
Camera de Comerţ şi
Industrie Vâlcea, partenerul

tău de încredere
Susţinere şi reprezentare
Principalele preocupări ale

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

Credibilitate
Calitatea de membru al CCI

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

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

Notorietate şi prestigiu
În calitate de portavoce a

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

Facilităţi
Firmele membre se bucură

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

Informaţii de afaceri
Cu ajutorul publicaţiilor

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

CCI Valcea agent al Arhivei

Electronice de Garanţii reale

Mobiliare
CCI Vâlcea, ca agent

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

Perfecţionare
CCI Vâlcea şi Centrul de Pre 

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

Servicii de marketing
Serviciile de promovare sunt

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

Soluţionarea rapidă a litigiilor

comerciale
Curtea de Arbitraj Comercial

oferă o alter nativă de soluţio 
narea litigiilor contractuale,
caracterizată prin flexibilitate,
hotărâri definitive şi obligatorii.
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De ce sa prăbuşit CET
Govora în insolvenţă?

• Concluziile administratorului judiciar privind răspunderea
persoanelor vinovate de cauzarea stării de insolvenţă

Detalii în paginile 23E
Faurecia a deschis cea mai nouă
fabrică din România în Budești

Noua fabrică Faurecia de la Râmnicu Vâlcea se alătură proiectelor de
succes ale companiei de la Tălmaciu (Scaune auto), Craiova (Tehnologii de
Control a Emisiilor), Piteşti (Sisteme de Interior). În toate cele 4 fabrici ale
grupului din România activează peste 3000 de angajaţi, care au generat în 2015
vânzări totale de 203 milioane de euro şi 119 milioane de euro în prima jumătate
a anului 2016. Faurecia este unul dintre cei mai mari furnizori de echipamente
auto din lume, ocupând poziţia de lideri globali în trei arii de activitate: Scaune
Automotive, Tehnologii de Control a Emisiilor şi Sisteme de Interior. Datorită
ofertei tehnologice de vârf, Faurecia propune producătorilor auto soluţii pentru
habitaclul viitorului şi mobilitate sustenabilă. În 2015, Grupul a înregistrat vânzări
totale de 20,7 miliarde de euro şi un număr de 103.000 angajaţi în 34 de ţări, la
330 de fabrici şi 30 de centre de cercetare şi dezvoltare. Faurecia este listată la
bursa Euronext Paris şi tranzacţionată pe piaţa de acţiuni din SUA la NYSE over
thecounter (OTC)

La inaugurarea oficială a celei mai moderne fabrici Faurecia din România în
localitatea Budești, din partea Guvernului României a participat chiar ministrul
Economiei, Costin Borc. Au vorbit în deschiderea evenimentului Mircea Bucur,
General Manager Tălmaciu şi Vâlcea, Faurecia Automotive Seating, Hagen
Wiesner, Executive Vice President, Faurecia Automotive Seating şi ministrul
Economiei, viceprimministrul Costin Borc: „Pentru mine este întotdeauna o
foarte mare plăcere să mă aflu întrun loc în care se produce şi mă bucur să văd
printre dumneavoastră, oficialii grupului şi printre salariaţii dumneavoastră foarte
mulţi tineri. Mă bucur enorm că sunteţi aici, lucraţi pentru o firmă dintro industrie
de vârf din România, o industrie care se dezvoltă foarte bine, că aveţi un viitor,
că sunteţi în România şi aţi ales să lucraţi în România şi să nu plecaţi în
străinătate. Vreau să vă asigur că Guvernul din care fac parte face tot posibilul
ca dumneavoastră, salariaţii acestei uzine, şi cei ca dumneavoastră să vă găsiţi
un viitor în această ţară. Mă uit la dumneavoastră, sunteţi foarte tineri, vreau să
creşteţi în acest grup, să creşteţi în viitor în profesiile pe care vi le alegeţi, să
decideţi să trăiţi, să lucraţi, să continuaţi să vă creaţi familii, să continuaţi să trăiţi
în România”. 

Numai în 2016, 280.000 de maşini vor fi echipate cu tapiţerii de înaltă calitate
produse de Faurecia la Râmnicu Vâlcea. „Faurecia, unul dintre cei mai mari
furnizori de echipamente auto din lume, a inaugurat astăzi cea mai modernă
fabrică de tapiţerii auto a grupului, în prezenţa unor reprezentanţi ai autorităţilor
centrale, a conducerii globale a grupului şi a angajaţilor. Având o suprafaţă totală
de 12.000 mp, fabrica dispune de o zonă de producţie ergonomică, echipată cu

sisteme moderne de ventilaţie şi de o cantină ce poate deservi un număr de 2000
de angajaţi. Utilizând tehnologii de vârf în procesele de tăiere şi coasere, cei
1.200 de angajaţi produc tapiţerii textile şi de piele la standarde de înaltă calitate
pentru unii dintre cei mai importanţi producători mondiali din industria auto,
precum Peugeot, Renault şi branduri Volkswagen. Materialele din care sunt
realizate cele peste 500 de tipuri de tapiţerii sunt achiziţionate în proporţie de
75% de la furnizori locali. În 2016, 280.000 de maşini vor fi echipate cu tapiţerii
produse la Râmnicu Vâlcea”, se arată întrun comunicat de presă. „Datorită
experienţei noastre de succes în România, am decis să investim 12 milioane de
euro la Râmnicu Vâlcea în cea mai modernă fabrică a grupului. Investiţia a
generat peste 700 de noi locuri de muncă. Pentru perioada următoare obiectivele
noastre sunt creşterea capacităţii de producţie pentru a livra 280.000 de tapiţerii
în acest an şi recrutarea a 600 noi angajaţi până în 2017”, a declarat Hagen
Wiesner, Executive Vice President, Faurecia Automotive Seating. Printre
facilităţile oferite de companie angajaţilor se numără şi cele dedicate creşterii
profesionale. Astfel, fiecare nou angajat parcurge timp de 4 săptămâni un
program intensiv de instruire, construit în baza strategiei de dezvoltare
profesională a grupului  Faurecia Excellence System, care îi permite să îşi
însuşească întrun timp relativ scurt abilităţile necesare. „Având în vedere
importanţa contribuţiei angajaţilor noştri la creşterea Faurecia România, suntem
preocupaţi să le oferim condiţii optime de muncă şi să le punem la dispoziţie
programe de calificare personalizate. În acest moment, resursele noastre sunt
direcţionate către atragerea şi instruirea noilor angajaţi pentru a putea asigura o
creştere sustenabilă pe termen lung”, a declarat Mircea Bucur, General Manager
Tălmaciu şi Vâlcea, Faurecia Automotive Seating. n Dan SAVA 
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Statistica

şomajului din

Vâlcea la 31

august 2016
La sfârşitul lunii august, rata

şomajului înregistrată la nivelul judeţului
Vâlcea a fost de 5,20%, mai mare cu
0,21 puncte procentuale faţă de luna
anterioară. Totalul şomerilor înregistraţi
la sfârşitul lunii august 2016 a fost de
8868 persoane (în creștere cu 347
persoane față de luna iulie 2016). Din
totalul şomerilor înregistraţi, 3237
persoane au fost indemnizate şi 5631
neindemnizate. Numărul şomerilor
indemnizaţi a crescut cu 1243 persoane
(au intrat în plată absolvenții promoției
2016), iar numărul şomerilor
neindemnizaţi a scăzut cu 896 persoane
faţă de luna precedentă. 

Pe medii de rezidenţă, în judeţul
Vâlcea, numărul şomerilor înregistraţi la
finele lunii iulie 2016 se prezintă astfel :
3374 persoane provin din mediul urban
şi 5494 persoane provin din mediul rural.

Referitor la structura şomajului pe
grupe de vârstă, cel mai mare număr de
şomeri s-a înregistrat în categoria de
vârstă 40-49 ani, respectiv 2408
persoane, urmați de cei din grupa de
vârstă  sub 25 ani, respectiv 2380
persoane).

În funcţie de nivelul de instruire,
oferta de forţă de muncă se prezintă
astfel: ponderea cea mai mare în
numărul total de şomeri înregistraţi o au
persoanele cu nivel de instruire primar,
gimnazial şi profesional (57%); şomerii
cu nivel de instruire liceal şi postliceal
reprezintă 40% din totalul şomerilor
înregistraţi; şomerii cu nivel de instruire
universitar reprezintă 3% din numărul
total de şomeri înregistraţi. 

În luna august 2016 s-au încadrat
un număr de 285 persoane din rândul
şomerilor.

n Dan SAVA

Condiţiile ce

trebuie îndeplinite

de beneficiarii

fondurilor

europene
Recent, a fost aprobată o Hotărâre

care stabileşte normele metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr.49/2015 privind
gestionarea financiară a fondurilor euro -
pene nerambursabile aferente politicii
agricole comune, politicii comune de
pescuit şi politicii maritime integrate la
nivelul Uniunii Europene, precum şi a
fondurilor alocate de la bugetul de stat
pentru perioada de programare 2014-2020
şi pentru modificarea şi comple tarea unor
acte normative din domeniul garantării.

Actul normativ adoptat detaliază
fluxurile financiare aferente finanţării bene -
ficiarilor FEGA, FEADR şi FEPAM din con -
tribuţie europeană şi buget de stat, con -
diţiile pe care trebuie să le îndepli nească
beneficiarii acestor fonduri şi me  ca nismul
financiar de accesare şi deru   lare a
fondurilor europene gestionate de MADR.

În acelaşi timp, se reglementează
condiţiile de accesare şi justificare a
avansurilor acordate din cele trei fonduri
şi de la bugetul de Stat pentru facilitarea
realizării producţiei agricole sau a
investiţiilor în agricultură şi spatiul rural.
Actul normativ armonizeaza prevederile
Normelor metodologice aferente actelor
normative din domeniul garantării cu
prevederile incluse în OUG 49/2015 şi
detaliază închiderea schemelor de
garantare finanţate din PNDR 2007-
2013 şi POP 2007-2013 şi termenele
aferente fiecărei etape reglementate prin
OUG 49/2015. Totodată, se stabileşte
cadrul legal al preluării sumelor rămase
după închiderea schemelor de garantare
în Bugetul MADR şi al sumelor rămase
la dispoziţia Fondurilor de garantare
pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate
prin garanţiile aflate în derulare din
vechile programe, precum şi statutul
acestora, al sumelor reprezentând
dobânzi şi comisioane, precum şi al
sumelor recuperate din creanţe.

n Dan SAVA

În conformitate cu prevederile art. 169 din Legea 85/2014, la cererea
administratorului judiciar, judecătorul-sindic poate dispune ca o parte sau
întregul pasiv al debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvenţă, fără
să depăşească prejudiciul aflat în legătură de cauzalitate cu fapta respectivă, să
fie suportată de membrii organelor de conducere şi/sau supraveghere din cadrul
societăţii, precum şi de orice alte persoane care au contribuit la starea de
insolvenţă a debitorului, prin una dintre următoarele fapte:

•  au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în
cel al unei alte persoane;

•  au făcut activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii în interes
personal, sub acoperirea persoanei juridice;

• au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, în
mod vădit, persoana juridică la încetarea de plăţi;

• au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente
contabile sau nu au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea. În cazul
nepredării documentelor contabile către administratorul judiciar sau lichidatorul
judiciar, atât culpa, cât şi legătura de cauzalitate între faptă şi prejudiciu se
prezumă. Prezumţia este relativă;

•  au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au
mărit în mod fictiv pasivul acesteia;

• au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri,
în scopul întârzierii încetării de plăţi;

• în luna precedentă încetării plăţilor, au plătit sau au dispus să se plătească
cu preferinţă unui creditor, în dauna celorlalţi creditori;

• orice altă faptă săvârşită cu intenţie, care a contribuit la starea de
insolvenţă a debitorului, constatată potrivit prevederilor Legii nr. 85/2014.

