Vâlcea, fondurile
solicitate au vizat obiective ale infrastructurii locale de pe raza a 20
de localităţi afectate în perioada menţionată, impunându-se de
urgenţă efectuarea unor lucrări de refacere a drumurilor, podurilor,
punţilor pietonale, a canalelor pentru scurgerea apelor pluviale, a
rigolelor, precum şi a reţelelor de alimentare cu apă distruse în urma
precipitaţiilor abundente înregistrate pe raza judeţului Vâlcea. În
urma pagubelor estimate în baza evaluărilor realizate de către
autorităţile administraţiei publice locale, de către reprezentanţii
Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea şi de
către cei ai Instituţiei Prefectului- judeţul Vâlcea, cele mai mari sume
de bani au fost aprobate pentru localităţile: Vaideeni – 6982 mii lei,
Budeşti – 3837 mii lei şi Scundu – 2970 mii lei.

Stimulente pentru angajarea studenţilor
Conform reprezentanţilor Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM)

Vâlcea, conform Legii nr. 72/2007 actualizată, privind stimularea încadrării în muncă a
elevilor şi studenţilor, angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi pe perioada
vacanţelor beneficiază de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului
social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în
vigoare, prevazut de Legea 76/2002. Perioada maximă de acordare a stimulentului financiar
este de 60 de zile lucrătoare în anul calendaristic respectiv. Pentru a beneficia de
stimulentul menţionat, angajatorii încheie cu AJOFM Vâlcea o convenţie, în termen de 30
de zile de la data angajării elevilor şi studenţilor aflaţi în perioada vacanţelor. În vederea
încheierii convenţiei, angajatorii depun la agenţie o cerere însoţită de următoarele
documente: tabelul nominal cuprinzând elevii şi studenţii încadraţi; adeverinţa eliberată de
instituţia de învăţământ prin care se atestă că persoana are statut de elev sau de student şi
urmează cursurile într-o formă de învăţământ de stat sau particular, înfiinţată potrivit legii,
cuprinzând şi precizarea expresă a perioadei de vacanţă; actul de identitate al elevului sau
studentului; copia contractului de muncă; declaraţia pe propria răspundere că angajatorul
nu se regăseşte în una dintre următoarele situaţii: a încadrat în muncă elevi şi studenţi
anterior datei de începere a vacanţelor stabilite potrivit legii, pentru elevii şi studenţii
respectivi; au beneficiat, pentru elevii şi studenţii respectivi, de stimulentul financiar, pentru
o perioada de 60 de zile lucrătoare în cursul anului calendaristic.

Primele disponibilizări la CET Govora după
intrarea în insolvenţă

• circa 300 de salariați ai Centralei Electrice de Termoficare (CET) Govora, majoritatea fiind
personal tehnic, economic și socio-administrativ (TESA), ar urma să fie disponibilizați, a declarat
într-o conferință de presă administratorul judiciar al unității, Remus Borza.

"Am avut mai multe discuții cu sindicatele și am abordat problema concedierilor colective. Vreau să spun că am tăiat zile de concediu. Păi erau 42 de zile
lucrătoare de concediu. Dacă la acestea adăugăm sâmbetele și duminicile, ajungeam la 70 de zile, iar dacă picau și sărbătorile legale, undeva spre 100. Am tăiat
la 20 de zile minim la care am adăugat un plus de 6 zile, pentru a încheia această anomalie. Am abordat problema concedierilor colective și a criteriilor. Vreau să
spun că din 2.300 de angajați, 1.000 sunt rude, fini, nepoți, soți. Printre criterii este cel de familie dar nu neapărat unul eliminator, pentru că sunt cazuri de rude dar
care lucrează eficient. (…) Vom avea în vedere pe cei care mai au 1-2 sau 3 ani până la pensie. Vom aborda criteriul rudelor de gradul I, dar așa cum am spus, vor
fi și excepții, vom vedea pe cei care au avut abateri disciplinare. Vom renunța la cei care au firme, noi încurajăm antreprenoriatul dar nu în interiorul CET-ului. Adică
țara are nevoie de cât mai mulți patroni, nu poți fi și angajat la stat dar și antreprenor. Majoritatea disponibilizaților vor fi TESA", a afirmat Remus Borza pe această
temă.

n Dan SAVA

Detalii în pagina 3E
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Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură (APIA) informează
că a finalizat în data de 05 iulie a.c.,
Campania de primire a cererilor unice
de plată pentru anul 2016, în cadrul
căreia au fost înregistrate un număr
de 900.927 cereri, cu o suprafață
declarată la plată de 9.492.575,01
hectare. Cele mai multe cereri unice
de plată au fost depuse în judeţele

Suceava (48.970 cereri), Dolj (39.717
cereri), Bihor (37.795 cereri), Bistrița
Năsăud (36.038 cereri) și Maramureş
(35.011 cereri). Totodată, cele mai
mari suprafeţe solicitate la plată se
regăsesc în judeţele Timiş (525.320,76
ha), Constanţa (486.817,71 ha),
Teleorman (414.492,53 ha), Dolj
(406.349,69 ha) şi Călărași
(370.437,22 ha).

„La nivelul Agenţiei de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură –
Centrul Judeţean Vâlcea, Campania
de primire a cererilor unice de plată
pentru anul 2016 s-a finalizat cu un
număr de 19.495 cereri înregistrate,
cu o suprafaţă declarată la plată de
66.499,67 hectare.

De asemenea, suma totală
autorizată la plată pentru Campania

2015 în sectorul vegetal, la nivelul
Centrului Judeţean Vâlcea este de
45.808.774,99 lei, pentru un număr
total de 18.626 fermieri, iar în cadrul
schemei de plată pentru Ajutorul
Național Tranzitoriu în sectorul
zootehnic – schemă decuplată de
producţie în sectorul lapte specia
bovine (ANTZ 7) s-au decontat
109.772,28 lei, iar în sectorul carne,
specia bovine (ANTZ 8) s-au
decontat 779.424,49 lei.

Reamintim că s-au depus cereri
unice de plată, fără penalizări, până
la data de 10.06.2016, urmând ca în
conformitate cu prevederile modifica -
rea prevederilor regulamentare,
precum și cele ale O.U.G. 3/2015, să
se calculeze penalizări de 1 % pentru
fiecare zi lucrătoare a sumelor la care
fermierul ar fi avut dreptul dacă
cererea unică de plată ar fi fost
depusă până la data precizată mai
sus.

Solicitările depuse după data de 5
iulie a.c. nu mai sunt admise, iar
fermierului nu i se acordă niciun fel de
plată sau de sprijin.

De asemenea, menționăm că tot
miercuri s-a început autorizarea la
plată a schemei de plată pentru
Ajutorul Național Tranzitoriu în
sectorul zootehnic – schemă
decuplată de producţie în sectorul
carne, specia bovine (ANTZ 8).
Plafonul total alocat conform HG
nr.382/2016 este de 116.770.266
euro, respectiv de 116.746,5 mii lei.
Cuantumul calculat este de 97,4
euro/cap animal, respectiv 430,27 lei.

Până la acest moment, suma
totală autorizată la plată pentru
Campania 2015, este de 1,524
miliarde euro, un număr total de
841.285 fermieri 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),
respectiv:

FEGA – 1,193 miliarde euro, din
care: 255,44 milioane euro plăți în
avans (efectuate în luna noiembrie
2015); 937,64 milioane euro plăți
regulare.

FEADR + cofinanțare de la
bugetul național – 212,55 milioane
euro, din care: 197,05 milioane euro
pentru Măsura 13 – “Plăți pentru zone
care se confruntă cu constrângeri
naturale sau cu alte constrângeri
specifice” –  din PNDR 2014-2020;
15,5 milioane euro pentru Măsura
214 – “ Plăți privind agromediu”.

Buget național – 119,12 milioane
euro, din care: 109,88 milioane euro
pentru Ajutor Național Tranzitoriu în
sector vegetal (ANT1); 3,83 milioane
euro pentru Ajutor Național
Tranzitoriu în sector zootehnic –
Schema decuplată de producție în
sectorul lapte, specia bovine (ANTZ
7); 5,41 milioane euro pentru Ajutor
Național Tranzitoriu în sector
zootehnic – Schema decuplata de
producție în sectorul carne, specia
bovine (ANTZ 8)” se precizează într-
un comunicat oficial de presă al
Agenţiei. n Dan SAVA

19.495 cereri de subvenţie 66.499,67 hectare 

Cinci milioane de lei, pagube

pentru apicultorii vâlceni

Având în vedere fenomenele naturale severe înregistrate în primele șase
luni ale acestui an, în nordul Olteniei, (temperaturi scăzute, ploi abundente),
Prefectura Vâlcea aduce la cunoștință faptul că apicultorii din județul Vâlcea se
confruntă cu o situație dificilă. Fenomenele hidrometeorologice au dus la lipsa
totală a secreției de nectar și la sistarea pontei la matcă.

În consecință, apicultorii au fost determinați să opteze pentru hrăniri
abundente cu siropuri artificiale. Astfel, peste 86.000 familii de albine au fost
afectate în proporție de 90%, valoarea financiară a pierderilor fiind de
aproximativ 5.280.000 lei. În acest context, Prefectura a solicitat Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale acordarea unui sprijin financiar guvernamental
pentru apicultorii din județul Vâlcea.

Totul în condiţiile în care, nu cu mult timp înainte, Ministerul Agriculturii a
publicat pe propriul site date actualizate cu privire la situația sectorului apicol.
Astfel, conform informațiilor MADR, la data de 30 aprilie 2016, se înregistra un
număr total de 1,553.515 de familii de albine. Cele mai multe familii de albine
se regăsesc în județele Mehedinți (95.068), Vâlcea (79.520), Iași (59.841),
Caraș Severin (55.770), Bacău (54.041), Brașov (51.500). În ceea ce privește
numărul de stupi, datele MADR, din septembrie 2015, precizează că există
1,534.749 de stupi. Județele în care se regăsesc cei mai mulți stupi sunt
Mehedinți (94.320), Vâlcea (84.650), Mureș (82.400), Iași (58.397), Caraș
Severin (56.798). Datele Ministerului Agriculturii, din 30 septembrie 2015, mai
arată că producția de miere aferentă sezonului apicol anterior a fost de 34.999
tone, pe piață fiind valorificată o cantitate de 18.626 de tone, pentru consum
familial fiind folosită 10.414 tone, iar în stoc 5.959 tone. Cele mai mari producții
de miere au fost înregistrate in județele Vâlcea (4.176 tone), Dâmbovița (3.584
tone), Mureș (2.790), Brașov (1.980 tone), Caraș Severin (1.704 tone), potrivit
MADR.

n Dan SAVA

Intabularea gratuită a devenit realitate
Guvernul a stabilit, printr-o

ordonanță de urgență, o serie de
măsuri care asigură înscrierea urgentă
și gratuită în folosul cetățenilor și
garantarea proprietății statului, prin
înregistrarea sistematică în sistemul
integrat de cadastru și carte funciară.
Potrivit actului normativ, unitățile
administrativ-teritoriale vor înscrie în
sistemul integrat de cadastru și carte
funciară imobilele din extravilan,
indiferent de calitatea titularului
dreptului, respectiv proprietar, titular al
unui drept real asupra imobilului sau
posesor. Aceste acțiuni se vor finanța
în cadrul Programului național de
cadastru și carte funciară. În cazul
unităților administrativ teritoriale în
care nu există terenuri în extravilan,
acestea pot demara lucrările de
înregistrare sistematică a celor din
intravilan.

