
Camera de Comerţ şi
Industrie Vâlcea, partenerul

tău de încredere
Susţinere şi reprezentare
Principalele preocupări ale

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

Credibilitate
Calitatea de membru al CCI

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

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

Notorietate şi prestigiu
În calitate de portavoce a

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

Facilităţi
Firmele membre se bucură

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

Informaţii de afaceri
Cu ajutorul publicaţiilor

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

CCI Valcea agent al Arhivei

Electronice de Garanţii reale

Mobiliare
CCI Vâlcea, ca agent

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

Perfecţionare
CCI Vâlcea şi Centrul de Pre 

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

Servicii de marketing
Serviciile de promovare sunt

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

Soluţionarea rapidă a litigiilor

comerciale
Curtea de Arbitraj Comercial

oferă o alter nativă de soluţio 
narea litigiilor contractuale,
caracterizată prin flexibilitate,
hotărâri definitive şi obligatorii.
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CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE VÂLCEA

Premieră absolută în istoria celui mai cunoscut târg de specialitate: 
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Uzina G a adus la Călimăneşti,

pentru prima dată, specialişti în

fizică nucleară din China
Timp de trei zile, 1921 octombrie 2016, oraşul Călimăneşti a fost gazda

celei dea XXI –a ediţii a Conferinţei „Progrese în Criogenie şi Separarea
Izotopilor”, organizată de Institutul Naţional de Cercetare  Dezvoltare pentru
Tehnologii Criogenice şi Izotopice ICSI Râmnicu Vâlcea. Conferinţa şia propus
acoperirea celor mai noi şi diverse direcţii de cercetare din domeniul izotopilor:
Separarea Izotopilor şi Tehnologii Criogenice; Energia Nucleară  Fisiune şi
Fuziune; Tehnologii Energetice ale Hidrogenului; Ştiinţa şi Ingineria
Materialelor; Mediul, Calitatea Vieţii şi Siguranţa Alimentară. „Conferinţa se află
la cea dea 21a ediţie. Am păstrat structura conferinţei, locul de organizare al
evenimentului, sau schimbat actorii, în sensul că au apărut nume noi, în special
din zona Europei şi din zona Chinei, după ce am deschis noi colaborări cu
Academia din China, cu două institute din Ungaria şi din Slovenia. Ceilalţi
participanţi sunt tradiţionali, din Germania, Bulgaria, Canada. Ca şi elemente de
noutate au fost prezentate echipamentele care produc şi le livrăm în zona de
cercetare heliu lichid, care este o premieră în zona Europei şi câteva probleme
legate de proiectul intern, cel care realizează primul reactor de fuziune. Pe zona
de politici de mediu şi de siguranţa alimentelor, în cadrul conferinţei, joi şi vineri,
sunt câteva seminarii foarte interesante, pentru a se pune în discuţie ce
posibilităţi are institutul, ce ar mai trebui să facă pentru aşi întări un rol de lider
în zona vinului ca securitate alimentară şi, în general, în zona protecţiei
consumatorului pe toate alimentele cu care vine consumatorul în contact.
Miercuri, 19 octombrie, în cadrul evenimentului, a avut loc prima conferinţă
naţională legată de hidrogen şi pilele de combustibil. Noi avem o asociaţie
naţională care este înscrisă în zona Europei. Prin domnul dr. Iordache, noi
avem vicepreşedinţia zonei pe Europa a hidrogenului, ca vector energetic. Ne
am întâlnit cu cei care sunt reprezentanţii asociaţiei de la Timişoara, de la
Craiova, de la Cluj, de la Bucureşti, de la Iaşi. A fost o întâlnire unde sau
discutat şi câteva proiecte de viitor, cum ar fi maşina electrică pe care urmează
să o facă institutul nostru, spre sfârşitul anului 2017, dar şi câteva propuneri
legate de transformarea asociaţiei întruna de interes public, pentru a ne mări
vizibilitatea şi în domeniul posibilelor finanţări din programele naţionale. Sau
mai purtat discuţii pe domeniul nuclear şi sa vorbit despre strategia României
pe reactoarele 3 şi 4. Tot miercuri, a fost o întâlnire a Asociaţiei ROMATOMului,
care gestionează partea nucleară a României şi în care, tot la fel, sa vorbit
despre plusurile şi minusurile din strategia pe care o are ţara noastră cu China
în domeniul extinderii reactoarelor de la Cernavodă”, nea spus directorul
Institutul Naţional de Cercetare  Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi
Izotopice  ICSI Râmnicu Vâlcea, prof. univ. dr. Ioan Ştefănescu.

Sursa: Viaţa Vâlcii

În acest an,
Peste 1.160 de firme radiate din

evidenţele Registrului Comerţului
Conform datelor comunicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

(ONRC), în primele opt luni ale acestui an, în judeţul Vâlcea au fost radiate
1.161 de firme, cu 21,2% mai multe faţă de perioada similară a anului trecut.
Desfiinţarea unei firme parcurge, în principiu, doua etape: dizolvarea şi
radierea. În situaţia în care asociaţii nu se înţeleg cu privire la împărţirea
bunurilor apare şi o etapă intermediară, respectiv lichidarea firmei. Prima fază
este dizolvarea, care se poate face voluntar, prin hotărârea asociaţilor
(respectiv decizia asociatului unic) sau prin hotărâre judecătorească, în cazul în
care între asociaţi apar neînţelegeri grave sau din diverse alte motive prevăzute
de lege. În anumite situaţii, după dizolvare urmează lichidarea firmei. Dacă
procedura de înscriere a unei firme la Registrul Comerţului durează doar câteva
zile, cea de dizolvare se poate întinde de la câteva luni până la cinci ani, în
funcţie de complexitatea cazului de lichidare. Motivele pentru care proprietarul
sau proprietarii unei firme intenţionează să radieze societatea sunt diverse:
cererea partenerilor de afaceri; din cauza lipsei de activitate; au dispărut
asociaţii; din considerente personale. Deoarece formalităţile durează mult timp
şi costurile aferente unei radieri sunt mai mari de 2.000 de lei, mulţi patroni
preferă să lase firmele fără activitate timp de trei ani, după care are loc
desfiinţarea din oficiu. Cel mai uşor de desfiinţat sunt societăţile de tip SRL.
Pentru aşi închide firma, asociatul unic trebuie să se prezinte la sediul
Registrului Comerţului în raza căruia firma îşi are stabilit sediul social cu un
dosar care va include o cerere de radiere în original şi o decizie a asociatului
prin care se ia act de dizolvarea de drept a societăţii ca urmare a expirării
duratei de funcţionare. Se va decide apoi radierea societăţii, certificat emis de
organul fiscal competent din care să rezulte că societatea nu are datorii la
bugetul de stat şi la cel de contribuţii sociale, certificate de rol fiscal de la
primărie, din care să rezulte că firma nu are datorii la bugetul local, situaţia
financiară de lichidare şi dovezile privind plata taxelor şi tarifelor legale (taxa de
timbru, timbre judiciare şi taxa de registru). În cazul persoanelor fizice sau
juridice nerezidente, actele se depun în original sau copii certificate şi
traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie
legalizată de un notar public. Taxele legale pot fi achitate în numerar sau prin
card bancar la sediile Oficiului Registrului Comerţului, precum şi cu mandat
poştal sau ordin de plată. Taxa de timbru costă aproape 50 de lei, cea de
registru 40 de lei şi timbrul judiciar mai puţin de un leu. Redactarea actelor,
obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, acordarea de
îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate,
contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul Oficiului Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea. Toate acestea pot costa pe
proprietar cam 1.500 de lei. Rapiditatea prin care se obţine radierea depinde de
perioada în care se face inspecţia fiscală din partea organului fiscal.
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Camera de Comert si Industrie Valcea a organizat in data de 6
octombrie 2016 intalnirea dintre firmele cu capital strain si
autoritati. Invitati au fost prefectul Radu Renga, subprefectul
Aurora Gherghina, directorul AJOFM Valcea Dumitru Nicu Cornoiu
si vicepresedintele Curtii de Arbitraj de pe langa Camera de
Comert si Industrie, Dumitru Ghita. La intalnire au participat
reprezentantii unor importante firme cu capital strain din judetul
Valcea ca Wipro Infrastructure Engineering, Corom, Ciech Soda
Romania, Normandia Service, Topanel, Brightlog si Grenade
Trade.

In cadrul acestei intalniri autoritatile si firmele sau cunoscut
reciproc, au schimbat informatii, au identificat necesitatile si
problemele cu care firmele se confrunta zi de zi si totodata au avut
posibilitatea de a sugera strategii si idei in vederea dezvoltarii
capacitatii economice a judetului. Noutatea absoluta a venit din
constituirea unui Consiliu al Investitorilor Straini.

Au fost atinse toate cele 3 teme propuse: calificarea
personalului, litigiile comerciale si relatia cu autoritatile.

In urma discutiilor sa concluzionat ca principala problema cu
care firmele se confrunta este lipsa personalului calificat in
domeniile in care firmele isi desfasoara activitatea. Desi salariile
oferite in productie sunt peste salariul mediu si desi au primit
garantii de angajare inca din timpul liceului, tinerii nu sunt interesati
sa lucreze in cadrul acestor companii.