Având în vedere concluziile administratorului judiciar privind cauzele
insolvenţei, se poate constata că există o serie de împrejurări care au condus la
apariţia stării de insolvenţă a CET Govora şi care sunt direct legate de modul în
care activitatea societăţii a fost gestionată în general atât din punct de vedere al
costurilor, cât şi din punct de vedere al oportunităţii şi profitabilităţii economice a
unor înţelegeri contractuale.

Ingerinţele politicului 

în managementul Societăţii

Aşa cum am arătat în cuprinsul prezentului raport, Consiliul Judeţean
Vâlcea s-a implicat în foarte multe situaţii în gestionarea/administrarea activităţii
curente a Societăţii,iar în anumite momente critice a şi formalizat această
implicare directă prin diferite Hotărâri de Consiliu. Am constatat că deciziile luate
nu au fost întotdeauna în interesul CET Govora, mai ales în ceea ce priveşte
gestionarea relaţiei comerciale cu Oltchim, situaţie în care debitoarea a
înregistrat creanţe foarte mari care nu mai pot fi recuperate, generând o pierdere
foarte mare pentru Societate.

Consiliul Judeţean Vâlcea în calitatea lui de unic acţionar şi autoritate a
administraţiei publice locale a interferat de-o manieră directă şi nemijlocită în
managementul CET Govora, atât prin numirile uneori discreţionare şi partizane
a unor membri ai AGA, CA, CS şi Directorat, fără ca aceştia să probeze
competenţe profesionale sau capabilităţi manageriale, fie prin impunerea unei
anumite conduite comerciale a CET Govora în relaţia cu Oltchim şi USG, fie prin
angajarea fără concurs de personal excedentar şi slab pregătit.

După eşuarea procesului de privatizare a Oltchim în anul 2012 şi refuzul
distribuitorului Electrica Furnizare de a furniza energie electrică pentru Oltchim,
Consiliul Judeţean a emis mai multe hotărâri prin care a impus CET Govora să

furnizeze energie electrică şi termică
către Oltchim în condiţiile în care era de
notorietate incapacitatea de plată a
Combinatului. Aşa se face că
insolvenţa Oltchim a surprins CET
Govora cu o creanţă de 137,5 milioane
lei. Împotriva Combinatului, ulterior fiind
defavorizată în planul de reorganizare
prin aplicarea unui haircut de 70%,
ceea ce a condus la înregistrarea în
contabilitatea CET a unei pierderi de 96
milioane lei. Luând în considerare
şansele slabe, practic inexistente, de
privatizare a Oltchim la preţul de
vânzare prevăzut în planul de
reorganizare de 307 milioane euro,
situaţie în care CET Govora ar primi 41
milioane lei, reprezentând 30% din
creanţa cu care CET Govora s-a înscris
la masa credală a Oltchim, şi această
sumă reprezintă o pierdere pentru
societate.

Prezentăm câteva hotărâri ale
Consiliului Judeţean care susţin
afirmaţiile anterioare:

• Prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr. 27 din 31 august
2012, s-a aprobat furnizarea directă de
către CET Govora a energiei electrice
pentru consumatorul Oltchim, la o
putere de până la 15 MW, până în data
de 21.09.2012 ora 07:00. Această

hotărâre a fost luată ca urmare a situaţiei determinate de notificarea Electrica
Furnizare, furnizorul Oltchim, prin care aceasta urma să sisteze furnizarea
energiei electrice. Până în data de 15.09.2012 nu a fost nevoie să se pună în
aplicare această hotărâre, deoarece Electrica Furnizare nu a întrerupt furnizarea
de energie electrică, ci doar a limitat consumul Oltchim;

• Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 30/19.09.2012 s-a aprobat
furnizarea directă de către CET Govora a energiei electrice pentru consumatorul
Oltchim, la o putere de până la 11 MW, până în data de 31.12.2012. Această
hotărâre a fost luată în urma ultimei notificări a Electrica Furnizare, prin care
aceasta a anunţat întreruperea furnizării de energie electrice către Oltchim
începând cu data de 15.09.2012. În baza acestei aprobări a fost semnată
Convenţia tripartită între CET Govora, Oltchim şi Electrica Furnizare şi a fost
preluată furnizarea de energie electrică pentru Oltchim de către CET Govora,
începând cu data de 15.09.2012;

• Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 58/ 31.10.2012 s-a aprobat
suplimentarea puterii electrice livrate de 11 MW, cu încă 31 MW pentru perioada
25.10.2012 – 12.11.2012, respectiv suplimentarea cu 14.136 MW a cantităţii de
energie electrică aprobată a se livra către Oltchim. Această aprobare s-a dat în
urma solicitării Oltchim din adresa nr. 3089/ 25.10.2012, prin care aceasta a
cerut o cantitate suplimentară de peste 14.000 MWh, în perioada 25.10. –
12.11.2012, necesară repornirii secţiei de electroliză cu membrană. Oltchim a
solicitat această livrare de energie pentru evitarea degradării membranelor din
Electroliza IV, ca urmare a opririi acestora pe o durată mai mare de 60 zile;

• Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 61/ 16.11.2012 s-a aprobat
suplimentarea puterii electrice livrată cu încă 31 MW în perioada 12.11. –
31.12.2012. Cantitatea suplimentară de energie electrică, aferentă puterii
electrice orare de 31 MW, a cărei valoare este de 13,8 milioane lei, a fost
preluată în totalitate de către CET Govora de la Complexul Energetic Oltenia,
urmând ca plata către furnizorul de energie să se efectueze eşalonat, până la
data de 28 februarie 2013, pe măsura încasărilor de la Oltchim.

De asemenea este de notorietate decizia directorului general Mihai Bălan
din 23 iunie 2013 de a reduce în trepte livrarea aburului industrial către USG, ca
urmare a restanţelor la plată înregistrate de USG în relaţia comercială cu CET
Govora. Pe 25 iunie 2013, s-a prezentat la sediul CET Govora directorul general
al USG (dnul. Urbanowski) şi Preşedintele Consiliului Judeţean de la acea dată,
care a cerut în mod imperativ reluarea furnizării aburului industrial către USG la
parametrii contractuali, deşi continuarea derulării contractului în condiţiile unui
preţ mult inferior costului de producţie, precum şi a înregistrării unor restanţe la
plata de ordinul zecilor de milioane de euro, era evident detrimentală CET
Govora.

Alte elemente: 

Denaturarea rezultatelor contabile

Reliefam că în cursul perioadei analizate, Societatea a constituit, respectiv
reversat o serie de provizioane pentru riscuri şi cheltuieli, în baza unor opinii
juridice ale consultanţilor legali şi avocaţilor săi, în funcţie de şansele de câştig
estimate. Practica a făcut ca unele provizioane să nu confirme şansele de
pierdere sau câştig acordate, astfel, acestea au fost reflectate corespunzător cu
aceste fluctuaţii în situaţiile financiare din anul respectiv. Atragem atenţia că prin
constituirea şi reluarea de provizioane pot fi usor denaturate
situaţiile financiare în sensul creşterii sau scăderii profiturilor,
uneori această influenţă putând face trecerea de la pierdere la
profit sau invers.

De ce s-a prăbuşit CET

Govora în insolvenţă?
• Concluziile administratorului judiciar privind răspunderea persoanelor vinovate de

cauzarea stării de insolvenţă
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Majorare de capital social

În cursul anului 2013, conform Hotărârii AGA nr. 24/
12.12.2013 s-a aprobat majorarea capitalului social al CET
Govora cu suma de 26.968.376,74 lei, reprezentând datoria CET
Govora faţă de acţionarul unic al Societăţii, Consiliul Judeţean
Vâlcea. Suma era compusă din: impozit pe profit neachitat
(15.159.974 lei), dividende (4.685.353,87 lei) şi majorări de
întârziere (7.123.048,87 lei).

Majorarea de capital social s-a realizat în decembrie 2013
cu suma de 26.883.674,25 lei, formată din: impozit pe profit în
sumă de 15.075.271,51 lei,   dividende în sumă de 4.685.353,87
lei şi 123.048,87 lei majorări de întârziere.

Rezultă ca majorarea efectivă s-a făcut pentru o sumă cu
84.702,49 lei mai puţin decât cea aprobată de către acţionarul
societăţii – suma se referă la impozitul pe profit.

Capital social noiembrie 2013: 24.800.437,50 lei
Capital social decembrie 2013 conform balanţa de

verificare: 51.684.111,75 lei
Capital social conform Hot. AGA nr.24/12.12.2013:

51.768.814,24 lei
Diferenţa între majorarea aprobată şi majorarea efectivă:

84.702,49 lei
Suma de 84.702,49 lei era datorată bugetului local

judeţean şi a fost menţinuta în soldul contului, 441 – Impozit
pe profit.

Prin Hotărârea AGA nr. 1/30.01.2014 s-a modificat hotărârea
iniţială şi s-a aprobat majorarea de capital social cu suma de
26.886.674,25 lei (aşa cum a fost înregistrată majorarea de capital
social în balanţa de verificare de la 31.12.2013), iar înregistrarea
operaţiunii la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Vâlcea s-a realizat în data de 05.02.2014 (conform rezoluţiei
nr.901/ 03.02.2014).

Această tranzacţie efectuată în această manieră, a „costat”
Societatea suma de 103.337,04 lei, reprezentând impozit pe profit
datorat Consiliului Judeţean Vâlcea şi neachitat la termen în sumă
de 84.702,49 lei (suma care nu a fost inclusă în majorarea de
capital social). Având în vedere faptul că majorarea de capital
social efectuată la 31.12.2013 nu s-a facut în concordanţă cu
hotărârea AGA, situaţiile financiare nu reflectă o imagine reală şi
fidelă a sumelor aprobate.