Reprezentantul Guvernului în teritoriu menționează că pentru intabularea terenurilor agricole, unitățile administrativ-
teritoriale vor primi finanțare din bugetul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), pe bază de
contract de finanțare anual. ANCPI va asigura finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru toate cele 3180 unități
adminis trativ-teritoriale din România, plus municipiul București, prin utilizarea veniturilor proprii ale agenției. În acest an,
bugetul alocat este în valoare de 90,7 milioane euro.

Decizia luată de Guvern este definitorie pentru accesarea de către fermieri a fondurilor alocate României în cadrul
Pilonului I al Politicii Agricole Comune, și la implementarea schemelor de plăţi în agricultură, în sectoarele vegetal şi
zootehnic, care se aplică în perioada 2015 – 2020, prin intabu larea terenurilor agricole din sectoa rele cadastrale din
extravilanul localităților. Totoda tă, actul normativ va da posibilitatea ca unitățile administrativ teritoriale care au derulat deja
lucrări de înregistrare sistematică din fonduri proprii să poată primi cofinanțare din partea ANCPI, ulterior finalizării înregis -
trării sistematice la nivel de sector cadastral și nu doar după finaliza rea înregistrării la nivelul întregii unități administrativ-
teritoriale. Mă sura este menită să asigure accelerarea ritmului de desfășurare a lucrărilor de întabulare.

O nouă reglementare instituită prin actul normativ creează cadrul legal pentru ca ANCPI să deschidă cărți funciare din
oficiu, prin conversia în format electronic a informațiilor disponibile, acolo unde există cărți funciare vechi; noile prevederi
detaliază și modalitatea de contestare a acestor înscrieri, ceea ce va asigura protejarea drepturilor cetățenilor și va
conduce la creșterea numărului de imobile înscrise în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară.

De asemenea, pentru a asigura concordanța dintre situația din evi dențele cadastrale și cea reală, la ni velul oficiilor
teritoriale vor fi cons tituite comisii abilitate să procedeze la îndreptarea erorilor săvârșite cu oca zia recepțiilor cadastrale
și a îns crierilor în cartea funciară. O altă măsură are în vedere detalierea modalității de furnizare a serviciilor on-line, pentru
a permite accesul on-line instituţiilor publice, notarilor pu blici, experţilor judiciari, persoa ne lor autorizate să realizeze lucrări
de cadastru, geodezie, cartografie şi fotogrammetrie şi executorilor jude că toreşti și instanțelor judecă torești la platforma
informatică a sistemului integrat de cadastru și carte funciară al ANCPI.

Cuantumul onorariului notarial ce se va achita de către ANCPI pentru eliberarea de către notarii publici a certificatelor
de moștenitor pentru succesiunile nedezbătute, certificate întocmite cu privire la imobile ce au făcut obiectul înre gistrării
sistematice, va fi stabilit prin Ordin comun al ministrului Justiției și directorului general al Agenției, în îndeplinirea
condiționalității stabilită prin Memorandumul de înțelegere ratificat prin Legea nr. 31/2014. Măsurile sunt cuprinse în
ordonanța de urgență aprobată pe 28 iunie 2016 de executiv prin care se care modifică Legea cadastrului și a pu blicității
imobiliare nr. 7/1996, repu blicată, cu modificările ulterioare.

n Dan SAVA



ACTUALITATE Iulie 2016

Partener European 3

CET Govora şi Oltchim Râmnicu Vâlcea au ajuns, la finalul lunii
iunie, la un acord privind prelungirea contractului de furnizare a
curentului electric şi a aburului industrial. CET Govora furnizează
curent electric la preţul de 198 de lei megawatul, în creştere faţă de 181
lei, iar aburul industrial este livrat la preţul de 106 lei - la o presiune de
13 bari - şi la preţul de 126 lei, la o presiune de 35 de bari”, a spus
Borza. 

Noul contract cu Oltchim este încheiat pentru o perioadă de un an,
adăugând că în perioada următoare va începe negocierile cu Uzinele
Sodice Govora. Remus Borza, administratorul juridic al CET Govora
anunţase că în cazul în care nu se va ajunge la un acord cu Oltchim se
va întrerupe furnizarea energiei electrice şi a aburului industrial către
această societate: „N-o să mai accept subvenționarea indicatorilor altor
companii, să-și externalizeze profitul, este profitul Consiliului Județean!
De ajuns, mai bine de zece ani, Oltchim-ul a trăit pe spatele CET-ului,
nu poate un purice să hrănească un elefant! Destul că am luat o țeapă
de 136 de milioane de lei prin planul de reorganizare. 136 de milioane
de lei sunt 35 de milioane de euro cu care am fi retehnologizat mașini,
instalații și echipamente cu o durată de viață de peste 30 de ani. La
CET, cazanele crapă zilnic. Pe activitate minieră, cărbunele se extrage
ca acum două sute de ani, la lopată! Absolut rudimentar. Oamenii de la

noi vin doar cu salopeta pe ei și cu casca de pe cap… Noi nu avem nici
măcar un picamer în dotare, nu mai vorbesc de o basculantă, o volă
sau vreun buldoexcavator, s-a externalizat tot la firmele prietene la
prețuri de două – trei ori mai mari! Sigur că aici vorbim de o cumetrie
generalizată între directori, sindicate, oameni ai administrațiilor locale,
primării și Consilii. Este vorba de complicități cu autorități ale statului,
se fură cu camionul, nu cu căruța, sunt foarte multe sesizări și nici o
soluție, ci doar clasări! (…)„Ne mai iau și la mișto, că vă dăm banii ăia
când putem, sau vrem noi! Eu nu sunt mama răniților și nu sunt nici
bancă, și bancă dacă aș fi fost, aș fi cerut dobândă, că așa e normal!
Am inițiat discuții cu Oltchim pentru plata acestor datorii eșalonate pe
doi ani de zile, nu pe patru! E mai mult decât rezonabil, cu 7% dobândă!
Avem discuții și pe tema prețului utilităților energetice, cu creșteri de
10% pentru electricitate și 16,5% pentru aburul tehnologic. Ei spun că
e creștere mare, noi spunem că e o creștere mică! Noi ne dorim să
creștem împreună, să creăm o sinergie! Nu suntem în competiție, avem
tot interesul ca Oltchim să facă profit nu de 200 milioane lei, ci 200
milioane de euro. Dacă nu vom fi respectați, trebuie să se aștepte la
întreruperea de utilități energetice. Pe 30 iunie 2016, expiră contractul
cu Oltchim. Pe 1 iulie, la ora 00.00, eu personal voi închide robinetul și
pe energie și pe abur tehnologic pentru Oltchim! A venit vremea ca și
cei care au trăit ani de zile pe spinarea noastră, să ne întoarcă acest
gest de bună credință!”

Gheorghe Piperea, administratorul judiciar Oltchim,  a precizat că
a acceptat să semneze un nou contract cu CET, deşi preţul pe care îl
vor plăti este mai mare decât ceea şi-au propus ei, pentru că, în
momentul de faţă, niciuna dintre cele două companii nu ar putea să
funcţioneze una fără cealaltă - preţul pe care Oltchim îl va plăti CET
este de 198 de lei megawatul pentru energia electrică, în creştere cu

17 lei faţă de cât a plătit până acum, şi cu 23 de lei mai mult decât ceea
ce a solicitat Oltchim. Şi la abur, Oltchim va plăti mai mult: 106 lei
pentru aburul industrial livrat la o presiune de 13 bari – şi 126 lei, pentru
aburul livrat la o presiune de 35 de bari. „Într-o anumită măsură, a fost
un pic de forţare din partea administratorului de la CET. Cert este că
aceste negocieri nu se fac de acum de când a venit dânsul, ci de luni
de zile. Cifrele au fost puse pe hârtie de mult timp. Mai mult decât atât,
noi am accelerat plăţile pentru suma aceea anterioară. De altfel, a
trebuit să se facă un calcul. De la 60 de milioane am ajuns la 38, asta
în condiţiile în care plătim la centimă creanţele curente. Ceea ce s-a
adoptat în urma negocierilor este că s-au adăugat nişte lei pentru
energia electrică şi nişte lei la abur, în aşa fel încât să se aducă lucrurile
la jumătatea distanţei între cerinţele exagerate ale administratorului şi
între ceea ce putem să oferim noi. Nici CET, nici Oltchim nu îşi pot
permite să rupă relaţiile. Ambele entităţi depind una de alta. CET este
dependent de Oltchim, 30 la sută din cifra de afaceri este realizată prin
aceste contracte cu Oltchim. Vă daţi seama ce înseamnă cu 35 la sută
mai puţin şi atunci populaţia va suporta. Mai este o societate pe
patformă, USG şi ei nu sunt în insolvenţă şi pot spune oricând că
încetează contractul, se mai adaugă 35 la sută şi se ajunge la faliment.
Trebuie mai multă atenţie, una peste alta. Eu cred că la anul pe această
vreme se stinge toată datoria. Poate să fie şi o situaţie mai bună în
cazul în care găsim un cumpărător. Sunt doritori, dar numele lor o să
fie făcut public de minister. Se va face o reclamă ţintită pentru un număr
de 50 de potenţiali cumpărători. Acum avem trei oferte, dintre care una
este concretă”. În prezent, combinatul Oltchim mai are de achitat 38 de
milioane de lei din datoria de 60 de milioane de lei pe care o avea în
2014 către CET Govora.

n Dan SAVA

Impas depăşit pe platforma chimică vâlceană: 

CET şi Oltchim au semnat
prelungirea colaborării

În legislaţia românească au intervenit
modificări majore în ultima perioada, iar
multe dintre prevederi se aplică începând de
astăzi. Concret, de-acum înainte, concediul
pentru creşterea copilului şi indemnizaţia
lunară aferentă se acordă după noi reguli,
iar stimulentul de inserţie se majorează.
Totodată, de azi se aplică noile pachete
medicale ce vor putea fi acordate în sistemul
public de sănătate în următorii doi ani, iar
băncile vor raporta zilnic Fiscului informaţii
despre conturile contribuabililor. În plus, au
intrat în vigoare şi modificările aduse
declaraţiei 394, folosite pentru declararea
livrărilor și achizițiilor pe teritoriul național.

