
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.

Partener European
Publicaţie a oamenilor de afaceri vâlceni • Nr. 140, serie nouă (272) • decembrie 2016

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE VÂLCEA

Potrivit metodologiei de realizare a topului
firmelor, clasamentul judeţean al firmelor este
determinat de către Camera de Comerţ şi Industrie
Vâlcea după: informaţii din situaţiile financiare ale
societăţilor pentru anul anterior  conforme cu
Directivele Europene, furnizate de Ministerul
Finanţelor Publice; informaţii despre firmele legal
înregistrate în România  furnizate de Oficiul
Naţional al Registrului Comerţului şi informaţii
despre firme, rezultate din activitatea CCI Vâlcea.

Au fost admise în topul judeţean al firmelor
entităţile care sunt comercianţi conform legii şi
îndeplinesc simultan următoarele condiţii, cu privire
la datele de bilanţ depus pentru anul anterior: profit
din exploatare pozitiv; cifră de afaceri de minim
100.000 de lei în cazul microîntreprinderilor şi minim
250.000 de lei în cazul celorlalte entităţi. Nu au fost
admise în top: grupurile de interes economic (GIE);
firmele ale căror cuantum format din suma datoriilor

în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul
statului şi impozitele şi taxele neplătite la termenul
stabilit la bugetele locale depăşeşte cuantumul
creanţelor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale
şi bugetul statului; firmele pentru care valoarea a cel
puţin unui indicator calculat este negativă; firmele
care, la data realizării clasamentului se află în stare
de radiere, faliment, lichidare, dizolvare, întrerupere
temporară de activitate sau insolvenţă. Pentru
realizarea clasamentelor Topul Firmelor se
prelucrează numai bilanţurile depuse în termenul
legal la Ministerul Finanţelor Publice. Topul judeţean
de firme a fost structurat pe şase domenii de
activitate: CercetareDezvoltare şi HighTech;
Industrie; Agricultură, Silvicultură, Pescuit;
Construcţii; Servicii; Comerţ şi Turism. Domeniile
sunt împărţite pe grupe de activitate conform codului
CAEN rev. 2, publicat în Monitorul Oficial nr.
293/2007 şi al obiectului de activitate preponderent
efectiv desfăşurat declarat pe propria răspundere în
situaţiile financiare pentru anul anterior. Clasificarea
întreprinderilor pe clase de mărime sa realizat în
conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004
privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii, cu completările şi
modificările ulterioare, care stabileşte criteriile de
încadrare a firmelor, după cum urmează:
microîntreprinderi  au până la 9 salariaţi şi
realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin
active totale de până la 2 milioane de euro;
întreprinderi mici  au între 10 şi 49 de salariaţi şi
realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin
active totale de până la 10 milioane de euro;
întreprinderi mijlocii  au între 50 şi 249 de salariaţi şi
realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la
50 de milioane de euro, echivalent în lei sau deţin
active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a
43 de milioane de euro; întreprinderi mari  au între
250 şi 999 de salariaţi; întreprinderi foarte mari  au
peste 1.000 de salariaţi. Pentru firmele care au
maxim 249 de salariaţi, depăşirea unuia dintre

criteriile de încadrare determină trecerea firmei în
clasa următoare de mărime. Firmele membre ale
Camerei de Comerţ şi Industrie Vâlcea care au
achitat cotizaţia la zi au primit o bonificaţie de 10%
din punctajul total. Clasamentul judeţean al firmelor
conţine maxim câte 10 firme pentru fiecare domeniu,
grupă de activitate şi clasă de mărime a
întreprinderii, determinate prin ordonarea
descrescătoare a punctajului total.

Clasamentul judeţean al firmelor a fost analizat
şi validat de o comisie a topului de firme, numită de
conducerea Camerei de Comerţ şi Industrie Vâlcea,
din care au făcut parte următorii: Ioan Hrebenciuc,
şeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice
Vâlcea; Ion Tănăsoiu, şeful Inspectoratului Teritorial
de Muncă Vâlcea; Sorin Statie, directorul Direcţiei
Judeţene de Statistică; Alin Iulian Voicescu,
directorul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vâlcea
şi Valentin Cismaru, preşedintele Camerei de
Comerţ şi Industrie Vâlcea.

Despre seara decernării premiilor,

detalii în pagina 3

Cele mai importante trofee ale anului

economic 2015 au ajuns în Călimăneşti

Producătorul de energie CET Govora, aflat în
insolvenţă, şi SC Ciech Soda România SA au
încheiat, la finele lunii noiembrie, un contract pe
zece ani pentru furnizarea aburului industrial,
valoarea totală a acestuia fiind de 360 de milioane
de euro!