Împrumut către societăţi afiliate

În anul 2010, Societatea a acordat un împrumut către Vilcet
Energy în valoare de 1.500.001 lei (contract nr.
22824/20.09.2010), având ca obiect asigurarea finanţării
activităţilor necesare „demarării investiţiei de către împrumutat,
având posibilitatea ca ulterior, acest împrumut să fie utilizat pentru
majorarea capitalului social al SC Vilcet Energy SRL”. Împrumutul
a fost acordat pe o perioadă de trei ani, cu o perioadă de graţie de
doi ani şi rată a dobânzii de 0%, cu condiţia restituirii sumei la
scadenţa sau majorarea capitalului social (împrumutătorul fiind
asociat unic la împrumutat).

CET Govora nu a perceput dobânda legală, astfel existând o
problema a preţurilor de transfer în ceea ce priveşte această
tranzacţie. Deşi CET Govora a beneficiat de finanţări de la insituţii
bancare în această perioadă, achitând dobânzi semnificative la
sumele împrumutate, nu a perceput nicio dobândă la banii
împrumutaţi societăţii deţinută. Împrumutul nu a fost restituit la
scadenţă, 20.09.2013, şi nici nu s-a realizat majorarea capitalului
social, conform prevederilor contractuale.

Concluzii privind posibilitatea de
reorganizare

În urma analizei efectuate în prezentul raport am constatat că
situaţia financiară extrem de dificilă a Societăţii a fost cauzată, în
principal, de derularea celor două contracte de furnizare de utilităţi
energetice încheiate cu USG şi Oltchim. Chiar dacă principalii
indicatori financiari-contabili s-au degradat continuu anterior
insolvenţei, considerăm că prin aplicarea unui pachet de măsuri de
restructurare a activităţii pot fi create premisele implementării cu
succes a unui plan de reorganizare.

Imediat după desemnarea în calitate de administrator judiciar,
Euro Insol a luat o serie de decizii în vederea stopării pierderilor şi
eficientizării activităţii, care au vizat toate punctele nevralgice
detaliate în prezentul raport ca principale cauze ale insolvenţei.
Astfel s-au luat măsuri concrete care să conducă la creşterea
veniturilor şi la reducerea cheltuielilor prin renegocierea tuturor
contractelor din portofoliul debitoarei.

Aşa cum am constatat în cadrul analizei, CET Govora a
subvenţionat preţul utilităţilor energetice furnizate celor doi
parteneri de pe platformă, Oltchim respectiv USG. În această
perioadă de timp, debitoarea CET Govora nu a reuşit să-şi
acopere nici măcar costul de producţie, dificultăţile financiare
menţionate fiind tocmai efectul acestei politici comerciale prin care
profitul CET Govora a fost în mod permanent externalizat spre cei
doi parteneri contractuali.

Reprezentanţii administratorului judiciar au avut numeroase
runde de negocieri / întâlniri atât cu reprezentanţii USG, cât şi cu
reprezentanţii Oltchim în vederea obţinerii de către CET Govora a
unor preţuri superioare care să genereze venituri suplimentare, cu
care debitoarea să-şi poată achita datoriile şi să susţină investiţiile
de mediu şi de retehnologizare.

Ca urmare a negocierilor purtate de administratorul judiciar cu
Oltchim preţul energiei a fost majorat de la 181 lei / Mwh la 198 lei
/ Mwh, iar preţul aburului industrial a crescut de la 94,42 lei la 106
lei/Gcal pentru aburul industrial de 13 bari şi de la 94,42 lei la 126
lei/Gcal pentru aburul industrial de 35 bari.

În data de 06.09.2016 Tribunalul Vâlcea a soluţionat pe fond
contestaţia formulată de USG la măsura administratorului judiciar
de denunţare a contractului de furnizare abur industrial,
respingând-o ca neîntemeiată. În cursul aceleaşi zile, USG a
comunicat administratorului judiciar că acceptă încheierea unui
nou contract pe o perioadă de 10 ani în condiţiile comerciale
agreate de părţi în data de 17.08.2016, respectiv:  106 lei/Gcal
abur industrial de 6 sil 3 bari; 110 lei/Gcal abur industrial de 35
bari.

În condiţiile în care CET Govora a reuşit să-şi renegocieze
contractele cu cei doi mari parteneri comerciali Oltchim şi USG,
obţinând venituri suplimentare de aproximativ 30 milioane lei anual
sunt create premise pentru a propune şi implementa un plan de
reorganizare care să aibă ca finalitate reinserţia debitoarei în
circuitul civil ca o societate viabilă, eficientă şi competitivă.

În vederea optimizării costurilor, administratorul judiciar a
dispus restructurarea organigramei, reducerea schemei
supradimensionate de personal, reducerea sporurilor şi
beneficiilor care deţin o pondere importantă în totalul cheltuielilor
Societăţii.

În concluzie, Euro Insol în calitate de administrator judiciar al
CET Govora S.A. consideră că, deşi debitoarea se confruntă cu o
situaţie financiară dificilă, activitatea acesteia ar putea fi
restructurată ca urmare a implementării unui plan de reorganizare.
În considerarea tuturor aspectelor prezentate în acest raport, în
temeiul art. 97 alin. 3 din Legea 85/2014, administratorul judiciar
îşi manifestă intenţia de a întocmi un plan de reorganizare a
activităţii.

Administrator Judiciar - Euro Insol SPRL

Până la sfârșitul acestui an, întreprinderile care activează în
economia socială vor putea obține, de la agențiile județene pentru
ocuparea forței de muncă, un atestat prin care li se recunoaște
statutul de actor al economiei sociale și le oferă, în același timp,
posibilitatea de a accesa fonduri europene pentru dezvoltare, prin
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU).  

Potențialii beneficiari vor avea la dispoziție linia de finanțare
“SOLIDAR”, pregătită în acest sens de Ministerul Fondurilor
Europene, singura condiție pe care trebuie s-o îndeplinească cei
interesați fiind aceea ca, pe lângă respectarea principiilor și criteriilor
din legea economiei sociale, atestatul de întreprindere socială să fie
depus în etapa de contractare a proiectelor.

Ce sunt întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de
inserţie?

Întreprinderile sociale pot fi societăţile cooperative de gradul I,
cooperativele de credit, asociaţiile şi fundaţiile, casele de ajutor
reciproc ale salariaţilor, casele de ajutor reciproc ale pensionarilor,
societăţile agricole și orice alte categorii de persoane juridice care
respectă, cumulativ, conform actelor legale de înfiinţare şi
organizare, definiţia şi principiile economiei sociale.

Întreprinderile sociale de inserţie pot fi întreprinderile sociale în
care sunt angajate permanent, în proporție de cel puțin 30%,
persoane din grupuri vulnerabile, astfel încât timpul de lucru cumulat
al acestor angajaţi să reprezinte cel puţin 30% din totalul timpului de
lucru al tuturor angajaţilor. Încadrarea în categoria grupurilor
vulnerabile poate fi dovedită cu ajutorul documentelor eliberate de
autoritățile competente sau printr-o anchetă socială a serviciilor
publice de asistență socială de la nivelul primăriilor, la cererea
întreprinderii sociale de inserție.

Peste 10 000 de entități juridice activează deja în economia
socială

Peste 10 000 de entități juridice, sub diverse forme, activează

deja în economia socială și ar putea solicita atestarea ca
întreprindere socială. Acestea nu se limitează la domeniile specifice
în care-și desfășoară activitatea, ci facilitează adesea inovarea și
contribuie la atingerea priorităților strategiei Europa 2020, îndeosebi
prin crearea de locuri de muncă incluzive și prin ameliorarea
problemelor sociale care întrețin sărăcia.

În prezent, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), Agenția Națională pentru
Ocuparea Forței de Muncă și agențiile județene de ocupare
pregătesc un sistem pentru obținerea, în termen de 30 de zile din
momentul depunerii dosarului complet, a atestatului de întreprindere
socială sau certificatului de întreprindere socială de inserție, acesta
din urmă dând dreptul întreprinderilor sociale de a folosi marca
socială.

Adresă unică de contact la Ministerul Muncii pentru cei interesați
Ministerul Muncii a înființat deja un compartiment dedicat

economiei sociale și o adresă unică de contact:
intreprinderisociale@mmuncii.ro. Compartimentul funcționează în
cadrul Direcţiei Politici de Ocupare Competenţe și Mobilitate
Profesională și are sarcina de a elabora politicile şi strategiile în
domeniul economiei sociale, de a promova şi sprijini întreprinderile
sociale și, de asemenea, de a furniza informaţii specifice
persoanelor fizice şi juridice interesate.

Mai mult, pentru promovarea prevederilor normelor de aplicare
a legii economiei sociale, MMFPSPV a realizat un infografic și un
scurt film care sintetizează prevederile legale și pașii pe care
întreprinderile sociale trebuie să îi urmeze pentru atestarea ca
întreprindere socială, respectiv pentru certificarea ca întreprindere
socială de inserție.

Toate aceste demersuri au loc în contextul aprobării, de către
Guvern, în 10 august 2016, a Hotărârii nr. 585/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii

nr. 219/2015 privind economia socială.
“SOLIDAR” – linia de finanțare dedicată dezvoltării economiei

sociale, pregătită de Ministerul Fondurilor Europene
Ministerul Fondurilor Europene pregătește, în același timp, o

linie de finanțare în valoare de 20 milioane de euro, fonduri
nerambursabile, dedicată consolidării economiei sociale - “Solidar —
Sprijin pentru consolidarea economiei sociale”.

Cei care doresc să beneficieze de aceste fonduri trebuie să aibă
cel puțin 1 an de activitate, să respecte principiile și criteriile din
legea economiei sociale și, de asemenea, să obțină atestatul de
întreprindere socială, document pe care-l vor depune în etapa de
contractare.

Proiectele vor fi depuse prin intermediul sistemului informatic My
SMIS 2014, începând cu data publicării în Monitorul Oficial a
ordinului de ministru privind aprobarea Ghidului Solicitantului
Condiții specifice „SOLIDAR — Sprijin pentru consolidarea
economiei sociale”.

SOLIDAR este o schemă de ajutor de minimis, elaborată în
cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (Obiectiv
specific 4.16 - Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie
socială de a funcţiona într-o manieră auto-sustenabilă ce vizează să
sprijine cel puțin 200 de întreprinderi sociale), pentru care sunt
alocate fonduri totale de111.473.462 €euro. Suma va fi direcționată
către dezvoltarea și înființarea de întreprinderi sociale, prin
acordarea de granturi și împrumuturi sub forma unor instrumente
financiare.