Solutia propusa de prefectul Radu Renga a fost organizarea
unei noi intalniri in cadrul careia sa participe si reprezentanti ai
Inspectoratului Scolar Judetean.

Presedintele Camerei de Comert si Industrie Valcea, Valentin
Cismaru, a sfatuit firmele sa isi faca cunoscute activitatea si
oportunitaile de angajare in presa locala, aceasta fiind o
posibilitate de a atrage noi oameni dornici sa se angajeze.

In prezent, la nivelul judetului Valcea, aproximativ 8500 de
persoane sunt angajate ale firmelor cu capital strain.

Despre aceasta intalnire, Valentin Cismaru, presedintele CCI
Valcea nea declarat: 

„Firmele straine sunt in numar de aproximativ 600, din care
170 au peste 8.500 angajati, ceea ce inseamna foarte mult in
economia judetului. Din cifrele astea se poate vorbi o veritabila

forta de care trebuie sa tinem seama in ceea ce priveste economia
valceana la un sfert de secol de economie de piata.

Ideea acestui gen de intalniri intre investitorii straini si autoritati
era mai veche pentru noi. Urmaream si urmarim in continuare o
fluidizare a acestei relatii. Am zis sa incercam sa vedem
problemele investitorilor impreuna cu autoritatile judetului. Din
discutiile avute, am inteles ca principala lor problema a devenit
forta de munca sau mai bine zis inexistenta acesteia. Am propus
sa gasim o serie de solutii concrete impreuna cu  reprezentantii
AJOFM, cu Prefectura si cu ITMul sa facem in asa fel incat sa
vedem cauzele pentru care sa ajuns in acest punct aproape mort
pentru economia judetului nostru. Faptul ca pleaca oamenii in
conditiile in care sunt cateva sute de oportunitati de angajare. Unul

din investitori, din Franta, nea explicat ca acolo exista un astfel de
Consiliul al Investitorilor care ii ajuta permanent si pe cei existenti
dar si pe doritori. Evident ca toti cei prezenti au fost de acord iar in
perioada urmatoare vom vedea cum si in ce fel vom reusi sal
facem functional pentru a putea ajuta concret acele intreprinderi.
Eu cred ca in anii acestia, ponderea investitiilor straine pe piata
muncii din Valcea va atinge 10.000 de angajati,daca ne uitam
numai la aparitia Faurecia si inflorirea pe orizontala dar si verticala,
cred ca suntem foarte aproape.

Atat Prefectura cat si AJOFM dar si ITMul au inteles ca trebuie
sa fim pe aceeasi lungime de unda pentru a sprijini aceste afaceri.
Prefectul Renga chiar sia oferit intreaga disponibilitate pentru
orice fel de solicitare.”

CCI Vâlcea va avea un Consiliu al Investitorilor Străini

Evenimentul sa
desfăşurat în Nanchang –
China şi a fost organizat de
către Universitatea Jiujiang,
în parteneriat cu alte trei
mari universităţi din China,
respectiv cele din Taishan,
Huangshan şi Leshan.

Reprezentanţii unor
organizaţii importante
pentru Europa, America de
Nord, America de Sud,
Africa, Australia şi ,nu în
ultimul rând, pentru Asia, şi
au promovat zonele
montane specifice în cadrul
panelurilor organizate pe
durata conferinţei.

Prezentările expuse au
pus accent atât pe
consolidarea cercetărilor
făcute în domeniu, cât şi  pe
necesitatea dezvoltării unei
platfome academice, o

platformă deschisă, despre
cercetarea celor mai
faimoşi munţi din lume dar
şi pentru a promova
cercetarea diplomatică şi
comunicarea între
universităţile şi organizaţiile
din întreaga lume pe
această temă.

Este pentru a doua
oară când China este
gazda unui asemenea eve 
niment international dedicat
munţilor. În perioada 1215
octombrie 2009, a avut loc,
lângă  Muntele Lushan,
prima “World Famous
Mountains Conference”, cu
peste 200 de distinşi
oaspeţi. Temele con ferinţei
au fost cooperarea şi
dezvoltarea, concentrându
se pe protejarea şi dez 
voltarea zonelor mon tane,

oportu ni tă ţile şi provocările
în schim bările globale ale
economiei şi mediului, pro 
mo varea ampla a cooperarii
în domeniul protecţiei me 
diului, dezvoltarea turismu 
lui, culturii şi educaţiei. 

La acel moment, sa
constituit “World Famous
Mountains Association”,
orga ni zaţie nonguver na 
men tală şi nonprofit printro
ceremonie importantă de
semnare a documentelor
asociatiei, precum şi alte
activităţi între care cea mai
sugestivă a fost cea de
deschidere a Memorialului
din parcul central al oraşului
Lushan.

Pentru 2017, a fost

relansată invitaţia de

găzduire a evenimentului

de către Universitatea

Taishan – China.

Sprijinirea proiectelor şi
investiţiilor în zonele
montane din Romania a
fost începută de catre
Asociaţia Europeană
Montană Vâlcea încă din
anul 2007, prin participarea
şi aderarea la Clubul
Camerelor Montane din
Europa. În activităţile la
care a participat, ca
organizator sau invitat,
Asociaţia a avut prilejul să
se ralieze unor organizaţii
de prestigiu din întreaga
lume, reuşind să aducă în
atentia acestora proiecte şi
posibilităţi de investiţii în
zonele montane din
România, promovând în
special zona judeţului
Vâlcea. 

Munţii Vâlcii, promovaţi şi apreciaţi peste mări şi ţări

Asociaţia Montana, prezentă la

Conferinţa Internaţională de la

Nanchang
• Asociaţia Europeană Montana/Montana European Association a  fost invitată să

participe, în perioada 1921 septembrie 2016,  la cea de a IIa ediţie a Conferinţei

Internaţionale “World Famous Mountains Research & Public Diplomacy”

Ce insolvenţă?!

OLTCHIM a sărbătorit cu

mare fast 50 de ani de viaţă
• cuvântul de ordine al serii festive a fost optimismul

Chiar dacă data de naştere este 15 mai 1966, petrecerea pentru jumătatea de
secol de viaţă  a combinatului chimic Oltchim sa ţinut în seara de 20 octombrie.
În frunte cu directorul Victor Avram şi trioul de asministratori judiciari şi special
format din Gheorghe Piperea, Nicolae Bălan şi Bogdan Stănescu, conducerea a
avut un mesaj de mare optimism şi încredere atât pentru angajaţii rămaşi dar şi
pentru întreaga comunitate vâlceană: „În acest moment, am repornit instalaţiile
pentru propilenă, pe care o aducem pe calea ferată. Am reuşit să recuperăm piaţa
pe care am pierduto când am oprit combinatul. Insolvenţa a salvat Oltchim.
Exportăm 70% din producţie, în acest moment. Din 2015, avem un profit lunar de
un milion de euro. Potenţialul este foarte mare!” au fost vorbele extrem de
curajoase cu care Avram a marcat festivitatea.

Oltchim Râmnicu Vâlcea este cea mai mare companie de produse chimice din
România şi din Europa de SudEst. Oltchim produce materiile prime din care se
fabrică hârtie, mase plastice, cauciuc sintetic, articole de ceramică, vopseluri,
detergenţi etc.. Practic, aproape tot ce ne înconjoară are la origine substanţele
fabricate la Oltchim. Produsele combinatului sunt exportate în peste 80 de ţări.

n Dan SAVA 

26 octombrie 2006 – 26 octombrie 2016
Zece ani de la parafarea privatizării

USG
• a trecut un deceniu de la semnarea acetlor celei mai
importante investiţii poloneze din afara hotarelor
Pe data de 26 octombrie 2006, la sediul Autorității pentru Valorificarea

Activelor Statului (AVAS), au fost semnate documentele prin care CIECH
Chemical Group au preluat Uzinele Sodice Govora. 

USG au început producţia în data de 7 noiembrie 1959, devenind în scurt
timp cel mai mare producător de sodă din Europa. În primul an de funcţionare,
USG a produs 90 de mii de tone de sodă calcinată. La ora actuală,compania
produce sodă calcinată ușoară, sodă grea monohidrat, silicat de sodiu solid,
silicat de sodiu lichid, silicat lichid modul 1,6. n Dan SAVA
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În perioada 9–11 noiembrie 2016, va avea loc cea dea XXIIa ediţie a Conferinţei Internaţionale
de Hidraulică şi Pneumatică  HERVEX. Conferința este cea mai importantă manifestare științifică
internațională din domeniul Fluid Power din România și este organizată sub patronajul Asociației
Europene de Fluid PowerCETOP, a Ministerului Educației Naționale și Cercetării științifice –
Autoritatea Națională pentru Cercetare științifică și Inovare și a Asociației Naționale Profesionale
FLUIDAS.

Conferința oferă o platformă comună pentru prezentarea și discutarea tendințelor de inovare în
acționările hidropneumatice (Fluid Power) pentru producători, distribuitori, utilizatori și cercetători.
Această manifestare, organizată în mod tradițional de Institutul de Cercetări pentru Hidraulică şi
Pneumatică (INOE 2000IHP) din Bucureşti şi Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea, are și în acest
an ca partener internațional coorganizator Institutul de Tehnologie Minieră – KOMAG din Polonia.