Contractul acoperă cheltuielile de funcţionare
ale CET Govora şi nu vor exista probleme în
furnizarea de apă caldă şi căldură în Râmnicu
Vâlcea, Băile Olăneşti şi Călimăneşti Căciulata, se
menţionează în comunicat. Administratorul judiciar
al CET Govora o creştere de preţ de peste 35%
pentru aburul industrial, de la preţul de 79 de lei/Gcal
din contractul denunţat în august 2016, la o medie
de 108 lei/Gcal  106 lei/Gcal pentru aburul de 6 şi
13 bari şi 110 lei/Gcal, pentru aburul de 35 bari.
Tariful se aplică pentru primii doi ani de contract,
respectiv până la finalul anului 2018, urmând ca,
începând cu 2019, părţile să negocieze o formulă de
preţ care să includă costurile de producţie
înregistrate de CET Govora. „Veniturile suplimentare
pe care le generează noul contract încheiat între
CET Govora şi SC Ciech Soda România SA vor
permite furnizorului de agent termic să investească
în următorii ani peste 48 de milioane de euro în
instalaţii de desulfurare, denoxare şi evacuare a
şlamului, investiţie obligatorie în conformitate cu
dispoziţiile legale în domeniul protecţiei mediului”,
precizează Euro Insol, firma care administrează
insolvenţa CET Govora.

Vestea vine pe fondurl în care, în această
perioadă, SC Ciech Soda România SA sărbătoreşte
zece ani de la preluarea de către Ciech Group, care
sa angajat să transforme şi să restructureze uzina
pentru ai asigura supravieţuirea. Astăzi, uzina are o
echipă de 650 de oameni, asigură locuri de muncă
unui număr de peste 3.000 de salariaţi ai altor
companii locale şi şia dublat producţia faţă de anul
2006. Investiţiile globale de până acum au atins 220
de milioane de euro şi au fost dedicate transformării
treptate a uzinei. SC Ciech Soda România SA este
în prezent singurul producător de sodă calcinată
rămas activ în România. Dimensiunile eforturilor

depuse pentru salvarea şi repoziţionarea SC Ciech
Soda România SA pe o poziţie bună pe piaţă pot fi
descrise în mod adecvat prin investiţiile efectuate,
dar un indicator şi mai bun este volumul real de
muncă asociat investiţiilor făcute. „Analiza efectuată
împreună cu echipa a arătat că, de fapt, în interiorul
uzinei au fost derulate peste 80 de proiecte diferite
de restructurare, retehnologizare şi schimbare. De la
ţevi de alimentare la instalaţii de filtrare, de la
cuptoare până la picurătoare şi rezervoare de
saramură, ca să nu mai menţionez noile
calcinatoare, care sunt instalaţii de mari dimensiuni
implicând alocare mare de resurse, am putea spune
că am reconstruit împreună o întreagă uzină nouă,
în timp ce aceasta producea”, spune Witold
Urbanowski, directorul general al SC Ciech Soda
România SA.

CSR a adunat mai mult de 1.000 idei

de îmbunătăţire a activităţii
Conducerea SC Ciech Soda România SA

precizează că angajaţii societăţii au fost implicaţi în
elaborarea continuă a unor proiecte de transformare
internă, bazate pe propuneri venite de la angajaţi. Un
astfel de proiect, denumit Kaizen, a colectat deja
peste 1.000 de idei de îmbunătăţire a activităţii care
au fost propuse de angajaţi şi deja implementate. SC
Ciech Soda România SA este pe deplin ancorată în
comunitatea locală şi este implicată în proiecte
„dincolo de zidul uzinei”. Un astfel de proiect este
dedicat copiilor incluşi în programul de asistenţă
socială de la Casa Pinnochio. Un altul priveşte
programele educaţionale pentru tineri interesaţi în
meserii din industria chimică. În acelaşi timp, SC
Ciech Soda România SA implementează un proiect
comunitar la nivel de grup în Polonia, Germania şi
România pentru selectarea celor mai bune proiecte
sugerate de elevi şi studenţi pentru schimbarea
propriilor comunităţi. Denumit „Chimia uneşte
oraşele”, proiectul va începe în luna decembrie a
acestui an în Râmnicu Vâlcea. SC Ciech Soda
România SA este acum în perioada de planificare de
noi investiţii şi ţinteşte o nouă creştere a producţiei şi