Dezvoltarea economiei sociale este un pilon cheie în cadrul
Strategiei naț ionale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei
2015-2020, a cărei structură poate fi consultată pe site-ul
antisaracie.mmuncii.ro. Tot acolo este prezentată o analiză a
grupurilor sărace și vulnerabile și o secțiune privind politicile zonale,
cu accent pe comunitățile marginalizate. Sursa: Ministerul Muncii

Până la finele anului,
Întreprinderile sociale vor putea obține atestatul care le va oferi

posibilitatea de a accesa fonduri europene
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Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
(APIA) informează că, în perioada 16 octombrie – 1
decembrie 2016, va efectua plata în avans aferentă
Campaniei 2016.

Conform art. 75 din Regulamentul (UE) nr.
1306/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea,
gestionarea și monitorizarea politicii agricole
comune și  de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.
352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr.
814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008
ale Consiliului, este prevăzut că: ”Plățile din cadrul
schemelor de sprijin și al măsurilor menționate la
articolul 67 alineatul (2) se fac în perioada 1
decembrie – 30 iunie a anului calendaristic următor. 

Plățile se fac în maximum două tranșe, în
perioada menționată. În pofida primului și celui deal
doilea paragraf, statele membre pot plăti, înaintea
datei de 1 decembrie, dar nu înaintea datei de 16
octombrie, avansuri de până la 50 % în cazul plăților
directe și de până la 75 % în cazul sprijinului acordat
în cadrul dezvoltării rurale menționat la articolul 67
alineatul (2).” 

De asemenea, precizăm că până la acest
moment, APIA a efectuat plăți pentru Campania
2015, în valoare de 1.936,12 milioane euro pentru
un număr de 929.420 beneficiari (98,44 % din
numărul total de beneficiari), pe toate tipurile de

fonduri (Fondul European de Garantare Agricolă
(FEGA), Fondul European pentru Agricultură și
Dezvoltare Rurală (FEADR) și Buget Național.

De asemenea, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură (APIA) reaminteşte că eliberează
adeverinţe pentru beneficiarii schemelor de plată
(schema de plată unică pe suprafață, plata
redistributivă, plata pentru practici agricole benefice
pentru climă şi mediu și măsurile de dezvoltare
rurală), implementate de Agenție în cadrul
Campaniei 2016, respectiv pentru cei care
intenţionează sa acceseze credite în vederea
finanţării activităţilor curente, de la insituțiile bancare
și nonbancare care au încheiat convenţii cu APIA. 

Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN  SA
(FGCR) şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii IFN   SA
(FNGCIMM) garantează creditele acordate de bănci
fermierilor.

Toate convențiile încheiate între APIA, instituțiile
bancare și nonbancare și FGCR/FNGCIMM vor fi
postate pe siteul instituţiei la adresa:
www.apia.org.ro.

Astfel, potrivit convenţiilor, la solicitarea scrisă a
fermierului, APIA eliberează o adeverinţă prin care
confirmă că acesta a depus cererea unică de plată
pentru anul 2016 solicitând sprijin pentru schema de
plată unică pe suprafață, plata redistributivă, plata
pentru practici agricole benefice pentru climă şi
mediu și/sau pentru măsurile de dezvoltare rurală.
De asemenea, prin adeverinţă se confirmă, la data
emiterii acesteia, suprafaţa determinată pentru plată
pentru schemele de plată care fac obiectul
convenției, că sa efectuat controlul administrativ
asupra cererii beneficiarului referitor la eligibilitatea
schemelor de plată care fac obiectul convenției și că
beneficiarul, la data emiterii Adeverintei, nu face
obiectul excluderilor de la plată pentru aceste
scheme de plată, îndeplinind condițiile generale
pentru acordarea sumelor cuvenite, în conformitate
cu legislația în vigoare.

APIA va avea în vedere următoarele:
•să comunice imediat Băncii Creditoare (în

termen de cel mult 48 de ore de la apariţia lor) orice

probleme apărute, inclusiv cazurile de forţă majoră şi
cazurile fortuite aduse la cunoştinţa sa, şi care pot
determina nerespectarea termenelor şi condiţiilor
prevăzute în prezenta Convenţie;

•să nu elibereze Adeverinţa pentru Beneficiarii
pentru care au fost stabilite sancţiuni multianuale în
anii precedenţi şi nu au fost recuperate;

• să nu elibereze adeverinţe pentru beneficiarii
care au debite nerecuperate din anii precedenţi;

• să nu accepte modificarea contului în care se
va face plata, fără acordul scris al Băncii
Finanţatoare; 

• să nu elibereze adeverinţe pentru beneficiarii
care la momentul solicitării adeverinţei au primit
plata în avans;

• să nu elibereze adeverinţe pentru suprafeţele
declarate teren necultivat în cererea de sprijin.
(Important! Convenţiile sunt încheiate pentru
facilitarea creditelor în vederea desfăşurării
activităţilor curente agricole).

• să nu elibereze adeverințe pentru beneficiarii
care au sancțiuni pentru nerespectarea cerințelor de
bază și specifice pentru pachetele/variantele de
pachet din măsurile de dezvoltare rurală 214, 10, si
11, astfel cum sunt definite în fișele măsurilor din
PNDR 20072013 si PNDR 20142020.

Valoarea creditului va fi în cuantum de până la
90% din valoarea sumei calculate conform
adeverinţei eliberate de APIA.

În conformitate cu prevederile Ordinului
ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr.
839/2016 privind modificarea si completarea
Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale
nr. 703/2013 privind aprobarea condiţiilor în care se
vor încheia convenţiile dintre instituţiile financiare
bancare şi nebancare şi Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură, în vederea finanţării
de către acestea a activităţilor curente ale
beneficiarilor plăţilor derulate prin Agenție, în baza
adeverinţelor eliberate de APIA, Banca trebuie sa
respecte nivelurile costurilor aferente acordării
creditelor pentru beneficiarii plăţilor directe, astfel
încât dobânda finală aplicată beneficiarului nu poate
depăși ROBOR 6M + maxim 2, 5 %, iar comisioa 
nele aferente creditului să fie în limita de 1%.

Când începe APIA plata
banilor din Campania 2016?

Câţi fermieri vor fi
controlaţi prin

teledetecţie pentru
Campania 2016?
Un document oficial al Agenţiei de

Plăţi, postat pe siteul instituţiei, oferă
primele informaţii cu privire la modul în
care se va desfăşura controlul prin
teledetecţie pentru Campania 2016.

Activitatea de control prin
teledetecţie este structurată pe zone
de control ce cuprind un total de 20
siteuri. Pentru anul 2016, APIA a decis
delegarea controlului prin teledetecţie
către un prestator, selectat prin
aplicarea legislaţiei naţionale în
domeniul achiziţiilor publice.

Comisia Europeană a aprobat,
pentru România, furnizarea a două
imagini de foarte mare rezoluţie (VHR)
şi a două imagini de înaltă rezoluţie HR
pentru fiecare zonă de control. Selecţia
zonelor de acoperire a imaginilor ce vor
fi utilizate anul de cerere 2016 a fost
făcută de Grupul de lucru privind
eşantionarea zonelor de control,
constituit prin decizie a conducerii
APIA, în conformitate cu documentele
emise de CEJRC avânduse în vedere
condiţiile concrete din România.

Număr siteuri de controlat (total) –
20

Fermieri controlabili – 150.000
Fermieri în eşantionul de control,

număr maxim – 85.000
Suprafaţa controlabilă (km pătraţi)

– 30.000
Estimarea privind numărul de

controale este bazată pe datele
rezultate din Campania de control a
anului de cerere 2015 dar şi a
reglementărilor specificate de
documentele de lucru ale CE. Având în
vedere faptul că este posibil ca nu toţi
fermierii care au depus cereri de sprijin
în anul 2015 să depună şi în anul 2016
dar şi faptul că vor fi fermieri noi care
vor depune cereri de sprijin SAPS în
campania 2016, prestatorul trebuie să
aibă în vedere ca, după încheierea
campaniei de depunere a cererilor de
plată 2016 şi în funcţie de rata de
neconformitate înregistrată în
campania 2015, numărul de fermieri
poate creşte sau poate descreşte, în
funcţie de numărul de fermieri
controlabili eligibili, selectaţi pentru
control în zonele acoperite de imaginile
satelitare. Scopul controlului prin
teledetecţie este de a verifica, pe un
eşantion de cereri, condiţiile în care este
acordat ajutorul financiar solicitat în
cererile de sprijin. Controlul prin
teledetecţie se realizează pe baza
eşantionării cererilor unice de plată
pentru controlul pe teren în cadrul anului
de cerere 2016. Pentru fiecare parcelă
a fermierilor selectaţi la controlul prin
teledetecţie pentru care sa solicitat
sprijin, se vor verifica cel puţin:

Detectarea caracteristicilor neeligi 
bile (apă, clădire, pădure) şi determi na 
rea suprafeţei eligibile pentru schemele
de suprafaţă prevăzute in OUG nr.
3/18.03.2015, cu modificările şi com 
ple tările ulterioare, incluzând respec 
tarea dimensiunii minime a parcelei;

Verificarea utilizării terenului (tipul
de suprafaţă agricolă), Ex. TA, PP, CP,
etc;

Verificarea culturilor care fac
obiectul plăţilor cuplate;

Verificarea culturilor care fac
obiectul diversificării;

Verificarea caracteristicilor care fac
obiectul Ariilor de Interes Ecologic;

Verificarea respectării normelor
privind Ecocondiţionalitatea.

Pentru Campania 2016, au fost
depuse la APIA 900.927 de cereri
unice, suprafaţa solicitată la plată fiind
de 9.492.575,01 hectare.

Sursa: Stiriagricole.ro

Gata fondurile pentru zootehnie prin PNDR
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) anunţă că fondurile nerambursabile alocate

prin submăsura 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole”, componenta sector zootehnic, aferenta sesiunii
anuale 2016, au fost epuizate ca urmare a solicitărilor de finanţare primite de Agenţie.