Conferinţa se desfăşoară pe următoarele tematici: Sisteme de acționări în hidraulica mobilă și
industrială; Componente hidraulice; Pneumatică; Electronică, Mecatronică și concepte noi în
acționările hidraulice; Materiale avansate și tribologie; Energii regenerabile și protecția mediului;
Educație și formare în acționările hidraulice.

Conferinţa se va desfăşura la Hotelul Palace, din Băile Govora, judeţul Vâlcea iar programul se
derulează în cadrul a patru conferinţe tematice (Componente și sisteme în hidraulica industrială;
Componente și sisteme în hidraulica mobilă; Tribologie și materiale avansate; Mediu și energie
regenerabilă), trei paneluri și două workshopuri orientate pe educație și inventică.

Pe lângă prezența confirmată a unor personalități ale mediului academic și de cercetare din țară,
conferința se va bucura de participarea unor specialiști de la Universitatea din Wroclaw (Polonia),
Universitatea Tehnică a Moldovei (Chișinău, Republica Moldova) și de la Institutul de Acționări
Hidraulice IFAS (Aachen, Germania).

n Dan SAVA

Premeiră absolută în istoria celui mai cunoscut trg de specialitate: 

HERVEX 2016 ajunge în Băile Govora

Toamna vâlceană a debutat la
Ziua Recoltei

• mii de vâlceni sau bucurat de roadele acestui an 

„Ziua Recoltei”, sărbătoare reînființată în anul 2010, eveniment dedicat toamei și roadelor ei, sa desfăşurat în primul
weekend de octombrie, pe strada din fața Consiliului Județean. 

Aici, meșterii populari, producătorii particulari şi societăţile comerciale din Vâlcea și din zonele limitrofe, au fost
prezenți cu tot felul de bunătăți la târgul de toamnă. Mii de vizitatori au venit la primele ore ale deschiderii târgului, pentru
ași face cumpăraturile de iarnă. Așa că au făcut provizii de fructe, legume, murături, produse apicole, produse tradiţionale
din carne şi lapte, în mare parte din producţia locală.

În paralel cu acțiunea târgului de toamnă, a fost amenajat o scenă specială în apropiere, deschiderea făcânduse într
un mod special cu Fanfara ”Gabriel Chaborschi”, urmată de recitaluri ale membrilor ansamblului ”Rapsodia Vâlceană”. Tot
Fanfara ”Gabriel Chaborschi”a deschis evenimentul a doua zi, duminică, 2 octombrie, după care a urmat cu un spectacol
de excepție Ansamblul ”Rapsodia Vâlceană”.

Firme de turism vâlcene, radiate de Minister
• e vorba de societăţi din Bujoreni, Râmnic şi Băile Govora
Autoritatea Națională pentru Turism a anunțat public retragerea în vederea radierii din oficiu a licențelor de turism

emise operatorilor economici care nu au prezentat polița valabilă de asigurare privind asigurarea rambursării cheltuielilor
de repatriere şi/sau a sumelor achitate de turişti pentru achiziţionarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice, în cazul
insolvabilităţii sau a falimentului agenţiei de turism.

Lista agențiilor de turism care nu au făcut dovada deținerii poliţei de asigurare a fost făcută publică pe siteul
www.turism.gov.ro (în perioada martie – septembrie 2016). Operatorii economici care figurează în listă nu mai pot
desfășura activități specifice agențiilor de turism. Printre ei se regăsesc și agenții de turism din Vâlcea: SC Eveline SRL,
Râmnicu Vâlcea, SC Vikea SRL, Bujoreni, SC Olănești Balneoter SA, Băile Olănești, SC TAVOS Invest SRL,Râmnicu
Vâlcea, SC GEORGYCRIS SRL (C&D Toursim), Râmnicu Vâlcea, SC MATEEA TRAVEL SRL (MATEEA TRAVEL),
Râmnicu Vâlcea, SC PROAGROTOUR SRL (Proagrotour), Râmnicu Vâlcea, SC RNA TRAVELS SRL (RNA Travels),
Râmnicu Vâlcea, SC HARDBIT SRL, Râmnicu Vâlcea,  SC DECOR IRIS SRL, Râmnicu Vâlcea, SC BIBLOS SRL, Băile
Olănești, SC FLORIBOG SRL, Băile Olănești,  SC TOUR IMEX TEL NET SRL, Râmnciu Vâlcea, SC OLĂNEȘTI RIVIERA
SA, Băile Olănești.

n Dan SAVA

Serviciul Public de Ocupare
va oferi pachete de măsuri

integrate grupurilor
vulnerabile și va încuraja

mobilitatea forței de muncă 
Strategia politicilor de ocupare și cea de reformă a Serviciului

Public de Ocupare (SPO) au fost dezbătute joi, 22 septembrie 2016,
de conducerea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă
cu reprezentanții structurilor teritoriale, în cadrul unei întâlniri de lucru
la care a participat și ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice, Dragoș Pîslaru.

Ministrul Muncii a transmis că SPO trebuie să pună accent pe
oferirea de servicii integrate grupurilor vulnerabile, persoanelor care
sunt greu şi foarte greu ocupabile, explicând că acestea trebuie să fie
identificate, trebuie să se stabilească problemele lor, în funcție de care
să li se ofere servicii de profilare, de acompaniere.

“Sunt milioane de oameni care au vulnerabilităţi: fie sunt în sărăcie,
fie sunt cu dizabilităţi, fie sunt privaţi de diverse posibilităţi de a accede
la o viaţă decentă, sunt marginalizaţi şi ieşiţi din circuitul economic”, a
adăugat ministrul Muncii, subliniind că este rolul SPO să identifice
aceste persoane și să găsească soluții pentru integrarea lor pe piața
muncii. 

Acesta a menționat că trebuie avut în vedere avantajul competitiv
al ţării noastre și este nevoie ca structurile de specialitate să se
concentreze pe dezvoltarea de competenţe a forței de muncă,
eficienţă şi competitivitate, iar un rol important îl vor juca agențiile
județene de ocupare a forței de muncă.

Pe de altă parte, ministrul Muncii a arătat că trebuie luate măsuri
pentru creșterea mobilității forței de muncă la nivel național având în
vedere nevoia diferită de ocupare de la un județ la altul. 

“Este o problemă de cantitate în ceea ce priveşte populaţia activă,
în perspectivă ne vom confrunta cu un deficit de forță de muncă și, în
același timp, există o problemă de calitate a forţei de muncă, de
competenţe. Nu sunt mulţi oameni activi în piața forței de muncă, iar o
mare parte nu este pregătită pentru structura economică spre care
România tinde”, a declarat ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru. 

În prezent se lucrează la modificarea prevederilor Legii nr. 76/2002
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forței
de muncă în vederea încurajării mobilității persoanelor aflate în
cătuarea unui loc de muncă.

Totodată, MarcelDumitru Miclău, președintele Agenției Naționale
pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), a pus accentul pe
problematica tinerilor, arătând că procentul celor neocupați este în
continuare foarte mare și că este nevoie ca ei să beneficieze de sprijin,
mai ales că mulți nu sunt pregătiți suficient să intre pe piața forței de
muncă. 

Proiectele finanțate din fondurile europene vor oferi posibilitatea
dezvoltării serviciilor integrate, realizarea parteneriatelor cu mediul
academic, ONGurile, cu instituții de pe plan local pentru a oferi servicii
atât pentru tinerii Neets cât și tuturor categoriile vulnerabile. 

Întâlnirea de lucru pentru dezbaterea strategiei politicilor de
ocupare și cea de reformă a SPO a avut loc la Centru Naţional de
Formare Profesională a Personalului Propriu al ANOFM de la Râşnov,
județul Brașov.
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Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură (APIA) informează că
eliberează adeverinţe pentru beneficiarii

Măsurii 215  Plăţi privind bunăstarea
animalelor, care intenţionează să acceseze
credite în vederea finanţării activităţilor

curente, de la instituţiile bancare și non
bancare care au încheiat convenţii cu APIA,
pentru anul de cerere 2016.

Astfel, potrivit convenţiilor, la solicitarea
scrisă a fermierului, APIA eliberează o
adeverinţă prin care confirmă că acesta a
depus cerere de plată în perioada 1 iulie 
15 iulie 2016, aferentă anului de
angajament 01.01.2016  31.12.2016,
pentru Măsura 215  Plăţi privind
bunăstarea animalelor,  pentru pachetul a)
porcine sau pentru pachetul b) păsări. 

De asemenea, prin adeverinţă se
confirmă valoarea care reprezintă 70% din
suma aferentă  cererii de plată pentru anul
de angajament 01.01.2016 31.12.2016
minus valoarea adeverinței/adeverințelor
eliberate anterior acestei date. 

Valoarea creditului va fi de până la 90%
din suma înscrisă în adeverință cuvenită
beneficiarului pentru  Plăţile privind
bunăstarea animalelor. 

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.

În conformitate cu prevederile ordinului
ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.
839/2016 privind modificarea si
completarea ordinului ministrului agriculturii
si dezvoltarii 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 agenţie, 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 comisioanele aferente
creditului să fie în limita de 1%.

Toate convenţiile încheiate între APIA,
instituţiile bancare și nonbancare și
FGCR/FNGCIMM vor fi postate pe siteul
instituţiei la adresa: www.apia.org.ro, în
secțiunea Convenții, Acorduri, Protocoale.