Ca urmare a numeroaselor acte
normative intrate astăzi în vigoare, dar şi a
diverselor măsuri aplicabile de astăzi, ziua
de 1 iulie reprezintă un reper important în
legislaţia românească, motiv pentru care vă
prezentăm, într-o sinteză, toate noutăţile
legislative apărute.

Noi reguli la acordarea
concediului pentru creşterea
copilului, plata indemnizaţiei
lunare şi a stimulentului de

inserţie
De-acum, părinţii pot să beneficieze

numai de concediu pentru creşterea
copilului în vârstă de până la doi ani, iar
indemnizaţia lunară aferentă acestuia are doar
o limită minimă. Noile prevederi sunt cuprinse
în Legea nr.66/2016 pentru modificarea și
completarea OUG nr.111/2010 privind
concediul și indemnizația lunară pentru
creșterea copiilor, ale cărei prevederi au intrat
azi în vigoare şi prin intermediul căreia sunt
aduse schimbări importante în domeniul
măsurilor de protecție socială acordate pe
perioada suspendării activității profesionale
a părintelui.

Concret, noile modificări legislative,
aşteptate cu interes de părinţi, stabilesc:

majorarea limitei minime a indemnizației
lunare pentru creșterea copiilor, de la 600 lei
la 85% din cuantumul salariului minim brut
pe țară, respectiv, 1.062 lei (prin raportare la
cuantumul salariului minim de 1.250 lei, în
vigoare de la data de 1 mai 2016);

eliminarea limitelor maxime ale
indemnizației pentru creșterea copilului, în
valoare de 3.400 lei (pentru situația în care
părinții optau pentru concediul de creștere a
copilului în vârstă de până la un an) și,
respectiv, de 1.200 lei (pentru situația în
care părinții optau pentru concediul de
creștere a copilului în vârstă de până la doi
ani);

majorarea cuantumului stimulentului de
inserție, de la 500 lei la 531 lei, prin
raportarea sa la indemnizația minimă pentru
creșterea copiilor (50% din indemnizația
minimă);

prelungirea perioadei de acordare a
stimulentului de inserție cu un an (până la
împlinirea de către copil a vârstei de trei ani,
respectiv patru ani, în cazul copilului cu
handicap).

Totodată, indemnizaţiile celor aflaţi deja
în concediu vor fi recalculate.
Practic, persoanele aflate în concediul
pentru creşterea copilului în vârstă de până
la un an (ori trei ani, în cazul copilului cu
handicap) sau în plata stimulentului de
inserţie, precum și în concediul fără plată
pentru creşterea copilului în vârstă de până
la doi ani îşi vor putea modifica de-acum
opţiunea în baza unei cereri şi a actelor cu
care se dovedeşte suspendarea realizării
veniturilor impozabile pentru perioada
rămasă până la împlinirea de către copil a
vârstei de doi ani (respectiv trei ani).

Ca şi până acum, intrarea în concediul
de creştere, precum şi plata stimulentului de
inserţie pot fi cerute de oricare dintre părinţi.

Pachetele medicale 
Ce servicii poţi primi de azi în

sistemul public de sănătate
Noile pachete medicale, în baza

cărora atât persoanele asigurate, cât şi cele
neasigurate pot beneficia de asistenţă de
specialitate la medicii de familie, la
cabinetele medicale, la dentişti şi în spitale
au intrat în vigoare astăzi.

Astfel, există două tipuri de pachete
medicale valabile în următorii doi ani. Dacă
primul dintre acestea, respectiv pachetul
minimal de servicii, este destinat
persoanelor neasigurate în sistemul sanitar
autohton, cel de-al doilea pachet,
cuprinzând serviciile de bază, se adresează
persoanelor asigurate.

Spre exemplu, prin intermediul
pachetului minimal, persoanele neasigurate
beneficiază de asistenţă de specialitate
pentru urgenţe sau consultaţii periodice la
medicul de familie, sau de o consultaţie pe
persoană în cazul fiecărei situaţii de urgenţă
la cabinetul medical, la spital, la domiciliu şi
la dentist. 

În schimb, persoanele care au calitatea
de asigurat în sistemul public de sănătate
vor putea să beneficieze de o gamă mult mai
largă de servicii, în cadrul pachetului de
bază.

Fiscul primeşte de la bănci date
despreconturile contribuabililor

De-acum, Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală (ANAF) va primi zilnic
de la bănci o listă cu persoanele care îşi
deschid sau închid un cont bancar, indiferent
de calitatea acestora: persoane fizice sau
juridice.

În plus, băncile vor trebui să raporteze
Fiscului datele de identificare ale

persoanelor care deţin dreptul de semnătură
pentru conturile deschise, precum şi o listă a
celor care închiriază casete de valori.

De altfel, măsurile de mai sus ar fi
trebuit să se aplice chiar de la începutul
anului, odată cu intrarea în vigoare a noului
Cod de procedură fiscală, dar cum sistemele
informatice ale băncilor nu au fost adaptate
corespunzător în timp util, termenul de la
care băncile sunt obligate să raporteze
Fiscului informaţiile bancare ale
contribuabililor a fost amânat.

Darea în plată: 
Cum să scapi de impozitul

datorat statului
Guvernul a stabilit recent, prin

intermediul unui act normativ care se aplică
deja, ca darea în plată să fie scutită de
impozitul pentru transferul dreptului de
proprietate, însă numai o singură dată
pentru aceeaşi persoană.

Concret, prima dare în plată a unei
persoane fizice va fi scutită de plata
impozitului pentru venitul din transferul
proprietăţilor imobiliare, indiferent dacă
darea în plată este făcută în calitate de
debitor, codebitor sau coplătitor, sau de
către garanţi personali sau ipotecari. Astfel,
dacă o persoană dorește să apeleze la
darea în plată de mai multe ori, scutirea este
valabilă doar prima oară.

Autorităţile n-au uitat nici de persoanele
executate silit care apelează în instanţă la
varianta dării în plată şi sunt nevoite să
achite impozit. Mai precis, pentru a se
bucura de scutirea de impozit, cetăţenii vor
depune, la organul fiscal competent, o
cerere şi un certificat care să ateste că
hotărârea judecătorească definitivă a fost
înscrisă în registrul naţional de dare în plată
şi că solicitantul n-a mai beneficiat de o altă
dare în plată.

Modificări la declaraţia 394: 
Noul formular a intrat azi în

vigoare și se depune din august
Formularul 394, folosit pentru

declararea livrărilor și achizițiilor pe teritoriul
național, a fost schimbat de către Fisc
recent, iar noile prevederi au intrat în
vigoare.

Practic, noile prevederi se aplică pentru
operațiunile efectuate pe teritoriul național
începând cu luna iulie, nu începând cu luna
aprilie, cum fusese stabilit inițial, ceea ce
înseamnă că acei contribuabili care au
perioada fiscală luna calendaristică vor
depune începând cu luna august noua
variantă a documentului fiscal.

De altfel, în noua sa variantă, declaraţia
394 conține 16 pagini, față de nouă, câte
erau până acum.

Sursa : avocatnet.ro

Sinteza noutăţilor legislative: 
Ce schimbări importante a adus 1 iulie?

Platforma de aplicatii electronice
destinate IMM-urilor - Dezvoltarea
Interoperabilitatii Bazelor de date

Destinate IMM-urilor
Va informam ca Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea

Informationala pune la dispozitia IMM-urilor, la adresa www.imm.msinf.ro,
platforma “Dezvoltarea Interoperabilitatii Bazelor de date Destinate IMM-
urilor”, care ofera acces la aplicatii electronice de tip “GOVERNMENT TO
BUSINESS” si “BUSINESS TO BUSINESS” in mod gratuit.

Va prezentam pe larg de ce anume beneficiati folosind
aceste aplicatii

“GOVERNMENT TO BUSINESS”:
- Verificare nume firma – Serviciu de verificare a disponibilitatii numelor

de firma si redirectionarea catre site-ul ONRC pentru finalizarea tranzactiei
(rezervare nume, etc.)

- Cereri servicii ONRC – Canal de comunicatie directa via email cu
serviciile oferite de ONRC si eventualele solicitari care pot veni din partea
IMM-urilor

- Verificare insolventi/falimentari/activi – Serviciu de verificare a firmelor
catre care s-a deschis procedura de insolventa / au cerut falimentul / sunt
declarate inactive

- Avizare electronica pentru operatorii de mesagerie – Serviciu de
informare electronica a IMM-urilor pentru sosirea unui obiect de mesagerie in
functie de providerul la care acesta este abonat

- Calculator taxe servicii – Serviciul tip wizard permite utilizatorilor in urma
anumitelor selectii de interes (Registrul Comertului, Asistenta), corelat cu tipul
cererii, tipul de informatii si obiectele acesteia, generarea unei “note de calcul”
estimative care detaliaza valoarea taxelor si/sau serviciilor dorite de catre
utilizator

- Abonare la servicii SEAP pe baza codurilor CPV – Prin intermediul
acestei optiuni se pune la dispozitia utilizatorilor o sectiune privind anunturile
de licitatii existente pe SEAP, filtrare dupa codurile CPV

- Filtrare proceduri existente in cadrul PCU – Aplicatia filtreaza
procedurile disponibile pentru un utilizator de tip IMM la cele relevante
profilului (ca persoana juridica) si domeniilor de activitate (conform codurilor
CAEN)

- Cereri de rambursare online pentru OIPSI – Aceasta aplicatie permite
utilizatorilor IMM-uri sa isi gestioneze electronic Cererile de rambursare
derulate prin proiectele cu finantare din fonduri europene si raportarea
acestora catre OIPSI

“BUSINESS TO BUSINESS”
- Gestiune colaborativa adrese utile – Lista de adrese gestionata colaborativ

de institutii/entitati juridice, utile in precompletarea anumitor informatii
(judete/strazi/coduri postale) pe baza serviciului de integrare cu Posta Romana

- Transfer forta de munca intre IMM-uri – Aceasta aplicatie permite
inregistrarea si postarea de excedent/necesar de forte de munca din partea IMM-
urilor

- Obtinere online a indicilor bilantieri semestriali – Aceasta functionalitate
ofera utilizatorilor acces la sursele de finantare oferite de AIPPIMM

- Cerere servicii ONRC – Canal de comunicatie directa via email cu serviciile
oferite de ONRC si eventualele solicitari care pot veni din partea IMM-urilor

- Bursa produselor cu valoare economica diminuata – Aplicatia este destinata
IMM-urilor care au in vedere tranzactiile cerere-oferta pe piata produselor cu
valoare economica diminuata, revalorificarea deseurilor, rebuturilor

- Nomenclator stradal unic/coduri postale – Aplicatia ofera asistenta pentru
preluarea/importul codurilor postale aferente localitatilor si precompletarea
acestor date in profilul IMM-urilor

- Registru de casa – Realizarea de inregistrari zilnice privind platile si
incasarile in numerar prin casa din activitatea lor

- Catalog de presa Posta Romana – Portalul interoperabilitate pentru IMM-uri
ofera asistenta IMM-urilor prin accesarea acestei aplicatii pentru abonarea la
diverse publicatii de interes
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30 septembrie, termen nou
pentru plata subvenţiilor

Subvențiile vor putea fi plătite până la 30 septembrie
pen tru că termenul a fost prelungit în condițiile în care nu
s-au putut efectua toate plățile până la termenul-limită
inițial, adică 30 iunie. În cursul lunii iunie 2016, Comisia
Europeană a anunțat că statele membre pot solicita o
prelungire pentru plata subvențiilor europene din
campania 2015 către fermieri până la 15 octombrie 2016,
fără ca acestea să suporte penalități.