De la deschiderea sesiunii în data de 28 aprilie 2016, au fost depuse pentru finanţare prin această
submăsură 100 de proiecte de investiţii, pentru care sau solicitat fonduri nerambursabile în valoare

de peste 97 milioane de euro.
AFIR a primit solicitări de finanţare în limita plafonului de depunere a proiectelor (96.000.000 de

euro), respectiv 120% faţă de suma alocată pe sesiune.
După încheierea evaluării de către experţii AFIR, proiectele vor fi selectate în funcţie de punctajul

obţinut la criteriile de selecţie de către fiecare proiect în parte, în ordine descrescătoare. Selecţia
proiectelor se va realiza în limita alocării disponibile în 2016 pentru sM 4.1, componenta sector
zootehnic, care este de 80.000.000 euro. Sursa: Stririagricole.ro

S.C. Agricola Drăgăşani S.R.L,
în topul subvenţiilor APIA

Culturile de tomate pentru industrializare au beneficiat în Campania 2015
de un sprijin cuplat cu o valoare record: 13.669 euro/hectar. Puţini fermieri însă
au fost cei care au reuşit să acceseze aceste subvenţii, din cauza condiţiilor
dure de eligibilitate. Cu toate acestea, au existat câţiva agricultori care au reuşit
să încaseze subvenţii generoase de la APIA pentru această cultură.

Potrivit datelor Agenţiei de Plăţi, circa 44 de fermieri, cu o suprafaţă de circa
250 de hectare, au fost eligibili pentru accesarea sprijinului cuplat pentru
tomatele dedicate industrializării.

În topul companiilor care au beneficiat de cele mai mari subvenţii pentru
acest sector se află compania S.C. TEHNOPLANT S.R.L, din judeţul Ialomiţa,
aceasta încasând de la APIA suma totală de 567.846 euro. Firma a raportat
anul trecut o cifră de afaceri de 6.223.819 lei şi un profit de 69.841 lei, potrivit
datelor Ministerului de Finanţe.

Pe locul secund în clasamentul firmelor care au beneficiat de cele mai mari
subvenţii pentru tomatele dedicate industrializării regăsim întreprinderea
individuală condusa de CristinaIzabela Loagar, din judeţul Ialomiţa. Aceasta a
încasat de la APIA, pentru Campania 2015, un sprijin cuplat de 273.397 de
euro.

Un alt fermier care a încasat de la APIA ,în acest an, o subvenţie importantă
pentru tomatele dedicate industrializării este şi Costin Păduraru, înregistrat ca
PFA, din Ialomiţa. Acesta a beneficiat, pentru Campania 2015, de un sprijin
cuplat în valoare de 232.387 de euro, potrivit datelor Agenţiei de Plati.

Al patrulea loc în topul firmelor care au beneficiat de cele mai mari subvenţii
pentru tomatele dedicate industrializării este ocupat de societatea vâlceană
S.C. AGRICOLA DRAGASANI S.R.L, care a încasat de la APIA un sprijin cuplat
de 179.075 euro. Pentru anul trecut, compania a înregistrat o cifră de afaceri de
2.967.806 lei şi un profit de 571.357 lei, conform datelor Ministerului de Finanţe.

Pe locul cinci regăsim o altă persoană fizică autorizată, Georgeta Bocai, din
judeţul Olt, care a beneficiat în acest an de un sprijin cuplat pentru tomatele
dedicate industrializării în valoare de 82.839 euro.

Al şaselea loc în clasamentul firmelor care au beneficiat de cele mai mari
subvenţii pentru tomatele dedicate industrializării este ocupat de Ionel Mircea
Bujor, persoană fizică autorizată, din judeţul Teleorman. Acesta a beneficiat
pentru Campania 2015 de un sprijin cuplat de 58.791 euro, potrivit APIA.

Sursa: Stiriagricole.ro

Graficul fondurilor PNDR 20142020
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că, în

intervalul 2 – 08 septembrie 2016, a autorizat la plată pentru Campania
2015, suma de 49,87 milioane euro pentru un număr de 29.650 beneficiari ai
măsurilor de dezvoltare rurală finanțate din FEADR prin Programul Național
de Dezvoltare Rurală (PNDR 20142020), după cum urmează:

• Măsura 10 – Agromediu şi climă, cu pachetele și subpachetele
aferente  12,67 mil. Euro pentru un număr de 11.720 fermieri;

• Măsura 11– Agricultură ecologică cu submăsurile și pachetele aferente
 3,60 mil. Euro pentru un număr de 1.537 fermieri;

• Măsura 214  Plăţi pentru agromediu, cu pachetele și subpachetele
aferente*  18,1 mil. Euro pentru un număr de 16.393 fermieri. (*la această
sumă se adaugă și cele 15,5 milioane euro plătite în luna decembrie 2015).

Precizăm că la suma de 49,87 milioane euro aferentă măsurilor
menționate anterior se adaugă suma de 215,99 milioane euro pentru Măsura
13 Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte
constrângeri specifice, la care autorizarea a început în luna mai.

Plățile se efectuează progresiv, pe măsură ce dosarele fermierilor sunt
procesateși validate pe tot fluxul de lucru din cadrul sistemului informatic,
pentru fiecare schemă de plată pentru care sa făcut solicitarea. 

Pentru măsurile de sprijin din FEADR pentru care sprijinul este acordat
anual (ex. Măsura 214, Măsura10, Măsura11, Măsura13), faptul generator al
cursului de schimb este 1 ianuarie al anului pentru care cererea respectivă
este plătită, în conformitate cu subparagraful 2 al art. 34 al. 1 din
Regulamentul CE nr. 907 din 11 martie 2014 de completare a
Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al
Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea
financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei
euro, respectiv cursul de 4.4828 lei pe un euro.

Menționăm că până la acest moment, APIA a efectuat plăți pentru
Campania 2015, în valoare de 1.952,67 milioane euro pentru un număr de
930.194 beneficiari (98,53 % din numărul total de beneficiari), pe toate
tipurile de fonduri (Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), Fondul
European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (FEADR) și Buget
Național.
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Potrivit datelor provizorii (1) publicate marți de Institutul Național de Statistică
(INS), în semestrul I, consumul efectiv total a avut o contribuție de 80,6% la
formarea PIB.

Produsul Intern Brut — serie brută — estimat pentru trimestrul II 2016 a fost
de 176380,7 milioane lei prețuri curente, în creștere — în termeni reali — cu
6,0% față de trimestrul II 2015. Produsul Intern Brut estimat pentru semestrul I
2016 a fost de peste 323,09 miliarde lei prețuri curente, în creștere — în termeni
reali — cu 5,2% față de semestrul I 2015’, se arată în comunicatul INS.

La creșterea PIB, în semestrul I 2016, față de semestrul I 2015, au contribuit
toate ramurile economiei, influențe pozitive mai importante având comerțul cu
ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, transport și
depozitare, hoteluri și restaurante (+2,1%), cu o pondere de 18,8% la formarea
PIB și al cărui volum de activitate sa majorat cu 12,5%.

Contribuții au mai avut informațiile și comunicațiile (+0,8%), cu o pondere
mai redusă la formarea PIB, de 6,8%, dar care au înregistrat o creștere
semnificativă a volumului de activitate cu 13,0%, industria (+0,4%), cu o pondere
de 22,6% la formarea PIB și al cărei volum de activitate sa majorat cu 1,7%,
administrația publică și apărarea, asigurările sociale din sistemul public,
învățământul, sănătatea și asistența socială (+0,4%), cu o pondere de 11,8% la
formarea PIB și al cărei volum de activitate sa majorat cu 3,3%, dar și impozitele
nete pe produs (+0,4%), cu o pondere de 10,9% la formarea PIB și al căror
volum de activitate sa majorat cu 3,0%.

Din punctul de vedere al utilizării PIB, creșterea sa datorat în principal
cheltuielii pentru consum final al gospodăriilor populației, al cărei volum sa
majorat cu 10,4% contribuind cu 6,8% la creșterea PIB, formării brute de capital
fix, cu o contribuție de +1,6%, consecință a creșterii cu 7,3% a volumului său.

Conform INS, o contribuție negativă la creșterea PIB a avuto exportul
net (2,8%), consecință a creșterii cu 4,5% a exporturilor de bunuri și servicii,
corelată cu o creștere mai mare a volumului importurilor de bunuri și servicii, de
10,3%.

Investițiile nete în economie au crescut
cu 8,7%

• Investițiile nete realizate în economia națională au
însumat peste 29,312 miliarde lei, în primul semestru,
fiind în creștere cu 8,7%, comparativ cu aceeași
perioadă a anului 2015
“În semestrul I 2016, comparativ cu semestrul I 2015, investițiile nete

realizate în economia națională au crescut cu 8,7%, creștere înregistrată la toate
elementele de structură: utilaje (inclusiv mijloace de transport) cu 13,3%, lucrări
de construcții noi cu 6,1% și la alte cheltuieli cu 1,7%. Comparativ cu semestrul
I 2015, în semestrul I 2016 se constată o creștere a ponderii investițiilor nete în
în utilaje (inclusiv mijloace de transport) cu 1,2 puncte procentuale. Ponderea
investițiilor nete în lucrări de construcții noi a scăzut cu 1,0 puncte procentuale și
în alte cheltuieli cu 0,2 puncte procentuale”, se arată în comunicat.

În trimestrul II, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent,
investițiile nete realizate în economia națională au crescut cu 9,7%, creștere
înregistrată la toate elementele de structură: lucrări de construcții noi cu 11,9%,
utilaje (inclusiv mijloace de transport) cu 9,3% și la alte cheltuieli cu 1,9%.

Comparativ cu trimestrul II 2015, în trimestrul II 2016 se constată o creștere
a ponderii investițiilor nete în lucrări de construcții noi cu 1,9 puncte procentuale.
A scăzut ponderea investițiilor nete în utilaje (inclusiv mijloace de transport) cu
1,7 puncte procentuale și în alte cheltuieli cu 0,2 puncte procentuale.

Numărul locuințelor date în folosință a
crescut cu 23,4%

‘În semestrul I 2016 au fost date în folosință 24.106 locuințe, în creștere cu
4.572 locuințe, față de semestrul I 2015. Pe medii de rezidență, în semestrul I
2016, cele mai multe locuințe au fost date în folosință în mediul urban, ca
pondere reprezentând 56,0% din total. Repartiția pe surse de finanțare a
locuințelor terminate relevă faptul că, în semestrul I 2016, față de semestrul I
2015, a crescut numărul locuințelor realizate din fonduri private cu 4953 locuințe
și numărul locuințelor realizate din fonduri publice a scăzut cu 381 locuințe’, se
arată în comunicatul INS.

Potrivit acestuia, distribuția în profil regional pune în evidență o creștere a
numărului de locuințe terminate, în NordVest (+1424 locuințe), NordEst
(+1267), SudEst (+815), Vest (+534), Centru (+388), BucureștiIlfov (+124) și
SudMuntenia (+83). O scădere a numărului de locuințe terminate sa înregistrat
în regiunea de dezvoltare SudVest Oltenia (63 locuințe).

În trimestrul II 2016 au fost date în folosință 12.516 locuințe, în creștere cu
2.214 locuințe, față de trimestrul II 2015. Pe medii de rezidență, în trimestrul II
2016, cele mai multe locuințe au fost construite în mediul urban (53,8%).