Adeverinţe APIA pentru crescătorii de păsări

25 octombrie, termen de plată pentru
impozitul pe venituri din activităţi agricole

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, în conformitate cu prevederile art. 107 alin.
(6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 25
octombrie 2016, inclusiv, au obligaţia plăţii primei rate a impozitului pe venit, contribuabilii care obţin venituri  din
activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din: cultivarea
produselor agricole vegetale; exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea;
creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

Normele de venit sunt stabilite pe unitatea de suprafaţă (ha)/cap de animal/familie de albine pentru categoriile
de produse vegetale şi animalele prevăzute la art. 105 alin. (2) din Codul Fiscal.

Normele de venit au fost propuse de către entităţile publice mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale, pe baza metodologiei stabilite prin hotărâre a Guvernului, au fost aprobate şi au fost  publicate de către
direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, până la data de 15 februarie 2016.

Contribuabilii care realizează venituri din cultivarea produselor vegetale de pe suprafeţe mai mici sau deţin
animale sau păsări mai puţine decât limita impozabilă, prevăzută la articolul 105 alin. (2)  din Codul fiscal, nu au
obligaţii declarative.

Impozitul ce trebuie plătit reprezintă 16% din norma de venit stabilită pentru fiecare hectar sau cap de animal.
Termene de plată
Plata impozitului către bugetul de stat se face în două rate egale, de 50%, până la 25 octombrie inclusiv,

respectiv 15 decembrie, inclusiv. Impozitul este final şi nu se recalculează de organul fiscal. Reamintim
contribuabililor care realizează venituri din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit că, potrivit art. 1
alin. (1) din Ordinul nr. 4032/2015, persoanele fizice care datorează impozit şi contribuţii sociale aferente veniturilor
din activităţi agricole, precum şi accesorii pentru neachitarea la scadenţă a acestora, pot efectua plata acestor
obligaţii fiscale şi la organele fiscale locale corespunzătoare localităţii în care îşi au domiciliul fiscal, în numerar,
dacă în localitatea unde îşi au domiciliul fiscal nu există o unitate teritorială a ANAF şi între unitatea administrativ
teritorială, prin primar şi direcţia generală regională a finanţelor publice în a cărei rază se află localitatea, prin
directorul general sau împuternicitul acestuia, sa încheiat un protocol în acest scop.

Până la 11 noiembrie,

Fermierii pot depune cereri pentru
ajutorul de minimis pentru taurine

• Beneficiarii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate
pot depune cererile la sediul Direcției pentru
Agricultură 
În Monitorul Oficial nr. 808/13.10.2016 sa publicat H.G. nr.723/2016

privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru achiziționarea de către
producătorii agricoli de juninci din rase specializate de taurine, juninci din specia
bubaline și/sau tauri de reproducție din rase de carne”, act normativ care
urmărește ameliorarea valorii genetice a şeptelului de animale din țară.

Beneficiarii schemei sunt: crescători de taurine/bubaline, persoane fizice
autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea
activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile
individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;
crescători de taurine/bubaline, persoane fizice care deţin atestat de producător
emis potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de
reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi
completările ulterioare; crescători de taurine/bubaline, persoane juridice,
precum şi orice forme asociative cu personalitate juridică constituite conform
legii. Valoarea sprijinului financiar este de: maximum 5000 lei/cap juninca din
rasă de taurine de lapte; maximum 6000 lei/cap juninca din rasă de taurine de
carne; maximum 4500 lei/cap juninca din specia bubaline; maximum 8000
lei/cap de taur de reproducție din rase de carne.

Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei
întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 15.000 euro pe durata
a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două
exerciţii financiare precedente. 

Criteriile de eligibilitate pentru achiziționarea de juninci din rase specializate
de taurine, juninci din specia bubaline și/sau tauri de reproducție din rase de
carne sunt: să deţină un efectiv de minimum trei capete și maximum 10 capete
de vaci pe beneficiar, identificate şi înregistrate în RNE până la data intrării în
vigoare a prezentei hotărâri, în vederea achiziţionării de juninci din rase de
taurine de lapte sau carne; să deţină minimum  1 cap si maximum 10 capete
bivolițe pe beneficiar, identificate şi înregistrate în RNE până la data intrării în
vigoare a prezentei hotărâri, în vederea achiziţionării de juninci din specia
bubaline; să deţină minimum 40 capete de vaci şi/sau viţele şi/sau juninci pe
beneficiar, cu excepţia celor din localităţile din zona montană, prevăzute în
“Ghidul informativ “ pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru
perioada 20142020, care trebuie să deţină minimum 10 capete de vaci şi/sau
viţele şi/sau juninci pe beneficiar, pentru achiziționarea de tauri de reproducție
din rase specializate de carne; să deţină registrul individual al exploataţiei,
completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr.
1760/2004 al Consiliului si al Parlamentului European din 17 iulie 2000; se
obligă prin angajament scris să menţină în exploataţie animalele de reproducţie
din rase specializate achiziţionate, pe o perioadă de minimum trei ani, începând
cu data la care sprijinul financiar a fost acordat; se obligă prin angajament scris
să înscrie în Registrul genealogic animalele de reproducție din rase specializate
achiziționate și în cazul junincilor, produşii obţinuţi din acestea. Achiziţionarea
de juninci din rase de taurine (de lapte sau carne) se realizează pentru
atingerea unei dimensiuni minime de 10 capete bovine femele/beneficiar;
numărul maxim de juninci achiziționate este de 10 capete/beneficiar.
Achiziţionarea de tauri de reproducție din rase de carne se realizează
respectând proporția de un taur la 40 capete vaci și/sau vitele și/sau juninci.
Fermierii pot afla detalii privind documentele necesare accesării schemei,
precum și toate informațiile referitoare la procedura de derulare a acesteia de
la Direcția pentru Agricultură Județeană iar beneficiarii care îndeplinesc aceste
criterii de eligibilitate pot depune cererile până la data de 11 noiembrie 2016 la
sediul din strada Oituz.

n Dan SAVA
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Bursa locurilor de
muncă pentru

absolvenţi
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea a organizat în

data de 20.10.2016, începând cu ora 9:00, Bursa locurilor de muncă pentu
absolvenţi, la sediul Centrului Regional de Formare Profesională a Adulţilor din
Rm. Vâlcea, str. Calea lui Traian, nr. 98. Prin serviciul de mediere al AJOFM
Vâlcea au fost oferite 1594 locuri de muncă vacante de către 214 angajatori.
Oferta locurilor de muncă a fost completată şi cu cele 1400 locuri de muncă
vacante din Uniunea Europeană/Spaţiul Economic European. Informăm
persoanele interesate că AJOFM Vâlcea, prin reţeaua EURES România,
organizează Bursa locurilor de muncă vacante pentru Spania – muncă
sezonieră – campania 2017 (cules căpşuni) în Rm.Vâlcea, la sediul Centrului
Regional de Formare Profesională a Adulţilor din Rm.Vâlcea, str. Calea lui
Traian, nr. 98, în perioada 15 decembrie 2016 (începând cu orele 12:00) – 16
decembrie 2016 (începând cu orele 09:00). 

Se oferă 800 locuri de muncă (500 de femei şi 150 de cupluri). Oferta
detaliată a locurilor de muncă vacante din Spania: durata contractului de muncă
este de aproximativ 3 luni; data estimată de angajare este 15 februarie 2017;
timpul de lucru este de 6,5 ore pe zi/ 39 ore pe săptămână împărţite în 6 zile;
ziua 7 este zi de odihnă care poate să nu coincidă cu duminica; salariul oferit
este de 40,15 euro brut/zi; contribuţiile datorate sunt de 2% impozit pe venit şi
113 euro asigurare socială; cazarea este oferită de angajator contra unei sume
de 1,6 euro pe zi. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul AJOFM din
Rm.Vâlcea, str. Dacia, nr. 8, et. II – III, sau la telefon 0250735608.

n Dan SAVA

Statistica înregistrată la 30 septembrie 2016

Vâlcea are doar 5,3% şomaj
La sfârşitul lunii septembrie, rata şomajului înregistrată la nivelul judeţului

Vâlcea a fost de 5,3%.  Populația activă civilă a scăzut de la 170.700 persoane la
1 ianuarie 2015 la 165.600 persoane la 1 ianuarie 2016 (cu 5100 persoane).
Menționăm că rata șomajului pentru luna septembrie 2016 este calculată în funcție
de populația activă la 1 ianuarie 2016.

Totalul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii septembrie 2016 a fost de 8853
persoane (în scădere cu 15 persoane față de luna august 2016). Din totalul
șomerilor înregistrați, un număr de 4279 erau femei. La sfârșitul lunii septembrie
2016, din totalul şomerilor înregistraţi, 3401 persoane au fost indemnizate şi 5452
neindemnizate. Numărul şomerilor indemnizaţi a crescut cu 164 persoane, iar
numărul şomerilor neindemnizaţi a scăzut cu 179 persoane faţă de luna
precedentă. 

Pe medii de rezidenţă, în judeţul Vâlcea, numărul şomerilor înregistraţi la finele
lunii septembrie 2016 se prezintă astfel : 3374 persoane provin din mediul urban şi
5479 persoane provin din mediul rural.