Măsura a fost adoptată ca urmare a dificultăților
experimentate de mai multe Agenții de Plăți din statele
membre în cadrul primului an de plăți, din Noua Politică
Agricolă Comună. Potrivit celui mai recent comunicat
APIA, suma totală autorizată la plată pentru cererile unice
din Campania 2015 pe toate tipurile de fonduri (Fondul
European de Garantare Agricolă (FEGA), Fondul
European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală
(FEADR) și Buget Național), este de 1,33 miliarde de euro
pentru un număr de 829.307 beneficiari.

Sistemul de Identificare a
Parcelelor Agricole va fi
actualizat şi întreţinut

Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea art. 1 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2010 privind
executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de
realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României şi
execu tarea serviciilor de digitizare şi actualizare a
Sistemului de identificare a parcelelor agricole pentru
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a fost adoptată
în şedinţa Guvernului din 28 iunie 2016.

În baza noilor cerinţe pentru Politica Agricolă Comună
transpusă în regulamentele europene, au fost identificate
mai multe activităţi care trebuie desfăşurate în perioada
următoare, respectiv actualizarea și întreținerea
Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole (Land
Parcels Identification System – LPIS) precum și
delimitarea și identificarea categoriilor de folosință a
suprafeţelor agricole din cadrul parcelelor de referinţă.
Pentru actualizarea LPIS este necesară
digitizarea/verificarea a unei suprafețe de minim 40.000
kmp pe an pentru a putea acoperi în 3-4 ani cei
aproximativ 130.000 kmp delimitați ca suprafețe agricole.

Ministerul Apărării va
digitiza 21.000 kmp

Suprafaţa anuală care va fi digitizată de Ministerul
Apărării Naţionale este de până la 21.000 kmp, deoarece
activitatea de digitizare şi actualizare a LPIS depinde de
disponibilitatea ortofotoplanurilor, această disponibilitate
variind în funcţie de mai mulţi factori obiectivi cum ar fi:
condiţiile meteorologice, perioada scurtă în care
ortofotoplanurile pot fi achiziţionate, bugetul disponibil etc.

Prin adoptarea actului normativ, suprafața ce o
depășește pe cea care revine în sarcina Ministerului
Apărării Naţionale pentru a se realiza activitatea de
digitizare şi actualizare a LPIS se va efectua de Agenţia de
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), cu personal
din structurile sale de specialitate, structuri ce vor fi
consolidate pentru a desfășura întreaga activitate
reglementată de digitizare şi actualizare a LPIS.

Ţinând cont de necesitatea actualizării Sistemului de
Identificare a Parcelelor Agricole (LPIS) și având în vedere
că actualizarea Sistemului de Identificare a Parcelelor
Agricole din România este verificată de misiunile de audit
ale Comisiei Europene a fost necesară această modificare
pentru a evita blocajele în efectuarea plăţilor către
fermieri.

Noua formă a cooperativelor
agricole 

• Parlamentarii au votat în unanimitate legea
privind modificarea și completarea legii
cooperației agricole nr.566/2004, în forma în
care a fost dezbătută cu partenerii de dialog
social

Legea vine să stimuleze producătorii individuali care
se asociază în cooperative cu: scutirea impozitului pe
profit cinci ani (se aplică pentru cooperative noi dar și
existente indiferent de cifra de afaceri dacă integrează
producția cu procesare. Pentru cele care au doar
producție se aplică scutirea de impozit până la limita de
două milioane euro cifra de afaceri); scutirea impozitului
pe venit pentru microîntreprinderile care aderă la
cooperative; scutirea impozitului pe norma de venit pentru
persoanele fizice/pfa/ii/if care aderă; scutirea impozitului
pe proprietate pentru bunurile aferente producției
valorificate prin cooperative; scutirea impozitului pe

arendă pentru terenurile date în arendă cooperativelor.
Valorificarea producției membrilor se va realiza de

către cooperative pentru minimum 50% din producția
totală comercializată de fiecare membru/aferentă normei
de venit, aferentă grupei/grupelor de produse cu care
aceasta participă în cooperativa agricolă. Producția
destinată vânzării aferentă terenurilor și efectivului de
animale cu care membrii participă în cooperativa agricolă
se valorifică integral prin intermediul cooperativei, cu
respectarea condițiilor prevăzute în statutul cooperativei.
Totalitatea terenurilor și efectivelor de animale a căror
producție este valorificată prin cooperativa agricolă și a
bunurilor acesteia se asimilează unei unități tehnico-
economice, conform statutului cooperativei. Cooperativa
agricolă poate primi drept de folosință asupra bunurilor
membrilor cooperatori, în baza acordului scris de către
aceștia și conform statutului cooperativei. În altă ordine de
idei, Executivul a hotărât reducerea cotei de TVA de la
20% la 9% pentru îngrășăminte, semințe și pentru prestări
de servicii specifice sectorului agricol, impactul bugetar
pentru anul acesta fiind de circa 65,8 milioane de lei.

Calendarul de vară al PNDR
• Ministerul Agriculturii și Dez voltării Rurale
a actualizat calendarul de lansare a
măsurilor din Programul National de
Dezvoltare Rurala 2020 pentru anul 2016. În
lunile iulie și august 2016, Agenția pentru
Finanţarea Investi ţiilor Ru rale (AFIR) va
lansa unele măsuri:

Etapa III 2016 (iunie – iulie)
4 – 08 iulie 2016:
S.M. 1.1 „Sprijin pentru for marea profesională şi

dobândirea de competenţe” – Apel nr. 1 For mare
profesională pentru beneficiarii M10

sM 9.1 „Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul
agricol”

sM 9.1 a „Înfiinţarea grupurilor de producători în
sectorul pomicol”

11 – 15 iulie 2016
S.M. 1.1 „Sprijin pentru formarea profesională şi

dobândirea de competenţe” – Apel nr. 2 Formare
profesională pentru fermieri, în special beneficiarii sM6.1,
sM 6.3

18 – 22 iulie 2016
sM 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite”
25 – 29 iulie 2016
sM 2.1 „Servicii de consiliere pentru fermieri, tinerii

fermieri, microîntreprinderi şi întreprinderile mici” –
Consiliere acordată benefi cia rilor care au angajamente de
agro mediu, tineri fermieri, ferme mici şi beneficiarii ai sM
6.1 şi sM 6.3

sM 2.1 „Servicii de consiliere pentru fer mieri, tinerii
fermieri, microîntreprinderi şi în tre prinderile mici” –
Consiliere pentru înfiin ţa rea şi dezvoltarea formelor
asociative ale fermierilor

sM 4.3 „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea
sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” –
componenta irigaţii

sM 6.2 „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi
neagricole în zone rurale”

sM 6.4 „Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi
neagricole”

sM 6.5 Schema pentru micii fermieri
sM 7.2 de minimis „Sprijin pentru investiţii în crearea

şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică în
domeniul educaţional şi social”

sM 7.6 de minimis „Sprijin acordat pentru stimularea
investiţiilor asociate conservării patrimoniului şi pentru
menţinerea tradiţiilor şi moştenirii spirituale”

Etapa IV 2016 (iulie – august)
8 – 12 august 2016
sM 4.2/4.2a scheme ajutor de stat GBER „Stimularea

dezvoltării regionale prin investiţii pentru procesarea şi
marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de
produse neagricole” şi „Stimularea dezvoltării regionale
prin de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru
procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea
obţinerii de produse neagricole”

15 – 19 august 2016
sM 4.3 – schemă ajutor de stat ABER (drumuri

forestiere) „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea
sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” –
componenta drumuri acces silvic

sM 16.1 „Sprijin pentru înfiinţarea şi funcţionarea
grupurilor operaţionale (GO), pentru dezvoltarea de
proiecte pilot, noi produse” – etapa1 de implementare

sM 16.1 a „Sprijin pentru înfiinţarea şi funcţionarea
grupurilor operaţionale, dezvoltarea de proiecte pilot,
produse şi procese în sectorul pomicol” – etapa 1 de
implementare

22 – 26 august 2016
sM 1.2 „Activităţi demonstrative şi acţiuni de informare

pentru fermieri”
sM 2.1 „Servicii de consiliere pentru fermieri, tinerii

fermieri, microîntreprinderi si întreprinderile mici” –
Consiliere elaborare şi implementare plan de afaceri
pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici din mediul
rural şi beneficiari ai sM 6.2 şi sM 6.4.

n Dan SAVA

Bilanţul actualizat al plăţilor
APIA 

„În data de 1 martie 2016, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a
început procesul de primire a cererii unice de plată pentru Campania 2016. Până la
data de 24 iunie 2016 au fost înregistrate la centrele locale și județene ale agenției
un număr de 894.848 cereri pentru o suprafață utilizată de 9.333.855 ha. De
asemenea, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură informează că suma
totală autorizată la plată pe toate tipurile de fonduri (Fondul European de Garantare
Agricolă (FEGA), Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (FEADR)
și Buget Național), pentru plata regulară aferentă Campaniei 2015 este de 1,253
miliarde de euro, pentru un număr de 798.903 beneficiari. Din data de 23 iunie 2016,
a început procesarea în vederea autorizării la plată a fermierilor cu cerere unică de
plată în campania 2015, fermieri care au făcut obiectul controalelor pe teren (clasic,
teledetecție, eco-condiționalitate) pe campania antemenționată”, informează un
comunicat oficial de presă al Agenției.