Sursa: INS

În S1,

Economia a crescut cu 5,2%, consumul
gospodăriilor sa majorat cu 10,4%

• Produsul Intern Brut a urcat cu 5,2% în primul semestru din acest an (serie brută) raportat la perioada similară din
2015, păstrânduse aceeași creștere ca în datele semnal.

România  locul 9 în UE
la suprafaţa de teren

agricol cultivată
organic

•  potrivit celor mai recente date publicate
de Eurostat, aferente anului 2015.
Pe primul loc în clasament se află Spania,

care a cultivat anul trecut produse „bio“ pe o
suprafaţă de 1,4 mil. hectare, urmată de Franţa
cu un milion de hectare cultivate şi Polonia cu
500.000 de hectare de agricultură ecologică. În
România, suprafaţa agricolă cultivată cu
produse ecologice aproape că sa triplat în
ultimii zece ani de la circa 65.000 de hectare în
2006 la peste 175.000 de hectare anul trecut.
Proximitatea faţă de Capitală îi asigură
fermierului din Joiţa piaţă de desfacere, dar pe
de altă parte forţa de muncă este mai scumpă
decât în alte zone ale ţării. În plus, majoritatea
lucrătorilor din sectorul agricol preferă să lucreze
în străinătate pe salarii mai mari.

Potrivit MADR, termenul de agricultură
ecologică, este similar cu agricultură organică
sau biologică, produsele agricole “bio” fiind
crescute cât mai natural, fiind interzisă utilizarea
organismelor modificate genetic, a fertilizanţilor
şi pesticidelor de sinteză, a stimulatorilor şi
regulatorilor de creştere, hormonilor şi
antibioticelor.

Raportată la suprafaţă agricolă a României,
care este de circa 13 milioane de hectare,
suprafaţa cultivată cu produse ecologice
(175.000 de hectare) este nesemnificativă,
reprezentând sub 1%. Produsele ecologice sunt
încă un segment de nişă din cauza preţului mai
mare comparativ cu cel al produselor obişnuite.

Până la finele lunii iulie,
Antreprenorii debutanţi
au înfiinţat peste 32.000

de SRLD 
• Soldul firmelor de tip SRLDebutant, tip
de afacere lansată pe piaţa locală în 2011
ca urmare a unui program naţional de
finanţare a startupurilor, a ajuns în luna
iulie a acestui an la 32.550 entităţi, cu
peste 838 mai mult faţă de luna
precedentă, arată datele de la Registrul
Comerţului.
Din total, cele mai multe firme debutante

sau înregistrat în Bucureşti (4.424 societăţi),
Capitala fiind urmată de Cluj (3.810 societăţi)
şi de Timiş cu 2.017 societăţi. Pe ultimele
locuri se situează Covasna (119 societăţi),
Călăraşi (131 societăţi) şi CaraşSeverin (164
societăţi), conform datelor de la Registrul
Comerţului.

O companie de tip SRLD este o societate
pornită de un acţionar aflat la prima afacere,
care primeşte o serie de facilităţi la înfiinţarea
companiei şi care poate accesa şi o finanţare
de cel mult 10.000 de euro de la stat, cu
obligaţia de a crea cel puţin două locuri de
muncă.

La fel ca în luna iunie a aces tui an,
transporturile de măr furi rutiere iau atras cel
mai mult pe debutanţii în afaceri, nu mărul de
SRLDuri care urmează acest mo del de
business ajungând la 1.420 de firme, ur mate
de lucrări de construcţii (1397 de firme) şi
comerţul cu amănuntul (1.176 de firme).

Sursa: MEDIAFAX

În T2, 

Cea mai mare
creștere

economică din
UE aparţine
României

• Cu o creștere a PIB de
1,5% în trimestrul doi
din 2016 comparativ cu
precedentele trei luni,
România a înregistrat
cel mai semnificativ
avans economic dintre
cele 28 de state membre
ale Uniunii Europene,
conform celei dea doua
estimări publicate de
Oficiul European pentru
Statistică (Eurostat)
Potrivit Eurostat, PIBul zonei

euro a urcat cu 0,3% în trimestrul
doi din 2016, după un avans de
0,5% în precedentele trei luni, în
timp ce Uniunea Europeană a
înregistrat o expansiune de
0,4%, după un avans de 0,5%
înregistrat în precedentele trei
luni.

Cele mai mari creșteri din UE
în perioada aprilie — iunie 2016
sau înregistrat în România
(1,5%), Ungaria (1%), Cehia,
Slovacia și Polonia (toate cu
0,9%). Nu sau înregistrat
scăderi ale PIBului în UE, dar
trei state membre — Franța,
Italia și Finlanda — au avut
creștere zero.

De asemenea, în trimestrul
doi din 2016 comparativ cu
perioada similară din 2015,
România a înregistrat cea mai
mare creștere economică din
UE, de 5,9%, urmată de
Slovacia (3,7%) și Spania
(3,2%). Singurul declin a fost
raportat în Grecia (minus 0,9%).

Potrivit datelor provizorii (1)
publicate de Institutul Național
de Statistică (INS), Produsul
Intern Brut al României a urcat
cu 5,2% în primul semestru din
acest an (serie brută) raportat la
perioada similară din 2015,
păstrânduse aceeași creștere
ca în datele semnal. În semestrul
I, consumul efectiv total a avut o
contribuție de 80,6% la formarea
PIB.

Produsul Intern Brut — serie
brută — estimat pentru trimestrul
II 2016 a fost de 176380,7
milioane lei prețuri curente, în
creștere — în termeni reali — cu
6,0% față de trimestrul II 2015.
Produsul Intern Brut estimat
pentru semestrul I 2016 a fost de
peste 323,09 miliarde lei prețuri
curente, în creștere — în termeni
reali — cu 5,2% față de
semestrul I 2015’, se arată în
comunicatul INS.

În previziunile economice de
primăvară publicate la începutul
lunii mai de Comisia Europeană,
Executivul comunitar estima că
economia românească va
înregistra o creștere de 4,2% în
2016, susținută de o cerere
internă robustă, urmând ca în
2017 ritmul de creștere să
încetinească la 3,7%.

Sursa: INS

În iulie, 

Rata șomajului a
crescut la 6,1%

• Rata șomajului în forma ajustată
sezonier a fost de 6,1%, la finele lunii
iulie, în creștere cu 0,1 puncte
procentuale față de luna precedentă
(6%), conform standardelor Biroului
Internațional al Muncii (BIM), se arată
întrun comunicat al Institutului Național
de Statistică (INS)
Numărul șomerilor (în vârstă de 1574 ani), estimat

pentru luna iulie din anul curent, este de 546.000 de
persoane, în creștere față de luna precedentă (534.000
persoane), dar în scădere față de aceeași lună a anului
anterior (624.000 persoane).

Pe sexe, rata șomajului pentru bărbați a depășito cu
1,9 puncte procentuale pe cea a femeilor, valorile
respective fiind 6,9% în cazul persoanelor de sex masculin
și 5% în cazul celor de sex feminin.

Pentru persoanele adulte (2574 ani), rata șomajului a
fost estimată la 5,1% pentru luna iulie 2016 (5,9% în cazul
bărbaților și 4,1% în cel al femeilor).

Numărul șomerilor în vârstă de 2574 ani reprezenta
78,7% din numărul total al șomerilor estimat pentru luna
iulie 2016.

Șomerii, conform definiției internaționale (BIM), sunt
persoanele în vârstă de 1574 ani care îndeplinesc
simultan următoarele 3 condiții: nu au un loc de muncă,
sunt disponibile să înceapă lucrul în următoarele două
săptămâni și sau aflat în căutare activă a unui loc de
muncă, oricând în decursul ultimelor patru săptămâni.

Sursa: INS
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Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea
informează că, în luna septembrie 2016, trebuie depuse la Fisc,
după caz, documentele precizate mai jos.

Până la 7 septembrie 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 august 2016 şi sunt
obligate să-şi modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar.
Reglementare: OPANAF nr. 1.165/2009.

Până la 12 septembrie  2016, inclusiv:
Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie

de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi 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
3.698/2015 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;

Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru
persoane fizice române şi străine care deţin 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 3.698/2015 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;

Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie
de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi
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 3.698/2015,  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 26 septembrie 2016, inclusiv:
Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen

lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii august 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 pentru obligaţiile bugetului de stat
aferente lunii august 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 august 2016, formular 224.
Reglementare: OPANAF nr. 3.622/2015;

Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar pentru
obligaţiile bugetului de stat aferente lunii august 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 august 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;

Declaraţie 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), g) şi 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;

Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia
ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată, formular 307.

Declaraţia se completează şi se depune de către: a) persoana
impozabilă, beneficiară a transferului de active în calitate de succesor
al cedentului în ceea ce priveşte ajustarea dreptului de deducere, dacă
nu este înregistrată în scopuri de TVA  şi nici nu se înregistrează în
scopuri de TVA ca urmare a transferului; b) locatarul/utilizatorul
activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă
transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după
scoaterea din evidenţa 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, şi care: - nu
a efectuat ajustările de taxă prevăzute de lege în ultimul decont depus
înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de
TVA sau a efectuat ajustări incorecte; - trebuie să efectueze
regularizările/ajustările legale  pentru operaţiuni realizate înainte de
anularea înregistrării. Reglementare: OPANAF nr. 793/2016;

Notificare 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
1.503/2016;

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

Până la 30 septembrie 2016, inclusiv:
Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile

efectuate pe teritoriul naţional, formular 394, pentru declararea
operaţiunilor desfăşurate în luna august 2016. Reglementare: OPANAF
nr. 2.264/2016;

Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru
persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 147^2
alin. (2) din Codul fiscal, formular 318. Reglementare: OPANAF
nr.3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de
rambursare a TVA aferentă importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii,
efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene de către persoanele
impozabile stabilite în România;

Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate
în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii, formular
313. Reglementare OPANAF nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de
soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată
formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de
TVA în România, stabilite în afara Comunităţii.

Obligaţii declarative cu termene în luna septembrie 2016

Schemă multianuală de sprijin de
900 de milioane lei pentru IMM-uri

Guvernul a aprobat un memorandum potrivit caruia Intreprinderile Mici si
Mijlocii vor fi sprijinite sa-si dezvolte investitiile printr-o noua schema
multianuala de ajutor de stat (ajutor individual sau ajutor de minimis), in valoare
totala de 900 de milioane de lei, masura care se incadreaza in politicile
economico-bugetare si financiare ale statului roman. Sprijinul financiar se
acorda sub forma unor granturi pentru rambursarea cheltuielilor eligibile
aferente investitiilor initiale, in scopul realizarii unor obiective de investitii,
informeaza Guvernul.