Referitor la structura şomajului pe grupe de vârstă, cel mai mare număr de
şomeri sa înregistrat în categoria de vârstă 4049 ani, respectiv 2337 persoane,
urmați de cei din grupa de vârstă  sub 25 ani, respectiv 2354 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 39% din totalul şomerilor înregistraţi;   şomerii cu nivel
de instruire universitar reprezintă 4% din numărul total de şomeri înregistraţi. 

n Dan SAVA

Statistica
economiei

vâlcene
1) Înmatriculări effectuate în

perioada 01.01.201631.08.2016:
982 (CA – 2, IF – 9, II – 170, PFA –
161, SRL  640)

Înmatriculări effectuate în luna
august: 104 (IF 2, II – 18, PFA – 17,
SRL – 67)

2) Distributia pe sexe a
asociatilor/actionarilor persoanelor
juridice active la data de 31.08.2016:

Nr. Personae juridice active:
9786

Nr. Asociati / actionari personae
fizice: 15112

Distributia asociati/actionari pe
sexe: Femei: 5581 (36.93%),
Barbati: 9531 (63.07%)

3) Suspendări în perioada
01.01.2016  31.08.2016: 235

Suspendări în luna august: 31

4) Dizolvări în perioada
01.01.2016  31.08.2016: 325

Dizolvări în luna august: 36

5) Radieri în perioada
01.01.2016  31.08.2016: 1161

Radieri în luna august: 96

6) Societăţi intrate în insolvenţă
în perioada 01.01.2016  31.08.2016:
84

Societăţi intrate în insolvenţă în
luna august: 2

7) Înmatriculări de societăţi cu
participare străină la capitalul social,
Ianuarie  August 2016: 16

Înmatriculări de societăţi cu
participare străină la capitalul social
luna august: 1

8) Statistica persoanelor juridice
active in functie de varsta
asociatilor/actionarilor la data de
31.08.2016

Nr. Persoane juridice active:
9786

Nr. asociati/actionari personae
fizice: 15112

Distributia asociati/actionari
dupa varsta:

Pana la 29 ani: 1464 (9.69%)
3039 ani: 3834 (25.37 %)
4049 ani: 4375 (28.95 %)
5059 ani: 2927 (19.37 %)
Peste 60 ani: 2519 (16.62 %)

Sursa: onrc.ro

Deficitul comercial a
crescut cu o treime

• Deficitul balanţei comerciale a crescut cu 27,9% în
primele opt luni din acest an comparativ cu perioada
similară a anului precedent, la peste 6,13 miliarde de
euro, se arată întrun comunicat de presă al Institutului
Naţional de Statistică
Deficitul balanţei comerciale a crescut cu 27,9% în primele opt luni din acest

an comparativ cu perioada similară a anului precedent, la peste 6,13 miliarde de
euro, se arată întrun comunicat de presă al Institutului Naţional de Statistică.

În perioada 1 ianuarie  31 august 2016, exporturile FOB au însumat peste
37,439 miliarde de euro, fiind creştere cu 4%, iar importurile CIF  peste 43,573
miliarde de euro, în urcare cu 6,8%.

“Valoarea schimburilor intracomunitare de bunuri IntraUE28 în perioada 1.I
31.VIII 2016 a fost de 28072,5 milioane euro la expedieri şi de 33607,5 milioane
euro la introduceri, reprezentând 75% din total exporturi şi 77,1% din total
importuri. Valoarea schimburilor extracomunitare de bunuri ExtraUE28 în
perioada 1.I31.VIII 2016 a fost de 9366,9 milioane euro la exporturi şi de 9965,7
milioane euro la importuri, reprezentând 25,0% din total exporturi şi 22,9% din
total importuri”, se arată în document.

În primele opt luni, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor
sunt deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport  47,2%
la export şi 37,5% la import  şi alte produse manufacturate  32,8% la export şi
respectiv 31,2% la import.

În luna august 2016, exporturile FOB au fost de peste 4,446 miliarde de euro,
importurile CIF au depăşit 5,463 miliarde de euro, iar deficitul rezultat a fost de
peste un miliard de euro. Faţă de luna august 2015, exporturile din august 2016
au crescut cu 13,4%, iar importurile au crescut cu 14,4%.

Sursa: INS

Câştigul salarial mediu nominal net a scăzut
uşor în august faţă de iulie la la 2.076 lei

• Salariul mediu nominal net sa situat în august la 2.076 lei, în scădere faţă de luna precedentă
cu 2 lei (0,1%), în timp ce câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 2.874 lei, cu numai 1
leu mai mic decât în luna iulie 2016, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS)
Comparativ cu  luna  august a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 14,5%. În august 2016, valorile

cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net sau înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv
activităţi de servicii informatice), de 5.464 lei, iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1.261 de lei).

Potrivit sursei citate, în august, scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea
în luna iulie de premii  ocazionale  (inclusiv  premii trimestriale, anuale, de vacanţă ori pentru performanţe deosebite), drepturi în
natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri. 

De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie
de contracte ori ca urmare a concediilor de odihnă când nu se acordă tichete de masă şi alte drepturi salariale), precum şi de
angajările de personal cu câştiguri salariale mici din unele activităţi economice. 

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net sau înregistrat după cum urmează: cu 9,8% în depozitare şi
activităţi auxiliare pentru transport; între 7% şi 9,5% în activităţi de asigurări,  reasigurări şi ale  fondurilor de pensii (cu excepţia celor
din sistemul public de asigurări sociale), fabricarea produselor de  cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului,
fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor; între  2,5% şi 4,5% în tăbăcirea şi finisarea pieilor;
fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor, intermedieri
financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), alte activităţi industriale n.c.a., fabricarea produselor textile,
producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, hoteluri şi restaurante.  

Pe de altă parte, potrivit INS, creşterile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea
e prime ocazionale (inclusiv premii  trimestriale, anuale, de vacanţă ori pentru performanţe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare
băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri (inclusiv tichete de masă sau tichete cadou), dar şi realizărilor de producţie ori încasărilor
mai mari (funcţie de contracte). 

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net sau înregistrat după cum urmează: cu 19,3% în extracţia
minereurilor metalifere, respectiv cu  16,4% în extracţia cărbunelui superior şi inferior, între 3% şi 8,5% în tranzacţii imobiliare,
extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, industria metalurgică, între 1,5% şi 2,5% în transporturi aeriene, telecomunicaţii,
activităţi de editare. 

„În sectorul  bugetar sau  înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în sănătate şi asistenţă
socială (+5,3%), administraţie publică  (+3,1%), respectiv în învăţământ (+2,8%) ca urmare a aplicării prevederilor legale pentru
personalul plătit din fonduri publice”, se menţionează în comunicat. Sursa: INS

În septembrie,

Inflaţia anuală a
coborât la minus 0,6% 
• Rata anuală a inflaţiei a coborât la minus 0,6%
în luna septembrie a acestui an faţă de luna
similară din anul trecut, de la minus 0,2% în
august, potrivit datelor publicate marţi de
Institutul Naţional de Statistică
Ponderea mărfurilor şi serviciilor care au înregistrat o

scădere a preţurilor, comparativ cu septembrie 2015, este de
40,6%, cele care au avut creşteri cuprinse în intervalul 0  2,5%
deţin o pondere de 50,4%, în timp ce mărfurile şi serviciile ale
căror preţuri au crescut cu mai mult de 2,5% deţin o pondere de
9%. „Preţurile de consum, măsurate prin indicele preţurilor de
consum (IPC), au fost mai mici cu 0,6% în luna septembrie 2016
comparativ cu luna septembrie 2015. Determinată pe baza
indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC), rata anuală
a preţurilor de consum a fost de 0,1%”, se arată în comunicatul
citat.

Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni
(octombrie 2015  septembrie 2016) faţă de precedentele 12 luni
(octombrie 2014  septembrie 2015), calculată pe baza IPC,
este de 1,7%. Determinată pe baza IAPC, rata medie este de 
1,3%.

Comparativ cu luna august a acestui an, preţurile de consum
au scăzut cu 0,11%, pe fondul ieftinirii mărfurilor alimentare cu
0,58% şi a serviciilor cu 0,01%. Pe de altă parte, mărfurile
nealimentare sau scumpit în perioada menţionată cu 0,21%.

Sursa: INS
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Conform calendarului oficial
publicat de Agenția Națională de

Administrație Fiscală (ANAF) sunt o
serie de formulare pe care trebuie
să le completaţi pentru activitatea

desfășurată:
• Formularul 092 ”Declarația de mențiuni”.

7 octombrie este ultima zi pentru depunerea
formularului 092 ”Declaraţie de menţiuni”, de
catre plătitorii de TVA, care au în anul 2016 ca
perioadă fiscală trimestrul calendaristic şi au
efectuat o achiziţie intracomunitară de bunuri
în luna septembrie 2016 (pentru schimbarea
perioadei fiscale din trimestru în lună,
începând cu luna octombrie 2016).