În plus, începând cu data de 23 iunie 2016, de când a început procedura de
avizare la plată a fermierilor ale căror cereri unice de plată depuse în cadrul
Campaniei 2015 au făcut obiectul controalelor pe teren (clasic, teledetecție,
ecocondiționalitate) și până la 28 iunie, au fost autorizați un număr de 30.404 fermieri
cu o sumă totală de 79,38 milioane euro. Astfel, suma totală autorizată la plată pentru
cererile unice din Campania 2015 pe toate tipurile de fonduri (Fondul European de
Garantare Agricolă (FEGA), Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare
Rurală (FEADR) și Buget Național), este de 1,33 miliarde de euro pentru un număr
de 829.307 beneficiari. De asemenea, precizăm că în data de 27 iunie 2016 a fost
plătit și ajutorul excepţional, cu caracter temporar, acordat fermierilor din sectorul
laptelui şi al produselor lactate, ajutor reglementat de HG nr. 160/16.03.2016, în
sumă totală de 8.773.154 euro pentru un număr de 17.014 cereri. n Dan SAVA

Sprijin financiar
pentru comasarea
terenurilor agricole

În condițiile în care mai bine de 80% din agricultorii dețin suprafețe de până în
cinci hectare, Ministerul Agriculturii dorește să-i stimuleze pe micii fermieri să-și
arendeze sau chiar să-și vândă terenul în vederea comasării suprafețelor.

Astfel, de anul acesta, MADR va demara o schemă de plată, cu fonduri
europene, pentru a atinge acest obiectiv. Mai exact, este vorba despre Submăsura
6.5 – „Schema pentru micii fermieri”. Pentru a putea beneficia de această submăsură
fermierul trebuie să fi accesat cel puțin un an Schema Simplificată pentru Micii
Fermieri din cadrul Pilonului I (campania 2015) aferentă Cererii unice de finanțare de
la APIA. De asemenea, pentru a putea accesa submăsura 6.5 pe perioada anului
2016, este necesar ca fermierul să notifice APIA că dorește retragerea din Schema
Simplificată menționată mai sus.

Data limită până la care fermierii pot notifica APIA pentru retragerea din Schema
Simplificată pentru Micii Fermieri este 15 iulie 2016. Fermierii care nu au optat pentru
retragerea din Schema Simplificată până la data de 15 iulie 2016, nu vor putea fi
beneficiari eligibili ai submăsurii 6.5 în anul 2016. Sprijinul acordat prin submăsura
6.5 reprezintă 120% din suma anuală calculată a sprijinului pe care fermierul era
eligibil să o primească în cadrul schemei simplificate din Pilonul I. Submăsura 6.5 are
ca scop facilitarea comasării terenurilor și presupune transferarea definitivă către alt
fermier a întregii exploatații, inclusiv drepturile de plată corespunzătoare.

Condițiile de eligibilitate pentru accesarea submăsurii 6.5 sunt
următoarele:

• Solicitantul a aplicat cel puțin un an schema pentru micii fermieri din Pilonul I,
iar în momentul depunerii cererii în cadrul acestei sub-măsuri, acesta face dovada
retragerii din schema aferentă Pilonului 1

• Solicitantul trebuie să dețină în proprietate, terenul ce urmează a fi transferat
• Solicitantul se angajează să transfere definitiv către alt fermier întreaga sa

exploatație și drepturile de plata corespunzătoare
• Contractul de transfer definitiv al terenului, nu poate fi reziliat de nici una din

părți, mai devreme de durata minimă de 20 de ani.
• Transferul definitiv se poate face atât prin documente care conferă proprietatea

bunurilor imobiliare cât și prin arendarea prin contract de arendare pe o perioadă de
cel puțin 20 de ani. Intensitatea sprijinului reprezintă 120% din suma anuală calculată
a sprijinului pe care beneficiarul este eligibil să o primească în cadrul schemei
simplificate din Pilonul 1 conform Titlului V din R (UE) nr. 1307/2013.

n Radu ANGELESCU
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Economia
locală a
pierdut

aproape un
milion de

angajaţi în
ultimii opt

ani
• Economia locală
totaliza la finele
anului trecut 3,88
milioane de
angajaţi, cu
aproape 900.000 de
oameni mai puţin
decât în 2009, cel
mai bun an din
punctul de vedere
al numărului de
salariaţi
De altfel, 2008 (ultimul an de

boom economic) şi 2009 (primul an
de criză, când încă firmele se
repliau) au fost cei mai buni ani
pentru piaţa muncii în contextul în
care investiţii importante încă se
inaugurau, blocuri şi sedii de birouri
se ridicau văzând cu ochii, iar în
comerţ branduri noi „atacau“
România. După venirea crizei,
fiecare companie activă din
economie (cu o cifră de afaceri mai
mare ca zero) a renunţat în medie
la un om în perioada 2009-2015,
potrivit calculelor ZF pe baza
datelor de la Ministerul de Finanţe.
Datele de la Ministerul de Finanţe
iau în considerare doar companiile
care şi-au depus situaţiile
financiare din fiecare an.

Una dintre cele mai afectate
industrii a fost cea a construcţiilor,
care a pierdut aproape o treime din
posturi, respectiv 100.000 de locuri
de muncă, din 2008 până anul
trecut.

Acest sector este al doilea cel
mai mare perdant după comerţul
cu amănuntul (cu excepţia
comerţului auto), cu un minus de
115.000 de oameni. Această
„industrie“ este de altfel principalul
angajator al economiei, cu 444.000
de salariaţi, adică mai bine de 11%
din totalul angajaţilor din economie.

Podiumul perdanţilor este
completat de industria de
publicitate care mai are 26.000 de
salariaţi, faţă de 80.000 de oameni
în 2008. Această industrie a fost la
rândul său lovită de criză în
contextul în care în mo mentul în
care a venit criza primele bugete
reduse au fost cele de publicitate.
Totuşi, piaţa de publicitate a dat
primele semne reale de revenire
anul trecut, când a postat un avans
de circa 6%, până la 351 mil. euro,
potrivit raportului Media FactBook,
realizat de agenţia Initiative, parte
a grupului Media Brands. În
perioada de boom valoarea pieţei
ajunsese la 600 de milioane de
euro.

Deşi majoritatea industriilor au
început să îşi revină, numărul total
de salariaţi din eco nomie continuă
să scadă, însă ritmul a încetinit,
anul trecut pierderea fiind de circa
10.000 de oameni. Prin
comparaţie, în 2010 numărul de
salariaţi a scăzut cu aproape
jumătate de milion.

Sursa: MEDIAFAX

Afacerile din comerţul cu
amănuntul au crescut cu

18,4% la cinci luni
• Volumul afacerilor din comerţul cu amănuntul s-au majorat în
primele cinci luni cu 18,4%, ca serie brută, respectiv cu 16,8%,
raportat la numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate

Creşterea a fost susţintă de vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun
(+26,5%), de produse nealimentare (+16,3%) şi de comerţul cu amănuntul al
carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+9,9%), a anunţat
marţi Institutul Naţional de Statistică.

În luna mai, cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia
comerţului cu autovehicule şi motociclete) a scăzut faţă de luna precedentă atât
ca serie brută cu 4,7% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile
lucrătoare şi de sezonalitate cu 1,6%.

Faţă de aceeaşi lună de anul trecut, afacerile au crescut cu 15,8% ca serie
brută şi cu 15,2% ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de
sezonalitate.

Evoluţia ascendentă s-a bazat pe creşterile înregistrate la vânzările de
produse alimentare, băuturi şi tutun (+20,0%), vânzările de produse
nealimentare (+14,5%) şi la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru
autovehicule în magazine specializate (+12,1%).

În mai, 
Numărul autorizaţiilor de
construire pentru clădiri

rezidenţiale a scăzut
• În luna mai au fost eliberate 3.707 de autorizaţii de construire
pentru clădiri rezidenţiale, în scădere cu 0,9% faţă de luna
aprilie şi în creştere cu 1,5% comparativ cu perioada similară a
anului trecut, potrivit datelor anunţate de Institutul Naţional de
Statistică (INS)
Distribuţia în profil regional pentru mai comparativ cu luna aprilie a acestui

an evidenţiază o scădere a numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru
clădiri rezidenţiale în urmatoarele regiuni de dezvoltare: Nord-Vest (-86
autorizaţii), Nord-Est (-72), Sud-Muntenia (-34) şi Vest (-24). Creşteri s-au
înregistrat în regiunile Bucureşti-Ilfov(+140 autorizaţii), Sud-Vest Oltenia (+21),
Centru (+19) şi Sud-Est (+3). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent se
remarcă o creştere a numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru
clădiri rezidenţiale (+53 autorizaţii), creştere reflectată în regiunile Bucureşti-Ilfov
(+70 autorizaţii), Nord-Vest (+61), Vest (+59) şi Centru (+39).

Scăderi au fost înregistrate în regiunile Nord-Est (-95 autorizaţii), Sud-
Muntenia (-53), Sud-Est (-17) şi Sud-Vest Oltenia (-11).

PPeessttee  33  mmiilliiooaannee  ddee  rroommâânnii
aauu  ssaallaarriiii  mmaaii  mmiiccii  ddee  22..000000

ddee  lleeii  nneett  ppee  lluunnăă
• mai mult de 3 milioane de salariaţi (65% din totalul de 4,7 milioane) au salarii nete
de sub de 2.000 de lei pe lună, ceea ce înseamnă că sunt plătiţi sub nivelul actual al
salariului mediu pe economie

În categoria salariaţilor cu salarii
sub 2.000 de lei net pe lună intră
majoritatea angajaţilor din industrie,
cei din sănătate, educaţie, comerţ,
construcţii sau hoteluri şi
restaurante, arată datele
centralizate de ZF pe baza
informaţiilor de la Ministerul Muncii
şi de la Institutul Naţional de
Statistică. Aproape 1,3 milioane de
salariaţi (27% din total) au venituri
lunare nete cuprinse între 2.000 şi
4.000 de lei pe lună, în această
categorie intrând, de exemplu,
salariaţii din telecomunicaţii, din
energie, din industria farmaceutică,
funcţionarii din administraţia publică
sau o parte dintre angajaţii din
industria auto. De asemenea, doar
7% dintre angajaţii locali au venituri
lunare de peste 4.000 de lei net pe
lună, adică circa 340.000 de
oameni, aceştia fiind spe cia lişti
care lucrează în domenii pre cum
banking, IT, transporturi aeriene,
ex tracţia petrolului brut sau
industria tutunului.

Salariul mediu net pe economie
a ajuns în luna mai a acestui an la valoarea de 2.063 de lei pe lună, în creştere cu 14% faţă de perioada similară a anului trecut, potrivit datelor
publicate ieri de INS. Cele mai mari salarii le-au obţinut în luna mai angajaţii din IT (unde salariul mediu net a fost de 5.421 de lei), din sectorul
bancar (4.548 de lei net) şi din extracţia petrolului brut şi a gazelor natural (4.547 de lei net). La polul opus, în topul sectoarelor cu cele mai mici
salarii medii, s-au aflat angajaţii din hoteluri şi restaurante (unde salariul mediu a fost de 1.248 de lei net în luna mai), în industria textilă (1.327 lei
net) şi în industria mobilei (1.397 lei net).