“Analizele noastre au relevat ca exista foarte multe proiecte investitionale
cuprinse intre 1 milion si 10 milioane de euro, care isi vor sustine cresterea
datorita acestui program. Este o mare nevoie de fonduri cuprinse in acest
interval, mai ales in randul firmelor cu capital autohton. Intentionam ca aceasta
schema de ajutor de stat sa tina pasul cu mersul real al economiei, in care
investitiile sunt tot mai dinamice si predictibile datorita unui numar in crestere
de oportunitati in piata”, considera vicepremierul Costin Borc, ministrul
Economiei, Comertului si Relatiilor cu mediul de Afaceri. Schema de ajutor de
stat este conceputa ca program multianual, pana in anul 2020, cu finantare de
la bugetul de stat, iar selectia beneficiarilor ajutorului de stat se face prin
inscriere anuala, in limita bugetului alocat prin legea bugetului de stat si cu
respectarea unor conditii de eligibilitate.

Schema este elaborata pentru perioada 2017-2020. 
Data estimata la care va intra in vigoare aceasta schema este luna

octombrie 2016, iar perioada estimata in care se vor efectua platile ajutorului
de stat este 2017-2023. Bugetul total al schemei de ajutor de stat este de 900
de milioane de lei, aproximativ 200 de milioane euro, si se acorda pentru
credite de angajament pentru emiterea de acorduri de finantare aferente
perioadei 2017-2020 si pentru credite bugetare pentru plata ajutorului de stat
in intervalul 2017-2023.

Sumele necesare derularii acestei scheme vor fi alocate anual, din bugetul
de stat, incepand cu anul 2017, bugetul anual maxim al schemei fiind de 225
milioane lei (aproximativ 50 de milioane euro).

Ajutorul de stat se acorda intreprinderilor sub forma de sume
nerambursabile, in raport cu cheltuielile eligibile si in limita maxima admisa.
Beneficiarul ajutorului de stat trebuie sa asigure cofinantarea investitiei fie prin
resurse proprii, fie prin finantare externa, sub o forma care sa nu faca obiectul
niciunui alt ajutor public. Se estimeaza ca 200 de beneficiari vor primi aceste
ajutoare financiare si se preconizeaza ca rezultatele obtinute prin acordarea
acestor ajutoare vor conduce la cresterea numarului locurilor de munca nou
create, cresterea incasarilor la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale din
taxele si impozitele aferente salariilor, precum si din alte impozite si taxe, dar
si cresterea volumului de investitii straine in Romania, precum si in cadrul
regiunilor defavorizate.

Administratorii schemelor de ajutor de stat destinate IMM-urilor sunt
Oficiile Teritoriale pentru IMM si Cooperatie, structuri in subordinea Ministerului
Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri, finantate prin bugetul
ministerului.

Schema de ajutor de stat a fost elaborata in baza prevederilor OUG nr.
55/2015 privind stabilirea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei
publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, a Hotararii
Guvernului nr. 859/2014 privind aprobarea Strategiei guvernamentale pentru
dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii si imbunatatirea mediului
de afaceri din Romania-Orizont 2020 si a legislatiei nationale si europene in
materie de ajutor de stat.

PFA și II vor avea limitări la
numărul de activități și la cel de

salariați
• Persoanele fizice autorizate (PFA) și întreprinderile
individuale (II) vor avea limitări atunci când vine vorba
de clasele de activitate pentru care pot obține autorizație
și de numărul de angajați pe care-l pot avea, în condițiile
în care acum nu există asemenea restricții
•Măsurile sunt incluse într-un proiect de act normativ
care urmează să ajungă pe lista de vot decisiv a
deputaților, astfel că, în cazul adoptării, acesta va mai
avea nevoie doar de semnătura președintelui țării pentru

a se aplica.

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile
individuale și întreprinderile familiale a trecut de Senat în 2008 și
în perioada următoare va ajunge pe ordinea de zi a ședințelor
plenare ale Camerei Deputaților, cu propunere de adoptare.
Aprobarea prin lege este o procedură necesară pentru toate
ordonanțele emise de Guvern, pentru ca acestea din urmă să-și
producă în continuare efectele.

Documentul conține mai multe clarificări și modificări ale
regimului persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale
și familiale (IF), însă cele mai importante dintre ele fac referire la
PFA și II. Astfel, aceste două entități vor avea, înainte de toate,
limitări în ceea ce privește numărul de clase de activitate pentru
care pot obține autorizare, deși în prezent legislația nu impune
așa ceva. Dacă în cazul PFA restricția va fi de maximum cinci
clase de activități prevăzute de Clasificarea activităților din
economia națională (CAEN), în cazul II va exista o limitare de
zece clase de activități.

Apoi, atât PFA, cât și II nu vor mai putea să angajeze câți
salariați vor. Pentru persoanele autorizate, limita de angajați va fi
stabilită la trei, astfel că „PFA poate desfășura activitățile pentru
care este autorizată, singură sau împreună cu cel mult trei
persoane, angajate de aceasta, în calitate de angajator, cu
contract individual de muncă, încheiat și înregistrat în condițiile
legii”, așa cum prevede proiectul de lege. Referitor la II, aceasta
va putea încadra în muncă cel mult opt salariați („terțe
persoane”). Regulile aplicabile în prezent nu conțin asemenea
limitări.

Totuși, potrivit inițiativei legislative, PFA vor putea să
colaboreze în continuare cu alte entități: „În scopul exercitării
activității/activităților pentru care a fost autorizată, PFA poate
stabili relații contractuale, în condițiile legii, cu orice persoane
fizice și juridice, cu alte PFA, întreprinderi individuale sau
întreprinderi familiale, pentru efectuarea unei activități economice
(...)”. În același timp, II vor putea încheia contracte cu persoane
fizice și juridice, PFA, întreprinderi familiale, dar și cu alte II.

Cei care nu-și vor actualiza autorizările vor
risca radierea

Dacă va trece de votul decisiv al deputaților și apoi de
președintele României, proiectul de lege se va aplica după trecerea a
90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial. În acest sens,
documentul prevede că, în cel mult doi ani de la intrarea sa în vigoare,
PFA și II care vor avea un număr de activități ce va depăși noile limite
vor fi obligate să-și modifice obiectul de activitate.

„În termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi,
persoanele fizice autorizate și întreprinderile individuale al căror
număr de activități incluse în obiectul secundar de activitate este mai
mare decât cel prevăzut la art. 16 alin. (1) (cinci clase de activități,
pentru PFA - n. red.), respectiv art. 24 alin. (1) (zece clase de
activități, pentru II - n. red.) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
44/2008 (...),  solicită oficiului registrului comerțului competent
modificarea, în mod corespunzător, a mențiunilor din registrul
comerțului referitoare la obiectul de activitate”, scrie în proiectul aflat
pe masa deputaților.

Cu această ocazie, atât PFA, cât și II vor putea să opteze pentru
schimbarea formei de organizare. Iar modificarea mențiunilor
referitoare la obiectul secundar de activitate și emiterea noilor
certificate de înregistrare se vor face gratuit. Totuși, trebuie subliniat
că, dacă nu vor respecta termenul de doi ani, PFA și II vor fi radiate
de către reprezentanții Registrului Comerțului.

„În termen de 60 de zile de la împlinirea termenului prevăzut la
alin. (1) (doi ani de la intrarea în vigoare a legii - n. red.), oficiul
registrului comerțului radiază, din oficiu, PFA și II care nu și-au
îndeplinit obligația prevăzută la alin. (1) (modificarea obiectului de
activitate - n. red.). Transferul drepturilor și obligațiile din patrimoniul
de afectațiune, dacă acesta a fost constituit, potrivit legii, se
realizează cu respectarea drepturilor creditorilor asupra fiecărei mase
patrimoniale”, dispune propunerea legislativă.

Studenții vor putea înființa gratuit PFA sau II
Studenții care vor înființa PFA sau II nu vor fi nevoiți să plătească

taxele pentru înregistrarea și autorizarea acestor entități, se arată în
proiectul de lege ce urmează să primească votul decisiv al Camerei
Deputaților. De asemenea, aceștia nu vor da bani nici pentru
asistența reprezentanților Registrului Comerțului.

„Studenții care vor să înființeze o afacere proprie sunt scutiți de
la plata taxelor pentru operațiunile de înregistrare și autorizare a unei
PFA sau unei întreprinderi individuale prin oficiile registrului
comerțului de pe lângă tribunale, precum și de la plata tarifelor pentru
serviciile de asistență prestate de aceste oficii”, prevede documentul
indicat. Concret, studenții care vor obține calitatea de titular PFA sau
II vor trebui să îndeplinească trei condiții: să urmeze cursurile unei
instituții acreditate de învățământ superior; să fie cel puțin în al doilea
an de studiu și să fi promovat, la data solicitării, toate cerințele
programei de învățământ a senatului instituției; să aibă o vârstă sub
30 de ani.

În acest sens, la depunerea cererii de înregistrare și autorizare a
funcționării PFA sau II, studenții vor avea nevoie de un document
emis de instituția de învățământ superior. Este vorba, mai exact, de
un act din care să reiasă că studenții urmează cursurile unei instituții
acreditate de învățământ superior, că sunt cel puțin în anul II de studii
și că au promovat toate cerințele programei de învățământ.

Sursa: Avocatnet.ro
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Precizări privind 
Întocmirea şi
actualizarea
inventarului
centralizat al

bunurilor imobile
proprietate privată a

statului şi a
drepturilor reale

supuse inventarierii
Administraţia Judeţeană a Finanţelor

Publice Vâlcea reaminteşte că, în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 374/2014, a
fost publicat Ordinul ministrului Finanţelor
Publice nr. 668/2014 pentru aprobarea
Precizărilor privind întocmirea şi
actualizarea inventarului centralizat al
bunurilor imobile proprietate privată a
statului şi a drepturilor reale supuse
inventarierii.

Obligaţie
Potrivit prevederilor ordinului menţionat

mai sus, obligaţia efectuării inventarierii
revine instituţiilor publice centrale şi locale,
regiilor autonome, societăţilor, companiilor
naţionale, institutelor de cercetare
dezvoltare, societăţilor cooperatiste,
asociaţiilor, fundaţiilor şi altor asemenea,
persoanelor fizice care desfăşoară activităţi
producătoare de venituri, persoanelor fizice
cărora li sau atribuit în mod direct un drept
real, altul decât cel de proprietate, asupra
bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul
privat al statului, de către titularul dreptului
de proprietate.