• Formularul 010 ”Declaraţiei de menţiuni”.
10 octombrie este ultima zi pentru depunerea
“Declaraţiei de menţiuni” – formular 010, de
către persoanele impozabile, a căror perioadă
fiscală este luna sau trimestrul, care solicită
scoaterea din evidenţa ca plătitor de TVA în
condiţiile în care nu au depăşit cifra de afaceri
de 220.000 lei atât în anul 2015, cât şi în anul
în curs până la data solicitării. Depunerea
“Declaraţiei de menţiuni” – formular 010, 070
sau 020 se face de către persoanele juridice,
asocierile şi alte entităţi fără personalitate
juridică, de persoanele fizice care desfăşoară
activităţi economice în mod independent sau
exercită profesii libere şi de persoanele fizice,
altele decât persoanele fizice române care
desfăşoară activităţi economice în mod
independent sau exercită profesii libere, în
vederea înregistrării în scopuri de TVA în urma
depăşirii plafonului de scutire de TVA de
220.000 lei (65.000 euro) în luna precedentă.

• Formularul 097 ”Notificare privind
aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la
încasare”. 25 octombrie este ultima zi pentru
depunerea formularului 097 ”Notificare privind
aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la
încasare”, pentru ieşirea din sistemul TVA la
încasare de către persoanele impozabile a
căror perioadă fiscală este luna/trimestru care
la data de 1 ianuarie 2016 aplică sistemul TVA
la încasare, şi care se află întruna din
următoarele situaţii: au depăşit cifra de afaceri
de 2.250.000 lei în luna septembrie 2016 sau
nu au depăşit cifra de afaceri de 2.250.000 lei
dar renunţă la aplicarea sistemului TVA la
încasare.

Acest formular se compltează de către cei
care efectuează plăţii anticipate privind
impozitul pe profit, aferentă trimestrului III
2016, de către contribuabilii care aplică
sistemul de declarare şi plata impozitului pe
profit anual, cu plăţi anticipate. De asemenea,
mai completează acest formular cei care
efectuează plata primei rate a impozitului pe
veniturile din activităţi agricole, (cultivarea
produselor agricole vegetale, exploatarea
plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor
fructiferi şi altele asemenea, creşterea şi
exploatarea animalelor, inclusiv din
valorificarea produselor de origine animală, în
stare naturală), impuse pe bază de norme de
venit și plata primei rate a contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate datorare pentru
veniturile din activităţi agricole impuse pe bază
de norme de venit.

• Formularul 100 ”Declaraţie privind
obligaţiile de plată la bugetul de stat”. 25
octombrie este ultima zi pentru depunerea
formularului 100 ”Declaraţie privind obligaţiile
de plată la bugetul de stat” pentru obligaţiile
de plată cu termen lunar sau trimestrial şi
plata acestor obligaţii.

• Formularul 112 ”Declaraţie privind
obligaţia de plată a contribuţiei sociale,
impozitului pe venit şi evidenţa nominală a
persoanelor asigurate”. 25 octombrie este
ultima zi pentru depunerea formularului 112

”Declaraţie privind obligaţia de plată a
contribuţiei sociale, impozitului pe venit şi
evidenţa nominală a persoanelor asigurate” cu
termen lunar sau trimestrial şi plata acestor
obligaţii de către:

– persoanele fizice şi juridice care au
calitatea de angajator;

– entităţile asimilate angajatorului care au
calitatea de plătitori de venituri din activităţi
dependente, venituri de natură salarială şi
asimilate salariilor;

– plătitorii de venituri cu regim de reţinere
la sursă, altele decât cele salariale şi pentru
care există obligaţia plăţii contribuţiei
individuale de asigurări sociale de sănătate şi
contribuţiei individuale de asigurări sociale de
stat, după caz;

– instituţiile publice care calculează, reţin,
plătesc şi după caz suportă contribuţii sociale
obligatorii în numele asiguratului;

– angajaţii rezidenţi sau nerezidenţi care
îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin
venituri din salarii de la angajatori nerezidenţi
care nu au sediul social sau reprezentanţă în
România, în cazul încheierii de acorduri cu
angajatorii nerezidenţi privind declararea şi
plata impozitului şi contribuţiilor sociale
individuale şi cele ale angajatorului;

– angajatorii nerezidenţi care nu au sediul
social sau reprezentanţă în România, pentru
contribuţiile sociale individuale şi cele ale
angajatorului aferente veniturilor din salarii
obţinute de angajaţii rezidenţi sau nerezidenţi
care îşi desfăşoară activitatea în România, în
cazul în care nu se încheie un acord privind
declararea şi plata contribuţiilor obligatorii de
către angajaţi, impozitul pe venit declarându
se de angajaţi în D224.

Impozitul pe veniturile din salarii datorat de
sediile secundare cu minimum 5 salariati, care
deţin cod fiscal pentru impozitul pe salarii, se
declară şi se plăteşte de societatea mamă la
organul fiscal la care aceasta este
înregistrată. Codul fiscal al fiecărui sediu

secundar şi impozitul pe salarii aferent (0 sau
suma de plată) se declară la sectiunea F.2. a
formularului 112. Pentru plata impozitului
societatea mamă va întocmi câte un ordin de
platã distinct pentru fiecare sediu secundar, la
codul de identificare fiscală al beneficiarului
înscriinduse codul fiscal al sediului secundar.

• Formularul 300 “Decont de taxă pe
valoarea adăugată”. 25 octombrie este ultima
zi pentru depunerea formularului 300 “Decont
de taxă pe valoarea adăugată” de către
plătitorii de TVA pentru care perioada fiscală
este luna sau trimestrul și plata TVAului
datorat. Decontul se depune şi de
contribuabilii care au solicitat scoaterea din
evidenţă ca plătitor de TVA conform articolului
310 alineat (7) din Codul Fiscal până la 10
septembrie 2016.

• Formularul i 301 ”Decont special de taxă
pe valoarea adăugată”. 25 octombrie este
ultima zi pentru depunerea formularului 301
”Decont special de taxă pe valoarea
adăugată” şi plata TVAului datorat, de către
persoanele neînregistrate şi care nu trebuie să
se înregistreze conform articolului 316 Cod
fiscal, dar care au obligaţia să se înregistreze
ca plătitori de TVA pentru:

– achiziţii intracomunitare de bunuri
taxabile pentru care sa depăşit plafonul anual
de 10.000 euro (persoana trebuie sa fie
înregistrată special ca plătitoare de TVA
conform articolului 317 Cod fiscal);

– achiziţii de mijloace de transport noi şi
produse accizabile (persoana care efectuează
astfel de achiziţii nu are obligaţia să se
înregistreze special ca plătitoare de TVA
conform articolului 317 Cod fiscal);

– achiziţii de servicii care au locul taxării în
România conform articolului 307 alineat (2)
din Codul fiscal, de la furnizori din afara
României, pentru care beneficiarul este
obligat la plata TVA cf. articolului 307 alineat
(2) Cod fiscal (persoana care efectuează
achiziţii intracomunitare de servicii prevăzute

la articolul 278 alineat (2) din Codul fiscal
trebuie sã se înregistreze special ca plătitoare
de TVA conform articolului 317 Cod fiscal);

– achiziţii de bunuri care ies din
regimurile/situaţiile prevăzute la articolul 295
alineat (1) litera a) şi d) din Codul fiscal cu
excepţia cazului în care are loc un import sau
o achiziţie intracomunitară de bunuri, pentru
care beneficiarul este obligat la plata TVA
conform articolului 307 alineat (5) Cod fiscal;

– achiziţii de bunuri şi servicii efectuate de
persoanele obligate la plata TVA conform
articolului 307 alineat (3) şi (6) Cod fiscal,
daca achiziţiile au avut loc în luna septembrie
2016.

Persoanele înregistrate normal ca
plătitoare de TVA conform articolului 316 Cod
fiscal NU DEPUN formularul 301, ci formularul
300.

• Formularul 394 ”Declaraţie informativă
privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate
pe teritoriul naţional”. 30 octombrie este ultima
zi pentru depunerea formularului 394
”Declaraţie informativă privind
livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe
teritoriul naţional” de către persoanele
impozabile înregistrate în scopuri de TVA în
România, a căror perioadă fiscală la TVA este
luna sau trimestrul.

Formularele fiscale se completeazã cu
ajutorul programului de asistenţă, care poate fi
descărcat de pe siteul www.anaf.ro –
secţiunea Servicii online/Declaraţii
electronice/Descărcare declaraţii sau poate fi
distribuit de organele fiscale.

Instrucţiunile de completare a formularelor
pot fi descărcate de pe siteul ANAF secţiunea
Persoane fizice/Despre impozite şi
taxe/Formulare fiscale şi ghid de
completare/Toate formularele cu explicaţii sau
secţiunea Persoane juridice/Formulare fiscale
şi ghid de completare/Toate formularele cu
explicaţii.

Calendarul obligaţiilor fiscale
pentru luna octombrie
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Întreprinderile mici şi mijlocii (IMMuri) care participă la licitaţii
publice nu mai beneficiază de reduceri cu 50% pentru criteriile
legate de cifra de afaceri, de garanţia pentru participare şi de
garanţia de bună execuţie, potrivit unui act normativ publicat recent
în Monitorul Oficial. Prin urmare, aceste categorii de firme sunt
obligate să respecte deacum aceleaşi reguli ca şi companiile mari
pentru a avea acces la achiziţiile publice, beneficiile de care au
beneficiat până acum fiind considerate discriminatorii de Comisia
Europeană.  

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra
domeniului achiziţiilor publice a apărut joi în Monitorul Oficial,
Partea I, nr. 738 şi prevederile sale se aplică de la data publicării. 