De asemenea, cele mai mari creşteri salariale din ultimul an (mai 2016 vs. mai 2015) au avut loc în sectoarele tranzacţii imobiliare (unde
salariile au crescut cu 27%), sănătate (+27%) şi IT (+23%), în timp ce scăderi ale veniturilor din salarii au avut loc în sectorul extracţiei petrolului
brut şi a gazelor naturale (- 30%) şi în industria grea (-20%).

Sursa. MEDIAFAX
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30 iunie 2016 - termen

limită pentru acordarea

unor facilităţi fiscale
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice

Vâlcea reaminteşte contribuabililor interesaţi că,
potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 44/2015 şi Ordinului preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.
3831/2015, pot beneficia de acordarea unor facilităţi
fiscale în cazul creanţelor administrate de către
organul fiscal central.

Obiectul facilităţilor fiscale
Facilităţile fiscale acordate de organul fiscal

competent sunt: amânarea la plată a obligaţiilor de
plată accesorii până la data soluţionării cererii de
anulare a accesoriilor sau, în cazul în care nu se
depune cererea de anulare a accesoriilor, până la
data  de 30 iunie 2016 inclusiv; anularea obligaţiilor
de plată accesorii.

Obligaţiile de plată accesorii care pot face
obiectul anulării sunt: penalităţile de întârziere; o
cotă de 54,2% din dobânzi; o cotă de 77,1% din
majorările de întârziere. Obligaţiile de plată accesorii
sunt cele aferente: obligaţiilor de plată principale
restante la 30 septembrie 2015 şi stinse prin orice
modalitate până la 31.03.2016; obligaţiilor de plată
principale declarate suplimentar de contribuabil prin
declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţii
cu scadenţe anterioare datei de 30 septembrie 2015;
obligaţii de plată principale cu termene de plată până la
30 septembrie şi stinse până la această dată;
obligaţiilor de plată principale cuprinse în decizii de
impunere emise urmare unei inspecţii fiscale în
derulare la data intrării în vigoare a ordonanţei;
obligaţiilor eşalonate la plată potrivit Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 şi pentru care
eşalonarea se finalizează până la data de 31 martie
2016. Pentru aceste obligaţii se anulează cota de
54,2% din dobânda eşalonată la plată aferentă
ratelor cu termene de plată ulterioare datei de 1
octombrie 2015.  

Pentru contribuabilii care au înfiinţate sedii
secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, facilităţile
prevăzute de ordonanţa de urgenţă se acordă atât
pentru obligaţiile de plată datorate de aceştia, cât şi
pentru cele ale sediilor secundare şi se analizează
raportat la totalul obligaţiilor contribuabilului şi a sediilor
sale secundare. Organele fiscale competente pentru
acordarea facilităţilor sunt: Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală, prin organele fiscale
subordonate, pentru obligaţiile de plată administrate de
aceasta; direcţiile de specialitate din Ministerul
Finanţelor Publice, pentru obligaţiile stabilite de
acestea şi care, potrivit legii, se transmit spre
recuperare Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală.
Procedura de acordare a amânării la plată

Pentru a-şi exprima intenţia de a beneficia de
anularea obligaţiilor accesorii, contribuabilii depun o
notificare la registratura organului fiscal competent.

Notificarea va cuprinde cel puţin: datele de
identificare ale contribuabilului, obiectul notificării
respectiv intenţia de a beneficia de anularea
obligaţiilor de plată accesorii,  data şi semnătura.

Notificarea se soluţionează de organul fiscal în
ter men de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înre -
gis trării, prin emiterea unei decizii de amânare la pla -
tă a obligaţiilor accesorii ce pot face obiectul anulării.

Important! Notificarea mai poate fi depusă până
la 30 iunie 2016, termen până la care se depune
cererea de anulare a accesoriilor.

Organul fiscal emite şi comunică contribuabilului
decizia de amânare la plată a obligaţiilor accesorii ce
pot face obiectul anulării, iar instituţiilor de credit la
care debitorul are deschise conturi bancare adresa
de sistare temporară, totală sau parţială, a executării
silite prin poprire. Odată cu emiterea  deciziei de
amânare la plată, pentru obligaţiile de plată accesorii
care fac obiectul amânării la plată: nu începe sau se
suspendă, după caz, procedura de executare silită;
nu se efectuează stingerea până la data soluţionării
cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de
30 iunie 2016 inclusiv, în cazul în care nu se depune
această cerere.

Procedura de acordare a anulării

obligaţiilor accesorii
Anularea obligaţiilor accesorii se solicită de

contribuabili, inclusiv de către cei care au depus
notificare, prin depunerea unei cereri la registratura
organului fiscal competent, după îndeplinirea condiţiilor
de acordare, până la data de 30 iunie 2016. Cererea de
anulare a accesoriilor cuprinde: datele de identificare a
contribuabilului, obiectul cererii respectiv anularea
obligaţiilor de plată accesorii, cu precizarea facilităţilor
solicitate prevăzute de art. 1-4 din OUG nr. 44/2015,
data şi semnătura, telefon, adresă de e-mail.

Important! În situaţia în care contribuabilul a
notificat organul fiscal de intenţia de a beneficia de
prevederile OUG nr. 44/2015 dar nu depune cererea de
anulare a accesoriilor până la data de 30 iunie 2016,
organul fiscal competent emite şi comunică decizia de
pierdere a valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor de
plată accesorii.

Prezentăm mai jos pricipalele prevederi

ale actului normativ menţionat anterior.

I. Măsuri privind simplificarea procedurilor
administrative la nivelul administraţiei publice
centrale 

Instituţiile publice şi organele de specialitate
ale administraţiei publice centrale au obligaţia
de a publica, din oficiu, informaţii şi modele de
formulare sau cereri aferente tuturor serviciilor
publice furnizate, în format electronic, atât pe
website-ul propriu, cât şi pe punctul de contact
unic electronic definit de Hotărârea Guvernului
nr. 922/2010, în varianta actualizată şi într-un
format tehnic care să permită descărcarea şi
editatea lor în scopul completării pe calculator
de către beneficiar. 

Instituţiile publice şi organele de
specialitate ale administraţiei publice centrale
care solicită copia în format fizic pe hârtie după
actul de identitate drept condiţie pentru
furnizarea unui serviciu public sunt obligate să
accepte copia în format electronic după cartea
de identitate, transmisă prin e-mail, asigurând
condiţiile prevăzute de reglementările legale
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal.

Important! În termen de 30 de zile de la data
intrării în vigoare a OUG nr. 41/2016, toate
instituţiile publice şi organele de specialitate ale
administraţiei publice centrale au obligaţia să
publice o adresă de e-mail pentru primirea în
format electronic a copiei după cartea de
identitate, pe punctul de contact unic electronic
şi pe pagina proprie de internet.

Fiecare instituţie publică şi organ de
specialitate al administraţiei publice centrale
este obligat să elimine cerinţa de depunere a
copiilor legalizate după documente la furnizarea
serviciilor publice, înlocuindu-le cu certificarea
conformităţii cu originalul de către funcţionarul
competent.

În cazul în care persoana se prezintă cu
copia legalizată după document, în scopul
furnizării serviciului public, instituţia sau organul
de specialitate al administraţiei publice centrale
este obligată/obligat să o accepte.

Instituţiile publice şi organele de specialitate
ale administraţiei publice centrale sunt obligate

să accepte documentele eliberate de către
persoanele juridice de drept public sau de drept
privat în format electronic, care au o semnătură
electronică calificată sau avansată.

II. Modificarea şi completarea  unor acte
normative

În scopul facilitării plăţii unor amenzi, taxe,
tarife au fost modificate şi completate anumite
acte normative, dintre care menţionăm:

1. Ordonanţa Guvernului  nr. 2/2001

privind regimul juridic al contravenţiilor

Amenzile care se cuvin bugetului de stat pot
fi achitate, prin mijloace de plată online, în
conturile dedicate, la instituţiile de credit
autorizate cu care există încheiate convenţii sau
la unităţile Trezoreriei Statului iar amenzile
cuvenite bugetelor locale se achită, prin
mijloace de plată online, prin instituţii de credit
autorizate cu care există încheiate convenţii sau
la casieriile autorităţilor administraţiei publice
locale ori ale altor instituţii publice abilitate să
administreze veniturile bugetelor locale
indiferent de localitatea pe a cărei rază acestea
funcţionează, de cetăţenia, domiciliul sau de
reşedinţa contravenientului ori de locul săvârşirii
contravenţiei, precum şi la ghişeul unic din
punctele de trecere a frontierei de stat a
României. O copie de pe chitanţă se predă de
către contravenient agentului constatator sau se
trimite prin poştă sau electronic, prin e-mail,
organului din care acesta face parte.

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile

publice

Autorităţile competente să realizeze
operaţiuni de înmatriculare, autorizare
provizorie şi eliberare a permiselor de
conducere încasează tarifele aferente
confecţionării şi valorificării plăcilor cu numere
de înmatriculare permanentă, de probă,
temporare şi provizorii, atribuirii unui număr de
înmatriculare preferenţial, păstrării combinaţiei
numărului de înmatriculare, precum şi
contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a
autorizaţiilor provizorii şi a permiselor de
conducere.

Sumele prevăzute  pentru operaţiunile de
mai sus, pot fi achitate prin virament, prin
mijloace de plată online, prin intermediul POS-

urilor instalate la unităţile Trezoreriei Statului
sau la sediile instituţiilor publice beneficiare ale
sumelor şi prin alte modalităţi de plată
reglementate de acte normative în vigoare, prin
mandat poştal sau în numerar la ghişeele
serviciilor publice comunitare regim permise de
conducere şi înmatriculare a vehiculelor din
cadrul instituţiilor prefectului, la casieriile
unităţilor Trezoreriei Statului, în condiţiile legii.
Pentru sumele încasate prin intermediul POS-
urilor instalate la unităţile Trezoreriei Statului,
comisioanele se suportă de la bugetul de stat,
prin bugetul instituţiilor publice din structura
cărora fac parte unităţile Trezoreriei Statului, iar
pentru cele încasate prin intermediul POS-urilor
instalate la sediile instituţiilor publice
beneficiare, comisioanele se suportă din
bugetele acestora.

Sumele prevăzute pentru operaţiunile de
mai sus se încasează într-un cont distinct de
disponibil deschis la unităţile teritoriale ale
Trezoreriei Statului pe numele instituţiei
prefectului din care face parte serviciul public
comunitar regim permise de conducere şi
înmatriculare a vehiculelor.Unităţile Trezoreriei
Statului la care îşi au deschise conturile
instituţiile prefectului din care fac parte serviciile
publice comunitare regim permise de conducere
şi înmatriculare a vehiculelor încasează sumele
în numerar, în contul prevăzut mai sus.