o diversificare a portofoliului de produse. Pentru
definitivarea acestor planuri este necesară însă
evaluarea provocărilor rezultate din schimbările în
mediul de afaceri atât în România cât şi în regiune,
precum şi o relaţie bună şi continuă cu autorităţile şi
comunitatea locală. Perspectivele sunt bune,
România dispune de o echipă cu o bună experienţă
şi de o facilitate de producţie cu o bună poziţie
geografică, care asigură spaţiu pentru consolidări şi
creşteri viitoare. SC Ciech Soda România SA este
prima unitate de producţie Ciech Group din afara
Poloniei şi este singurul producător de sodă calcinată
rămas activ în industria chimică din România. Uzina
a fost preluată de Ciech Group în anul 2006. Echipa
de peste 600 de persoane a SC Ciech Soda
România SA asigură soda calcinată şi silicat de
sodiusolid şi lichid pentru România, Ungaria,
Bulgaria, Moldova, Orientul Mijlociu şi India. Ciech
este un grup internaţional de companii gestionate
profesionist, cu rădăcini poloneze şi cu o poziţie bine
stabilită de lider al sectorului chimic în Europa Centrală
şi de Est. Profitând de sprijinul unui investitor strategic
de încredere, grupul implementează o strategie de
dezvoltare globală, extinzânduşi vânzările pe pieţele
lumii. Pe relaţia contractuală cu SC Ciech Soda
România SA, CET Govora a livrat constant, în cei 10 ani
de derulare a contractului, abur industrial la un preţ mult
mai mic decât preţul de cost sau preţul reglementat de
ANRE. Preţul contractual era de 78 lei /Gcal, în
condiţiile în care preţul reglementat era de 106 lei /Gcal,
iar preţul de cost de 130 lei /Gcal. Creşterea preţului
contractual pe intervalul de referinţă 20062016 nu a
fost de natură să acopere nici măcar inflaţia. Astfel, CET
Govora a înregistrat pierderi prin raportare la indicele de
inflaţie de 39 de milioane de euro, respectiv 30 de
milioane de euro, ca diferenţă între preţul regle men 
tat de ANRE şi preţul contractual, sau 64 de milioane
de euro ca diferenţă între preţul de cost şi preţul con 
trac tual. În ultimii trei ani, SC Ciech Soda România
SA a trecut printrun proces de schimbare care a
implicat reducerea cu 30% a numărului de angajaţi,
restructurarea operaţiunilor şi investiţii succesive de
câte 10 milioane de euro în 2014 şi în 2015.

Megacontract semnat între CET Govora şi USG



Decembrie 2016 ACTUALITATE

2 Partener European

E gata: sa stabilit traseul pentru cea mai
aşteptată autostradă din România care va trece
prin PiteştiBăiculeştiCurtea de ArgeşŢigveni
VăleniRacoviţaTălmaciuSibiu, iar licitaţiile
pentru capetele tronsonului vor fi lansate în
curând. Autostrada PiteştiSibiu ar urma să fie
finalizată  în 2021, cu un an mai devreme decât
termenul prevăzut în Master Plan. Construirea
acestei autostrăzi a fost cerută în stradă de mii
de oameni, angajaţi ai uzinei Dacia şi ai firmelor
prestatare, şi a fost criticată în trecut şi de fostul
şef al Ford România, care sa declarat
nemulţumit de lipsa unei şosele de mare viteză
pe această rută.

Confom Mediafax, autostrada Piteşti  Sibiu
ar urma să treacă prin Băiculeşti, Curtea de
Argeş, Ţigveni, Văleni, Racoviţă şi Tălmaciu,
traseul fiind acum complet aprobat. În total,
şoseaua se va întinde pe circa 123 de kilometri şi
va costa 1,6 miliarde de euro.

Secţiunea 1, SibiuBoiţa, de la km 0 la km
15+000, asigura legatura intre DN 7 (Defileul Vaii
Oltului) prin continuarea autostrazii existente;

Secţiunea 2, BoiţaRacoviţă de la km 15+000
la km 43+000, leagă localitatea Boiţa cu
localitatea Racoviţă;

Secţiunea 3, RacoviţăVăleni de la km
43+000 la km 72+000, asigură continuitatea
autostrăzii prin Valea Băiaşului făcând
conexiunea dintre Defileul Oltului şi Defileul Văii
Topologului;

Secţiunea 4, VăleniCurtea de Argeş, de la
km 72+000 la km 90+000 traversează Valea
Topologului, face conexiunea cu localitatea
Curtea de Argeş;

Secţiunea 5, Curtea de Argeş – Piteşti, de la
km 90+000 to km 123+037, leagă localitatea
Curtea de Argeş cu oraşul Piteşti şi autostrada
existentă prin valea Argeşului;

Secţiunea 6, aceasta secţiune constă în
reabilitarea a 14 km de Drum Naţional, respectiv
DN 73C fiind drum de legătura între Nodul Rutier
Tigveni şi Râmnicu Vâlcea, precum şi construcţia
a 2,5 km de drum nou.