Concret, documentul menţionat transpune în legislaţia
autohtonă dispoziţiile Acordului de parteneriat încheiat între
Guvernul României și Comisia Europeană în august 2014,

aducând modificări şi completări următoarelor trei acte: Legea nr.
346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor
mici și mijlocii, Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități
publice și Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a
localităților.

Astfel, prevederea din Legea nr. 346/2004 prin care IMMurile
beneficiau de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de
afaceri, de garanția pentru participare și de garanția de bună
execuție, cerute în achizițiile publice de bunuri, servicii și lucrări, a
fost abrogată, la cererea Comisie Europene. 

Practic, asta înseamnă că firmele mici vor participa deacum
înainte în aceleași condiții ca și ceilalți operatori economici la
procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice și a
contractelor de concesiune de lucrări și servicii, în condiţiile în care
facilităţile acordate până acum erau considerate discriminatorii, pe
motiv că agenţii economici care nu se încadrează în categoria

IMMurilor nu aveau posibilitatea de a beneficia de facilităţile
amintite. 

“Măsura modificării legislative a fost decisă de Guvern având
în vedere că în cazul declanșării de către Comisia Europeană
împotriva României a procedurii de infringement în baza celor
semnalate în acest dosar, este posibil ca auditul Comisie să aplice
corecții financiare în toate proiectele cu finanțare nerambursabilă
în care sau derulat proceduri de atribuire a contractelor de
achiziție publică în care IMMurile din România au beneficiat de
facilitățile menționate”, au explicat reprezentanţii Executivului, în
momentul adoptării documentului.  

Reprezentanţii IMMurilor nu susţin măsura intrată în vigoare
La scurt timp de la apariţia comunicatului prin care Guvernul a

anunţat adoptarea noile măsuri, reprezentanţii Consiliului Naţional
al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din România (CNIPMM) şiau
exprimat poziţia faţă de noile reglementări.

Astfel, întrun comunicat de presă remis, aceştia au precizat că
abrogarea dispoziţiilor din Legea nr. 346/2004 nu este cea mai
bună modalitate de rezolvare a problemei, având în vedere
numărul mare de IMMuri care vor fi afectate de noua măsură şi
efectele pe care le va resimţi economia. 

“Nu suntem de acord în niciun fel cu soluţia adoptată de
Guvern şi solicităm public repararea imediată a acestei injustiţii
făcute companiilor mici si mijlocii şi capitalului autohton. Ordonanţa
adoptată, fără măsuri de siguranţă şi protecţie a IMMurilor, va
avea un impact devastator în economie, IMMurile fiind excluse cu
totul de la achiziţiile publice”, scrie în documentul celor de
CNIPMM. 

Nu în ultimul rând, reprezentanţii Consiliului au venit şi cu o
propunere pentru Guvern, în condiţiile în care IMMurile nu
participă în general la procedurile de achiziţie publică cu o valoare
estimată mai mare de zece milioane de euro: “Toţi operatorii
economici beneficiază de reduceri cu 50% pentru criteriile legate
de cifra de afaceri, de garanţia pentru participare şi de garanţia de
bună execuţie, cerute în achiziţiile publice de produse, lucrări şi
servicii, în cadrul contractelor a căror valoare estimată este de
până la 10 milioane de euro”, era soluţia propusă de CNIPMM
pentru modificarea art. 16 alin. (2) din Legea nr. 346/2004.

În ciuda opoziţiei Consiliului, actul normativ şia urmat
parcursul legislativ, iar noile prevederi se aplică deja, odată cu
publicarea în Monitor.

Sursa: Avocatnet.ro

Plata taxelor şi impozitelor cu cardul
la ANAF, posibilă în toată ţara

• Persoanele fizice din toată ţara îşi pot plăti deacum taxele şi
impozitele prin intermediul cardului bancar, la ghișeele Agenției
Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), potrivit unui comunicat de
presă al Fiscului
Prin intermediul acestui anunţ, ANAF şi Ministerul Finanţelor Publice (MFP) au anunţat că

plata obligaţiilor fiscale cu ajutorul cardului bancar, direct la ghişeele instituţiei, este posibilă acum
în toată ţara persoanelor fizice, instituţia Fiscului continuând astfel procesul de modernizare
început pentru simplificarea achitării taxelor şi impozitelor pe teritoriul României. 

Potrivit informaţiilor furnizate de reprezentanţii MFP, sistemul de plată prin POS a fost
implementat cu succes în toată ţara: “Astfel, în 221 de Trezorerii din cele 8 regionale ANAF,
contribuabilii își pot achita taxele și impozitele fără a mai fi nevoiți să vină cu sume în numerar”, a
subliniat Fiscul. 

Totodată, reprezentanţii Finanţelor arată că de la momentul implementării noului sistem au
fost realizate plăți prin intermediul cardurilor bancare de aproximativ 1,5 milioane de lei, o treime
dintre acestea fiind realizate de contribuabilii din Municipiul Bucureşti, în primă lună de la
instalarea POSurilor în sediile care aparţin Administraţiilor Sectoarelor 16 ale Finanţelor Publice,
Activităţii de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti şi unităţilor de trezorerie
suboordonate.

În ceea ce priveşte comisioanele bancare aferente plăţii cu cardul, acestea sunt suportate de
către stat și se încadrează între 0,24% și 0,4%, în funcție de contractele încheiate de fiecare
regională ANAF.

Vă reamintim că primele persoane fizice care au avut posibilitatea de a achita creanţele fiscale
la ghişeele Fiscului, prin intermediul cardului bancar, au fost cele domiciliate în următoarele zece
judeţe ale ţării: Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea, Arad, Caraș Severin,
Hunedoara și Timiș. Concret, în luna iulie, în 53 de sedii ANAF din aceste judeţe, aparţinând
direcţiilor regionale, administrației fiscale județene și serviciilor fiscale orășenești cu unități de
trezorerie, au fost instalate 101 POSuri. Ulterior, facilitatea a fost extinsă şi la nivelul Capitalei şi
a judeţului Ilfov, la finele lui august. 

De altfel, obligativitatea instituțiilor publice de a oferi metode alternative de plată serviciilor
publice furnizate contra cost, amenzilor contravenționale și taxelor și impozitelor este una dintre
măsurile de debirocratizare aprobate recent de Executiv şi cuprinsă în Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 41/2016, act publicat pe 30 iunie în Monitorul Oficial şi prin care autorităţile vor să
vină în sprijinul cetăţenilor. Pe lângă alternativa plăţii cu cardul, documentul citat prevede şi
posibilitatea achitării taxelor prin intermediul sistemelor electronice de plată, astfel încât
contribuabilii să facă mai puţine drumuri atunci când interacţionează cu o instituţie a statului.

În altă ordine de idei, firmele şi instituţiile publice care furnizează servicii de utilitate publică
vor fi obligate să accepte plăţi cu cardul, din 2017, potrivit unui act normativ aflat pentru a doua
oară în dezbaterea Parlamentului şi care a fost adoptat recent de senatori. Mai precis, potrivit
documentului, operatorii economici furnizori de servicii de utilitate publică, precum şi instituţiile
publice, inclusiv cele care încasează impozite, taxe, amenzi, dobânzi, penalităţi de întârziere,
penalităţi şi alte obligaţii de plată vor fi obligate să accepte încasări şi prin intermediul cardurilor
de debit şi al cardurilor de credit. Mai multe detalii găsiţi aici.

Notă: Din luna august, persoanele fizice au posibilitatea legală de a achita şi online toate
tipurile de taxe şi impozite  atât la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de
stat, cât și la cele administrate de alte instituții publice. Sursa: Avocatnet.ro

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice
Vâlcea reaminteşte contribuabililor 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, care poate fi în funcţie de nuvelul
maxim al încasărilor aferente unui eveniment din
perioada anterioară.

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 cate 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 si 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.

Deacum, IMMurile nu mai beneficiază
de facilităţi la achiziţiile publice

Organizatorii de nunţi şi botezuri pot solicita
aprobarea majorării plafonului de încasări în numerar 
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Monitorul Oficial,

Partea I, nr. 716,

717, 718  16

septembrie 2016
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 718:
Acte ale organelor de specialitate

ale administrației publice centrale:
1896. – Ordin al Ministrului Dezvoltării
Regionale Şi Administraţiei Publice
privind desemnarea organismului de
evaluare şi verificare a constanţei
performanţei produselor pentru
construcţii Institutul Naţional de
CercetareDezvoltare în Construcţii,
Urbanism şi Dezvoltare Teritorială
Durabilă „URBANINCERC“ în
vederea notificării la Comisia
Europeană pentru realizarea funcţiilor
specifice de certificare a produselor
pentru construcţii şi de certificare a
controlului producţiei în fabrică,
precum şi pentru extinderea
desemnării acestuia pentru realizarea
funcţiei specifice de laborator de
încercări ale produselor pentru
construcţii

Monitorul Oficial,

Partea I, nr. 719,

720, 721, 722, 723 

19 septembrie 2016
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 719:
Hotărâri ale Guvernului:

640. – Hotărâre pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 49/2015 privind
gestionarea financiară a fondurilor
europene 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 20142020 şi pentru
modificarea şi completarea unor acte
normative din domeniul garantării,
precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative din
domeniul garantării 