Completare şi depunere
Bunurile şi drepturile supuse

inventarierii sunt:
a) terenurile şi construcţiile asupra

cărora statul are un drept de proprietate
privată, denumite bunuri imobile proprietate
privată a statului;

b) drepturile reale enumerate la art. 551
pct. 211 din Legea nr. 287/2009 privind
Codul civil, republicată, cu modificările
ulterioare, deţinute de stat asupra bunurilor
imobile aflate în proprietatea privată, alta
decât cea a statului;

c) drepturile reale enumerate la art. 551
pct. 211 din Legea nr. 287/2009,
republicată, cu modificările ulterioare,
deţinute de persoane fizice ori persoane
juridice de drept privat asupra bunurilor
imobile aflate în proprietatea privată a
statului.

Inventarul bunurilor imobile care aparţin
domeniului privat al statului se realizează
prin declararea datelor privind imobilele şi
completarea formularului P4000 privind
inventarul centralizat al bunurilor imobile
proprietate privată a statului şi a drepturilor
reale supuse inventarierii de către entităţile
care deţin aceste imobile.

Inventarul bunurilor se transmite ca
fişier electronic semnat cu certificat digital,
aplicând prevederile Ordinului ministrului
finanţelor publice nr. 858/2008 privind
depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace
electronice de transmitere la distanţă, cu
modificările şi completările ulterioare.

Persoanele fizice care nu deţin
certificate digitale calificate vor prezenta
inventarul ca fişier electronic nesemnat, la
sediile organelor fiscale competente pentru
administrarea contribuabilului, din cadrul
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
şi vor fi asistate de personalul din cadrul
structurilor de valorificare a bunurilor sau de
asistenţă a contribuabililor, după caz, în
vederea comunicării inventarului bunurilor.

Formularul P4000 poate fi descărcat de
pe websiteul ANAF, www.anaf.ro, categoria
Declaraţii electronice/ Descărcare declaraţii.

Termen 
Entităţile sunt obligate să transmită

Ministerului Finanţelor Publice datele
necesare pentru actualizarea anuală a
inventarului centralizat până la data
depunerii situaţiilor financiare
anuale/raportărilor contabile, după caz,
aferente exerciţiului financiar încheiat,
folosind serviciile informatice puse la
dispoziţie de MFP.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice
Vâlcea informează contribuabilii că, în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 603/08.08.2016 a
fost publicat Ordinul ministrului Finanţelor Publice
nr. 1.265/2016 privind aprobarea Procedurii de
aplicare a prevederilor art. 41 din Legea nr.
70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare
privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind
introducerea sistemelor moderne de plată.

Organizatorii de nunţi şi botezuri care dispun

de săli sau alte spaţii, autorizate potrivit legii, în
care se pot organiza nunţi şi botezuri, pentru
operaţiunile de încasări în numerar pe zi, de la
persoane fizice, pentru serviciile legate de aceste
evenimente, pot solicita organului fiscal central
competent în administrarea obligaţiilor lor fiscale,
printro cerere, aprobarea unui alt plafon de
încasări mai mare decât cel stabilit. 

Cererea se poate depune la registratura
organului fiscal competent sau se poate comunica
prin poştă, cu confirmare de primire.

În cererile depuse, organizatorii de evenimente

propun plafonul de încasări în numerar aferent
serviciilor de organizare de nunţi şi botezuri.

La cererea depusă, organizatorii de astfel de
evenimente au obligaţia să anexeze, cumulativ,
următoarele documente justificative din care să
rezulte că încasările în numerar de la astfel de
evenimente depăşesc plafonul zilnic de 10.000 lei
de la o persoană:

a) documentul de proprietate sau folosinţă a
spaţiului/spaţiilor în care se desfăşoară
evenimentul/evenimentele;

b) declaraţia pe propria răspundere a
deţinătorului spaţiului/spaţiilor/folosit/folosite, cu
destinaţie de organizare de evenimente, cu privire
la suprafaţa şi capacitatea acestuia/acestora
(numărul maxim de mese/scaune), însoţită de
autorizaţia de funcţionare pentru spaţiile
respective;

c) situaţia încasărilor pentru fiecare eveniment
pe ultimele 12 luni conform anexei nr. 2 la prezentul
ordin. În cazul organizatorilor de evenimente care
nu au încasări pentru o perioadă anterioară de 12
luni, depun situaţia încasărilor pentru perioadele
pentru care au avut asemenea evenimente, dar nu
mai puţin de 2 evenimente;

d) copii ale facturilor emise în baza contractelor
de furnizare a serviciilor, pentru perioada pentru
care se întocmeşte situaţia prevăzută la lit. c).

Organizatorii de evenimente pot anexa la
cererea depusă orice alte documente relevante în
susţinerea cererii.

Ori de câte ori organizatorul apreciază că se
impune modificarea plafonului aprobat de organul
fiscal, acesta poate depune o cerere în acest sens,
însoţită de toate documentele anexate şi în cazul
primei cereri.

Cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei de
valabilitate a Deciziei de aprobare a plafonului de
încasări in numerar, se poate depune o cerere de
reînnoire a plafonului însoţita de situaţia încasărilor
pentru fiecare eveniment.

În urma analizării cererii depuse şi a
documentelor anexate organul fiscal competent
emite şi comunică contribuabilului unul din
următoarele documente, după caz:

• Decizie de aprobare a plafonului de
încasări în numerar;

• Decizie de respingere a cererii de
aprobare a plafonului de încasări în numerar;

• Decizie de reînnoire a plafonului de
încasări în numerar;

• Decizie de modificare a plafonului de
încasări în numerar;

• Decizie de respingere a modificării
plafonului de încasări în numerar.

Plafonul de încasări în numerar solicitat se
stabileşte de organul fiscal competent, în funcţie de
nivelul maxim al încasărilor aferent unui eveniment
din totalul evenimentelor organizate în ultimele 12
luni.

Emiterea unei decizii de respingere nu are ca
efect pierderea dreptului de a depune o nouă
cerere.

Procedura de majorare a plafonului de încasări
în numerar pentru organizatorii de evenimente

Creanţe fiscale care pot fi
plătite prin intermediul

cardurilor bancare
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea informează

contribuabilii că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614/10.08.2016,
a fost publicat Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.376/2016 privind
tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare
în sistem online prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plăţi.

Aceste prevederi se aplică numai persoanelor fizice rezidente şi
nerezidente identificate fiscal pe baza codului numeric personal sau numărului
de identificare fiscală.

Dintre creanţele fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor
bancare în sistem online, menţionăm:

• impozitul pe venit: impozitul pe veniturile din activităţi independente,
impozitul pe veniturile din salarii, impozitul pe venituri din cedarea folosinţei
bunurilor, impozitul pe venituri din dividende obţinute din străinătate, impozitul
pe veniturile din dobânzi obţinute din străinătate, impozitul pe veniturile din
pensii obţinute din străinătate;

• impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţipersoane
fizice;

• accize din vânzarea de alcool etilic şi ţigarete;
• contribuţii de asigurări sociale reţinute de la salariaţi;
• contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale;

• contribuţii de asigurări pentru şomaj;
•  contribuţii de asigurări sociale de sănătate; 
• taxa pe valoare adăugată pentru operaţiuni interne;
• amenzi, penalităţi şi confiscări, aplicate de instituţii de specialitate.
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Proiectul de standard român SR 13572, Sistem de
management al inovării. Cerinţe, se află în anchetă publică
în perioada 01.09.2016 – 30.10.2016.

Acesta stabileşte cerinţele pentru proiectarea,
implementarea, menţinerea, evaluarea şi îmbunătăţirea
unui sistem de management al inovării (SMI) în orice tip de
organizaţie de drept public sau privat, indiferent de
domeniul de activitate, mărimea produselor, tehnologiile şi
serviciile pe care le furnizează aceasta.

Proiectul de standard SR 13572 se adreseazăpe de o
parte tuturor organizaţiilor în scopul îmbunătăţirii
performanţelor prin aplicarea unui sistem de management
al inovării ca support pentru iniţiative de dezvoltare
sustenabilă, şi pe de altă parte organismelor de certificare,
fiind destinat a fi un referenţial pentru activitatea de
evaluare a conformităţii unui SMI.

Standardul cuprinde prevederi referitoare la:
• Mediul organizaţiei
• Leadership
• Politica de inovare
• Viziunea de inovare
• Strategia de inovare
• Obiectivele inovării
• Responsabilităţi şi autorităţi
• Identificare şi acţiuni de tratare a riscurilor şi oportunităţilor
• Suport
• Resurse
• Competenţă

• Conştientizare
• Comunicare
• Informaţii documentate
• Implementarea şi operarea sistemului de management al

inovării
• Managementul ideilor,
• Evaluarea procesului de inovare
• Tehnici ale managementului inovării
• Managementul inteligenţei strategice
• Managementul colaborării
• Gândirea inovativă
• Managementul proprietăţii intelectuale
• Identificare şi trasabilitate
• Păstrare
• Evaluarea performanţei sistemului de management al

inovării
• Îmbunătăţire
Proiectul se află în anchetă public în perioada

01.09.2016 – 30.10.2016. Orice persoană interesată poate
consulta proiectul (persoană de contact dna. FloricaElena
Ionescu – florica.ionescu@asro.ro) şi poate face observaţii.

Pentru vânzarea proiectului de standard SR 13572 –
Sistem de management al inovării. Cerinţe, aflat în ancheta
publică, tariful este de 80% din valoarea stabilită pentru
vânzarea la liber a standardelor, cu excepţia IMMurilor
care primesc acest document gratuit, în format electronic,
în baza unei declaraţii pe propria răspundere privind
statutul de IMM.

SR 13572 – „Sistem de management al

inovării. Cerinţe”, în anchetă publică în

perioada 01.09.2016 – 30.10.2016

De ce ISO 9001?

încă din anul 2013,The International Accreditation Forum (IAF) şi ISO
Committee on Conformity Assessment (CASCO) au convenit o perioadă
de tranziţie de trei ani pentru noua ediţie a ISO 9001, luând în
considerare data publicării acestei ediţii, 15 septembrie 2015 (chiar dacă
ISO 9001:2015 a apărut în data de 23.09.2015).

Certificările în conformitate cu vechea ediţie vor mai fi valabile până
la încheierea acestei perioade, adică 15.09.2018, aşa cum se observă şi
în schema de mai jos.

Sa parcurs, deja, un an din această perioadă şi organismele de
certificare cunoscute la nivel internaţional, (BSI Group, AFNOR, AENOR,
grupurile TUV etc.) au încetat să mai recurgă la certificări care să aibă ca
bază vechea ediţie a ISO 9001, cea din 2008. Cea mai mare parte a
organismelor de certificare au făcut deja trecerea la noua ediţie, ţinând
cont de recomandările IAF (IAF ID9):
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