Sumele încasate în numerar la ghişeele
serviciilor publice comunitare regim permise de
conducere şi înmatriculare a vehiculelor se
depun la casieriile instituţiilor prefectului în
aceeaşi zi, la terminarea programului de lucru.
Sumele predate la instituţiile prefectului se
depun de către acestea în contul distinct de
disponibil prevăzut mai sus  în următoarea zi
lucrătoare.

3. Legea nr. 248/2005 privind regimul

liberei circulaţii a cetăţenilor români în

străinătate

Paşapoartele simple electronice se
eliberează titularului după achitarea taxei de
paşaport constituite din contravaloarea
paşaportului şi a taxei pentru serviciul public
prestat, stabilite potrivit legii.

Taxa de paşaport pentru paşapoartele
eliberate în ţară se încasează într-un cont
distinct de disponibil deschis la unităţile
teritoriale ale Trezoreriei Statului pe numele
instituţiei publice cu personalitate juridică din
care face parte structura cu atribuţii în
eliberarea şi evidenţa paşapoartelor.

Sumele prevăzute mai sus pot fi achitate
prin virament, prin mijloace de plată online, prin
intermediul POS-urilor instalate la unităţile
Trezoreriei Statului şi alte modalităţi de plată
reglementate de acte normative în vigoare, prin
mandat poştal, în numerar la casieriile instituţiei
publice cu personalitate juridică din care face
parte structura cu atribuţii în eliberarea şi
evidenţa paşapoartelor sau la casieriile unităţilor
Trezoreriei Statului la care acestea îşi au
deschise conturile. Pentru sumele încasate prin
intermediul POS-urilor instalate la unităţile
Trezoreriei Statului, comisioanele se suportă de
la bugetul de stat, prin bugetul instituţiilor
publice din structura cărora fac parte unităţile
Trezoreriei Statului.

Unităţile Trezoreriei Statului la care îşi au
deschise conturile instituţiile publice cu
personalitate juridică din care face parte
structura cu atribuţii în eliberarea şi evidenţa
paşapoartelor încasează sumele în numerar
aferente taxelor de paşaport în contul prevăzut
mai sus. Sumele încasate în numerar la
casieriile instituţiilor publice cu personalitate
juridică din care fac parte structurile cu atribuţii
în eliberarea şi evidenţa paşapoartelor se depun
de către acestea în contul distinct de disponibil
menţionat  anterior, în prima zi lucrătoare de la
încasare.

Măsuri privind simplificarea procedurilor administrative

la nivelul administraţiei publice centrale, modificarea,

completarea şi abrogarea unor acte normative
• Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează contribuabilii interesaţi că, în

Monitorul Oficial al României, nr. 490 din 30.06.2016, Partea I, a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a

Guvernului (OUG) nr. 41/28.06.2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administaţiei

publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, prin care s-au adoptat măsuri

urgente, în sensul reducerii eforturilor de procurare a documentelor în vederea obţinerii serviciilor publice,

precum şi referitoare la facilitarea interconectării bazelor de date între instituţiile publice.
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Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea
informează că, în luna iulie 2016, trebuie depuse la Fisc, după
caz, documentele precizate mai jos.

Până la 7 iulie 2016, inclusiv:
- Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale

pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care
utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care
efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România,
formular 092. Se depune de către persoanele juridice şi
persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod
independent sau exercită profesii libere care au efectuat achiziţii
intracomunitare de bunuri în luna iunie 2016 şi sunt obligate să-şi
modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar.
Reglementare: OPANAF nr. 1.165/2009.

Până la 10 iulie  2016, inclusiv:
- Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de

mențiuni/Declarația de radiere pentru persoane juridice, asocieri și
alte entități fără personalitate juridică, formular 010. Se depune de
către persoanele juridice care au obligaţia să se înregistreze ca
plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire.
Reglementare: OPANAF 3698/2015 cu modificările şi completările
ulterioare. Se depune şi de către persoanele juridice înregistrate
în scopuri de TVA potrivit art.316, cu perioadă fiscală luna
calendaristică, care solicită prin opţiune scoaterea de la TVA.
Reglementare: art. 310 alin.(7) din Legea 227/2015 privind Codul
Fiscal.

-  Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni
pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric
personal, formular 020. Se depune de persoanele fizice altele
decât persoanele fizice române 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. Reglementare: OPANAF 3698/2015 cu
modificările şi completările ulterioare. Se depune şi de către
persoanele fizice  înregistrate în scopuri de TVA potrivit art.316, cu
perioadă fiscală luna calendaristică, care solicită prin opţiune
scoaterea de la TVA. Reglementare: art. 310 alin.(7) din Legea
227/2015 privind Codul Fiscal.

- Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de
mențiuni/Declarația de radiere pentru persoanele fizice care
desfășoară activități economice în mod independent sau exercită
profesii libere, formular 070. Se depune de către 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.
Reglementare: OPANAF 3698/2015, cu modificările şi
completările ulterioare. Se depune şi de către persoanele
înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316, cu perioadă fiscală
luna calendaristică, care solicită prin opţiune scoaterea de la TVA:
Reglementare: art. 310 alin.(7) din Legea 227/2015 privind Codul
Fiscal.

Până la 25 iulie 2016, inclusiv:
- Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu

termen lunar/trimestrial,  pentru obligaţiile bugetului de stat
aferente lunii iunie/trimestrului II 2016, formular 100.
Reglementare: OPANAF nr. 587/2016, cu modificările şi
completările ulterioare.

- Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale,
impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate,
formular 112 cu termen  lunar/trimestrial, pentru obligaţiile
bugetului de stat aferente lunii iunie/trimestrului II 2016.
Reglementare: OMFP nr. 1.045/2012 cu modificările şi
completările ulterioare.

- Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din
străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară
activitate în România şi de către persoanele fizice române
angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare
acreditate în România pentru obligaţiile bugetului de stat aferente
lunii iunie 2016, formular 224. Reglementare: OPANAF nr.
3622/2015.

- Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen
lunar/trimestrial/semestrial pentru obligaţiile bugetului de stat
aferente lunii iunie/trimestrului II/semestrului I 2016, formular 300.
Atenţie! Decontul se depune şi de contribuabilii care au solicitat
scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA conform art. 310 alin. (7)
Cod Fiscal până la 10 iunie 2016. Reglementare: art. 323  din
Legea nr. 227/2015 privind Codul  Fiscal; OPANAF nr. 588/2016.

- Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formular
301, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform
art. 317 Cod Fiscal şi care au efectuat: achiziţii intracomunitare în
luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport
care nu sunt considerate noi conform art. 266 alin. (3),
contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare
pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum şi pentru
contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care
au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi
sau produse accizabile. Reglementare: art. 324 alin.(2) Cod
Fiscal; OPANAF nr. 592/2016.

-  Declarația privind taxa pe valoarea adăugată colectată,
datorată de către persoanele impozabile al căror cod de

înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat
conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr.
227/2015 privind Codul  fiscal –formular 311. Se depune de către
persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de
TVA a fost anulat conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) - e),
lit.g), lit.h) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal şi care
efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA livrări de
bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de
servicii pentru care sunt obligate la plata taxei pe valoarea
adăugată. Reglementare: OPANAF nr. 795/2016 .

- Declarația privind sumele rezultate din ajustarea/corecția
ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată-formular 307.
Declarația se completează și se depune de către: a) persoana
impozabilă, beneficiară a transferului de active în calitate de
succesor al cedentului în ceea ce privește ajustarea dreptului de
deducere, dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA  și nici nu
se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului; b)
locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziționate printr-un
contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate
asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidența persoanelor
înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului; c)
persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA
a fost anulată, care a efectuat ajustări incorecte sau nu a efectuat
ajustările de taxă; d) persoana impozabilă pentru care
înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată, și care: - nu a
efectuat ajustările de taxă prevăzute de lege în ultimul decont
depus înainte de scoaterea din evidența persoanelor înregistrate
în scopuri de TVA sau a efectuat ajustări incorecte; - trebuie să
efectueze regularizările/ajustările legale  pentru operațiuni
realizate înainte de anularea înregistrării. Reglementare: OPANAF
nr. 793/2016.

- Notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului
TVA la încasare-formular 097. Se completează de persoanele
impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art.316 din
Codul fiscal, care  optează să renunţe la aplicarea sistemului TVA
la încasare şi  cele care au  depăşit plafonul de 2.250.000 lei.
Reglementare:OPANAF 1503/2016.

- Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările
intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente
operaţiunilor desfăşurate în luna iunie 2016, formular 390 VIES.
Reglementare: art. 325, din Legea nr. 227/2015 privind  Codul
Fiscal; OPANAF nr. 591/2016.

- Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile
efectuate pe teritoriul naţional, formular 394, pentru declararea
operaţiunilor desfăşurate în luna iunie/trimestrul II/semestrul I
2016. Reglementare: OPANAF nr. 3.596/2011 cu modificările şi
completările ulterioare;

- Declaraţia informativă privind impozitul pe veniturile din
transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal,
formular 208. Se depune de către notarii publici care au obligaţia
calculării, încasării şi virării impozitului pe veniturile din transferul
proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal efectuate în
semestrul I al anului 2016. Reglementare: OPANAF nr.
3763/2013;

Obligaţii declarative cu

termene în luna iulie 2016

Raportarea contabilă la 30 iunie 2016
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea informează că,

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 499/05.07.2016, a fost
publicat Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 916/2016 pentru
aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a
operatorilor economici.
Persoanele obligate la depunerea raportării contabile la

30 iunie 2016
Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2016 se aplică

persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind
situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale
consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr.
1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul
financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000
lei.

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2016 se aplică, de
asemenea, societăţilor cărora le sunt incidente Reglementările contabile
conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară,
aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la
tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-
ministrului, ministrul Finanţelor Publice nr. 1.286/2012, cu modificările şi
completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au
înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei. 

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2016 se aplică inclusiv
operatorilor economici al căror exerciţiu financiar este diferit de anul
calendaristic.

Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2016, încadrarea
în criteriul de mai sus se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din
situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a
balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent.
Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul entităţilor care au optat pentru un
exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilităţii
nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al
statului, Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2016 se aplică şi
subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state
aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul
financiar ales, în condiţiile legii. Subunităţile deschise în România de
societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European
verifică încadrarea în criteriul reprezentând cifra de afaceri pe baza
indicatorilor determinaţi conform raportării contabile anuale la 31
decembrie 2015. 

Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care
aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă
subunităţi fără personalitate juridică ce aparţin acestor persoane juridice
şi au obligaţia întocmirii raportărilor contabile cerute de Legea nr.
82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

În situaţia în care persoana juridică cu sediul în străinătate îşi
desfăşoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente,
raportările contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, se întocmesc de sediul permanent
desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale, acesta reflectând
activitatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent
desemnat procedează la însumarea informaţiilor corespunzătoare
activităţii desfăşurate de fiecare sediu permanent. 

Depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2016
Entităţile depun raportările contabile la unităţile teritoriale ale

Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau
numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având
ataşată o semnătură electronică extinsă. Formatul electronic al
raportărilor contabile depuse pe internet sau la unităţile teritoriale ale
Ministerului Finanţelor Publice constă într-un fişier .pdf la care este ataşat
un fişier .xml. 

Entităţile pot depune raportările contabile la registratura unităţilor
teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin
scrisori cu valoare declarată,  sau numai în formă electronică pe portalul
www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă. 

Entităţile depun raportările contabile la registratura unităţilor
teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin
scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu raportările
contabile listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de
Ministerul Finanţelor Publice, semnate, potrivit legii. 

Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului “Situaţia
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” conduce la imposibilitatea
identificării entităţii şi, în consecinţă, se consideră că raportarea contabilă
la 30 iunie 2016 nu a fost depusă, entitatea fiind sancţionată conform
prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.

Formularele care compun raportările contabile la 30 iunie 2016 se
completează în lei.

Semnarea raportărilor contabile la 30 iunie 2016
Raportările contabile la 30 iunie 2016 sunt semnate de persoanele în

drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora. Rândul corespunzător
calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile se completează
astfel: directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să
îndeplinească această funcţie, potrivit Legii nr. 82/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare; persoane fizice sau juridice, autorizate
potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi
din România.  Raportările contabile la 30 iunie 2016 se semnează şi de către
administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii. 

Excepţii de la depunerea raportărilor contabile la 30

iunie 2016
Nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2016 entităţile care nu

au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2016, cele
care în tot semestrul I al anului 2016 s-au aflat în inactivitate temporară,
cele înfiinţate în cursul anului 2016, precum şi persoanele juridice care se
află în curs de lichidare, potrivit legii.
Termenul pentru depunerea raportărilor contabile la 30

iunie 2016 
Raportările contabile la 30 iunie 2016 se depun la unităţile teritoriale

ale Ministerului Finanţelor Publice până cel mai târziu la data de 16
august 2016. Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie
2016, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu
documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului
de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice. Programul de
asistenţă va fi pus la dispoziţia entităţilor gratuit de unităţile teritoriale ale
Ministerului Finanţelor Publice sau va putea fi descărcat de pe portalul
Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro. 
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Au fost revizuite

două standarde

române originale
Autospecialele pentru

stingerea incendiilor cu apă și
spumă sunt autospeciale de
intervenție care acționează
nemijlocit sau în cooperare cu
altele pentru limitarea și stingerea
incendiilor, fiind dotate cu utilaje,
accesorii și echipamente specifice
și care folosesc ca substanțe de
stingere apa și/sau spuma.

SR 13450-1:2016, Mijloace
tehnice și procedee pentru
prevenirea și stingerea incendiilor.
Autospeciale pentru prevenirea și
stingerea incendiilor. Partea 1:
Clasificare, definiții, terminologie,
condiții tehnice generale

Acest standard stabilește
condițiile tehnice generale de
calitate și respectiv clasificarea,
terminologia și definițiile utilizate
în proiectarea, realizarea și
utilizarea, conform concepției
naționale, a autospecialelor
destinate prevenirii și stingerii
incendiilor, precum și a celor
folosite în alte situații de urgență
similare.

Prevederile prezentului
standard se aplică și în cazul
autospecialelor de intervenție și
salvare de la înălțime numai
pentru funcția de stingere.

În cadrul standardului sunt
cuprinse mai multe tipuri de
clasificări ale autospecialelor
pentru prevenirea și stingerea
incendiilor, acestea sunt în funcție
de:

– tipul intervenției;
– capacitatea de intervenție;
– modul de acțiune la

intervenție;
– felul substanței stingătoare

utilizate de autospecială;
– după tipul echipamentului

(fără produse de stingere).
Standardul cuprinde prevederi

referitoare la dimensiunile de
gabarit, masa totală și încărcarea
pe punți, puterea specifică în
funcție de capacitate,. De
asemenea, sunt cuprinse condiții
constructive și funcționale, condiții
pentru vopsire și marcare și
condiții generale de semnalizare
acustică și optică.

SR 13450-2:2016, Mijloace
tehnice și procedee pentru
prevenirea și stingerea incendiilor.
Autospeciale pentru prevenirea și
stingerea incendiilor. Partea 2:
Condiții tehnice generale de
calitate ale autospecialelor cu apă
și spumă

Prezentul standard stabilește
condiții tehnice specifice pentru
proiectarea, realizarea și utilizarea
autospecialelor pentru stingerea
incendiilor care utilizează ca
substanțe de stingere apă și
spumă.

Standardul cuprinde condiții
tehnice de calitate referitoare la
condițiile specifice de
compartimentare pentru
compartimentul echipajului și
pentru cel al echipamentelor și
accesoriilor de intervenție.

Astfel sunt cuprinse prevederi
referitoare la condițiile specifice
pentru rezervoarele pentru
substanțe de stingere, instalațiile
de producere a spumei,
dispozitivele de dozare, instalațiile
de aspirație, instalațiile de

refulare, pentru amplasarea
panoului de comandă, comenzilor
și robinetelor instalațiilor speciale
și pentru monitoare.

A fost publicată

versiunea română

pentru un pachet de

standarde din seria

SR EN 12350
Încercări pe beton proaspăt.

Beton autocompactat

SR EN 12350 este o serie de
12 standarde europene care se
referă la metodele de încercare
efectuate pe betonul proaspăt. Din
această serie fac parte
următoarele standarde:

SR EN 12350-1:2009,
Încercare pe beton proaspăt.
Partea 1: Eșantionare stabilește
două moduri de lucru pentru
eșantionarea betonului proaspăt:
prin eșantionare compusă și prin
eșantionare punctuală.

SR EN 12350-2:2009,
Încercare pe beton proaspăt.
Partea 2: Încercarea de
tasare stabilește metoda pentru
determinarea consistenței
betonului proaspăt prin încercarea
de tasare.

Determinarea tasării este ușor
influențată de modificarea
consistenței betonului care
corespunde unor tasări cuprinse
între 10 mm și 200 mm. Dincolo
de aceste extreme, măsurarea
tasării poate fi neadecvată și
trebuie luate în considerare alte
metode de determinare a
consistenței.

SR EN 12350-3:2009,
Încercare pe beton proaspăt.
Partea 3:
Încercare Vebe stabilește metoda
de determinare a consistenței
betonului proaspăt prin timpul
Vebe. Standardul nu se aplică
betonului cu dimensiunea maximă
a agregatului de peste 63 mm.
Dacă timpul Vebe este mai mic de
5 s sau mai mare de 30 s, betonul
are o consistență care nu poate fi
apreciată prin încercarea Vebe.

SR EN 12350-4:2009,
Încercare pe beton proaspăt.
Partea 4: Grad de
compactare stabilește metoda de
determinare a consistenței
betonului proaspăt prin
determinarea gradului de
compactare. El nu este aplicabil
betoanelor care conțin granule ale
căror dimensiuni maxime sunt mai
mari de 63 mm. Dacă gradul de
compactare este mai mic de 1,04
sau mai mare de 1,46, betonul are
o consistență pentru care
determinarea gradului de
compactare nu este
corespunzătoare.

SR EN 12350-5:2009,
Încercare pe beton proaspăt.
Partea 5: Încercare cu masa de
răspândire stabilește metoda
pentru determinarea răspândirii
betonului proaspăt. Acesta nu se
aplică pentru betonul
autocompactant, betonul
expandat sau pentru cel grosier, și
nici pentru betonul cu
dimensiunea maximă a
agregatului care depășește 63
mm. Încercarea cu masa de

răspândire este sensibilă la
schimbări de consistență a
betonului care corespund valorilor
de răspândire cuprinse între
340 mm și 600 mm.

SR EN 12350-6:2009,
Încercare pe beton proaspăt.
Partea 6: Densitate stabilește
metoda pentru determinarea
densității betonului proaspăt
compactat atât în laborator cât și
pe șantier.  Standardul nu este
aplicabil betonului foarte dens
care nu poate fi compactat prin
vibrare normală.

SR EN 12350-7:2009,
Încercare pe beton proaspăt.
Partea 7: Conținut de aer. Metode
prin presiune descrie două
metode pentru determinarea
conținutului de aer din betonul
proaspăt compactat, preparat cu
agregate curente sau relativ
dense de dimensiuni maxime de
63 mm. Nici una dintre metode nu
este aplicabilă betoanelor
preparate cu agregate ușoare, cu
zgură de furnal răcită în aer sau
cu agregate cu porozitate mare,
datorită mărimii factorului de
corecție a agregatului în raport cu
conținutul de aer antrenat al
betonului.

SR EN 12350-8:2010,
Încercări pe beton proaspăt.
Partea 8: Beton autocompactant.
Încercarea la răspândire din
tasare stabilește procedura de
determinare a răspândirii din
tasare și a timpului t500 pentru
betonul autocompactant. Această
încercare este adecvată pentru
dimensiunea maximă a
agregatului mai mică de 40 mm.

SR EN 12350-9:2010,
Încercări pe beton proaspăt.
Partea 9: Beton autocompactant.
Încercare cu pâlnia V specifică
procedura de determinare a
timpului de curgere prin pâlnia V
pentru betonul autocompactant.
Încercarea este adecvată atunci
pentru dimensiunea maximă a
agregatului mai mică de 22,4 mm.

SR EN 12350-10:2010,
Încercări pe beton proaspăt.
Partea 10: Beton autocompactant.
Încercare cu cutia stabilește
procedura de determinare a
capacității de trecere pentru
betonul autocompactant utilizând
cutia L. Încercarea stabilește
capacitatea de trecere a betonului
autocompactant prin spații
înguste, inclusiv prin spațiile dintre
bare de armare și alte obstacole,
fără segregare sau blocare. Există
două variante: încercarea cu două
bare și încercarea cu trei bare.
Încercarea cu trei bare simulează
o armare mai deasă.

SR EN 12350-11:2010,
Încercări pe beton proaspăt.
Partea 11: Beton autocompactant.
Încercare de segregare pe
sită stabilește procedura de
determinare a rezistenței la
segregare pe sită a betonului
autocompactant.

SR EN 12350-12:2010,
Încercări pe beton proaspăt.

Partea 12: Beton autocompactant.
Încercare cu inel J stabilește
procedura pentru a determina
capacitatea de trecere (măsurată
de palierul de blocare), răspân di -
rea prin inelul J și timpul de cur ge -
re t500J ale betonului autocom -
pactant prin inelul J. Această
încercare este adecvată atunci
când dimensiunea maximă a
agregatului nu depășește 40 mm.
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