Monitorul Oficial,

Partea I, nr. 729,

730, 731, 732, 733 

21 septembrie 2016
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 731:
Acte ale organelor de specialitate

ale administrației publice centrale
909. – Ordin al ministrului agriculturii și
dezvoltării rurale pentru stabilirea unor
măsuri de sprijin excepţionale cu
caracter temporar pentru producătorii
din sectorul fructe şi legume

Monitorul Oficial,

Partea I, nr. 725:
Acte ale organelor de specialitate

ale administrației publice centrale:
1853. – Ordin al Ministrului

Fondurilor Europene privind
aprobarea schemei de ajutor de
minimis „SOLIDAR  Sprijin pentru
consolidarea economiei sociale“,
aferentă Programului operaţional
Capital uman 20142020 (POCU
20142020), axa prioritară 4
„Incluziunea socială şi combaterea
sărăciei“, obiectivul specific 4.16
„Consolidarea capacităţii
întreprinderilor de economie socială
de a funcţiona întro manieră
autosustenabilă“
183.  Ordin al Autorității Naționale
pentru Protecția Consumatorilor
privind informarea consumatorilor de
către operatorii economici care
desfăşoară activităţi de comercializare
pe teritoriul României a produselor
obţinute din produse alimentare
congelate

Monitorul Oficial,

Partea I, nr. 726:
Ordonanțe ale Guvernului:

51.  Ordonanţă de urgenţă pentru
modificarea şi completarea Legii nr.
171/2010 privind stabilirea şi
sancţionarea contravenţiilor silvice 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 734,
735, 736, 737, 738  22 septembrie
2016

Monitorul Oficial,

Partea I, nr. 737:
Acte ale organelor de specialitate

ale administrației publice centrale
910. – Ordin al Ministrului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale privind
recunoaşterea Acordului
interprofesional pentru struguri de vin,
vin şi produse pe bază de vin, recolta
anului de comercializare 2016/2017 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 744,
745, 746, 747, 748, 749  26
septembrie 2016

Monitorul Oficial,

Partea I, nr. 745:
Acte ale organelor de specialitate

ale administrației publice centrale
914. – Ordin al Ministrului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale privind aprobarea
Schemei selecţiei clonale la soiurile de
viţădevie

Monitorul Oficial,

Partea I, nr. 746:
Acte ale organelor de specialitate

ale administrației publice centrale
1018/2239/1643. – Ordin al viceprim
ministrului, ministrului dezvoltării
regionale și administrației publice,
ministrului finanțelor publice și al
ministrului fondurilor europene pentru
completarea art. 4 din Normele
metodologice de aplicare a Ordonanţei
Guvernului nr. 29/2015 privind
gestionarea şi utilizarea fondurilor
externe nerambursabile şi a
cofinanţării publice naţionale, pentru
obiectivul „Cooperare teritorială
europeană“, în perioada 20142020,
aprobate prin Ordinul viceprim
ministrului, ministrul dezvoltării
regionale şi administraţiei publice, al
ministrului finanţelor publice şi al
ministrului fondurilor europene nr.
340/607/190/2016 

Monitorul Oficial,

Partea I, nr. 754,

755, 756, 757, 758 

28 septembrie 2016
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 756:
Acte ale organelor de specialitate

ale administrației publice centrale
146. – Ordin al ministrului afacerilor
interne pentru completarea Ordinului
ministrului administraţiei şi internelor
nr. 176/2012 privind atribuirea de
denumiri onorifice şi stabilirea de zile
aniversare pentru unele structuri din
Ministerul Afacerilor Interne
1.026.  Ordin al viceprimministrului,
ministrul economiei, comerțului și
relațiilor cu mediul de afaceri, privind
aprobarea Procedurii de implementare
a schemei de ajutor de minimis
prevăzute în cadrul Programului
pentru organizarea Târgului
Întreprinderilor Mici și Mijlocii  TIMM
2016 

Monitorul Oficial,

Partea I, nr. 770,

771, 772  3

octombrie 2016

Monitorul Oficial,

Partea I, nr. 771:
Acte ale organelor de specialitate

ale administrației publice central
1.143/649/2.296. – Ordin al ministrului
fondurilor europene, al ministrului
transporturilor și al ministrului
finanțelor publice privind modificarea
şi completarea Ordinului ministrului
transporturilor, al ministrului delegat
pentru proiecte de infrastructură de
interes naţional şi investiţii străine, al
ministrului fondurilor europene şi al
viceprimministrului, ministrul
finanţelor publice, nr.
842/303/573/845/2013 pentru
aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 47/2013 privind unele
măsuri în domeniul instrumentelor
structurale care privesc beneficiarii
direcţi finanţaţi din fonduri externe
nerambursabile, precum şi unele
măsuri financiare în domeniul exISPA
din sectorul transporturi

Acte ale Camerei Auditorilor
Financiari din România 81. – Hotărâre
pentru modificarea şi completarea
anexei nr. 2 „Lista auditorilor financiari,
persoane fizice şi juridice, care
îndeplinesc cerinţele Protocolului de
colaborare încheiat între Camera
Auditorilor Financiari din România şi
Ministerul Fondurilor Europene privind
organizarea şi desfăşurarea activităţii
de audit financiar pentru fonduri
europene şi alte fonduri
nerambursabile de la alţi donatori“,
aprobată prin Hotărârea Consiliului
Camerei Auditorilor Financiari din
România nr. 5/2014

Monitorul Oficial,

Partea I, nr. 772:
Legi și decrete 169. – Lege pentru

modificarea şi completarea Legii nr.
248/2005 privind regimul liberei
circulaţii a cetăţenilor români în
străinătate 821. – Decret privind
promulgarea Legii pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 248/2005
privind regimul liberei circulaţii a
cetăţenilor români în străinătate

Hotărâri ale Guvernului României
705. – Hotărâre privind reglementarea
unor măsuri financiare temporare
pentru stimularea gradului de
absorbţie a fondurilor alocate pentru
agricultură în cadrul schemelor de plăţi
directe pentru agricultură, a ajutoarelor
excepţionale cu caracter temporar, a
măsurilor de piaţă şi intervenţie în
agricultură, a măsurii de informare şi
promovare pentru produsele agricole
pe piaţa internă şi în ţările terţe,
precum şi a măsurii de promovare a
vinurilor, care se finanţează din Fondul
European de Garantare Agricolă
(FEGA) 

Monitorul Oficial,

Partea I, nr. 773,

774, 775, 776, 777,

778  4 octombrie

2016

Monitorul Oficial,

Partea I, nr. 773:
Ordonanțe și hotărâri ale

Guvernului României 60.  Ordonanţă
de urgenţă pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi

stimularea ocupării forţei de muncă

Monitorul Oficial,

Partea I, nr. 788,

789, 790, 791, 792,

793  7 octombrie

2016

Monitorul Oficial,

Partea I, nr. 790:
Hotărâri ale Camerei Deputaților
96. – Hotărâre privind adoptarea

opiniei referitoare la Propunerea de
directivă a Parlamentului European şi
a Consiliului de modificare a Directivei
(UE) 2015/849 privind prevenirea
utilizării sistemului financiar în scopul
spălării banilor sau finanţării
terorismului, precum şi de modificare a
Directivei 2009/101/CE COM (2016)
450

Monitorul Oficial,

Partea I, nr. 792:
Ordonanțe și hotărâri ale

Guvernului României 63.  Ordonanţă
de urgenţă pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 109/2008 privind
acordarea de ajutor de stat individual
având ca obiectiv dezvoltarea
regională

725. – Hotărâre privind
modificarea şi completarea Hotărârii
Guvernului nr. 1.153/2001 pentru
aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr.
34/1998 privind acordarea unor
subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor

române cu personalitate juridică, care
înfiinţează şi administrează unităţi de
asistenţă socială

Acte ale organelor de specialitate
ale administrației publice central  924.
 Ordin al ministrului agriculturii și
dezvoltării rurale pentru modificarea şi
completarea Ordinului ministrului
agriculturii şi dezvoltării rurale nr.
816/2016 privind aprobarea Listei
detaliate a cheltuielilor eligibile pentru
operaţiunile finanţate, inclusiv
cheltuielile de personal ale Autorităţii
de management, în cadrul
Programului operaţional pentru
pescuit şi afaceri maritime 20142020 

Rectificări Rectificare referitoare la
Ordinul ministrului culturii
nr.3.758/2016 pentru modificarea şi
completarea Regulamentului privind
concursul de selecţie a proiectelor
cinematografice în vederea acordării
de credite financiare directe pentru
dezvoltare de proiecte, producţie şi
distribuire de filme, aprobat prin
Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr.
2.335/2006

Acte ale organelor de specialitate
ale administrației publice centrale
2.403.  Ordin al ministrului finanțelor
publice pentru modificarea şi
completarea Normelor metodologice
privind informaţiile obligatorii care se
înscriu în ordinele de plată pentru
Trezoreria Statului prin care
contribuabilii persoane fizice
efectuează plăţi către bugetele
componente ale bugetului general
consolidat prin contul tranzitoriu
deschis pe numele Ministerului
Finanţelor Publice şi informaţiile
cuprinse în mesajul electronic de plăţi
care se transmite în sistem informatic
de către instituţiile de credit iniţiatoare,
aprobate prin Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 1.801/2011
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