Ministerul Transporturilor a precizat că
proiectele de infrastructură au avut grave
probleme de calitate tocmai pentru că au fost
depăşiri de costuri care au dus la litigii blocante,
pentru că soluţiile tehnice de construcţie nu au
fost adaptate condiţiilor din teren, dar şi pentru că
studiile de fezabilitate nu au luat în calcul toate
elementele geofizice şi nu au fost făcute în mod
profesionist. 

În septembrie 2016, Guvernul anunţa că
autostrada Piteşti  Sibiu ar urma să fie finalizată
în 2021, cu un an mai devreme decât termenul
prevăzut în Master Plan, iar în 15 noiembrie vor
fi terminate studiile de fezabilitate pentru trei
loturi, inclusiv lotul 4 care era în întârziere: „Vrem
să licităm lotul 1, 4 şi 5 pentru proiect tehnic şi
acord de construcţie până la 30 noiembrie”, a
spus ministrul Buşe de la Transporturi. El a
adăugat atunci că în aprilie 2017 va fi finalizat

studiul de fezabilitate, licitaţia urmând să fie
lansată în mai 2017. Buşe a afirmat că, deşi
Master Planul prevedea ca autostrada să fie
finalizată în anul 2022, angajamentul CNADNR
este să o termine în 2021, cu un an mai devreme.

Mediafax anunţă că epopeea autostrăzii
SibiuPiteşti a debutat în luna martie 2012
CNADNR a lansat licitaţia pentru actualizarea
studiului de fezabilitate. Reprezentanţii CNADNR
declarau că autostrada SibiuPiteşti ar putea fi
gata în trei ani (20142016). În noiembrie 2012
CNADNR a anulat licitaţia pentru actualizarea
SFului pentru SibiuPiteşti. Motivul anulării
procedurii era costul prea mare al construcţiei
autostrăzii. Cifrele vehiculate variau de la 3
miliarde de euro, până la 6 miliarde de euro. 

Harta proiectelor prioritare de autostrăzi
până în 2018 prezentată în decembrie 2013 de
premierul Victor Ponta nu includea autostrada
SibiuPiteşti. Motivul era costul prea mare, de 3,2
miliarde de euro, care rezulta din vechiul studiu
de fezabilitate, elaborat în 2008 şi expirat în
2010. De menţionat că vechiul SF fusese
elaborat înainte de stabilirea standardelor de
cost pentru autostrăzi.

„(...) studiul iniţial presupunea o sumă mai
mare decât toţi banii pe care îi are România în
următorii şapte ani. Deci nu era fezabil, din
păcate, şi nu putea fi susţinut. (...) Chiar dacă
alocam toţi banii, toti cei 3 miliarde (de euro 
n.r.), nu făceam nici autostrada şi nici nu mai
făceam nimic în restul ţării”, declara Ponta în
decembrie 2013, referinduse la autostrada
PiteştiSibiu. 

„Pentru Vâlcea  Sibiu trebuie să refacem
studiul de fezabilitate, pentru că cel iniţial
prevedea o sumă uriaşă, vreo 6 miliarde şi nu
avem”, declara Victor Ponta, în decembrie 2013.

În varianta iniţială a Master Planului de
Transport, din octombrie 2014, autostrada Sibiu
Piteşti figura ca drum expres şi urma să se
realizeze după 2021. Ulterior, ministrul Ioan Rus
revine cu precizări. SibiuPiteşti va fi construită
ca o “autostradă fazată”, adică va fi construit mai
întâi ca drum expres, urmând să fie transformat
ulterior în autostradă. Şi termenul a fost
modificat. Construcţia urma să se facă în
perioada 20142020, potrivit unor documente
despre revizuirea Master Planului General de
Transport.

În ianuarie 2015, în urma presiunilor publice,
în Master Plan se prevede ca SibiuPiteşti va fi
construit direct ca autostradă.

În februarie, CNADNR a desemnat drept
câştigător al contractului pentru reactualizarea
studiului de fezabilitate asocierea Spea Ingineria
Europea S.A. Milano Italia Sucursala Bucureşti –
Tecnic Consulting Engineering Romania SRL,
însă rezultatul procedurii de atribuire a fost
contestat.

În februarie 2015 autostrada Sibiu  Piteşti
apare pe locul doi ca prioritate în Master Planul
de Transport

În noiembrie 2016, SibiuPiteşti este
declarată “prioritate zero” în Master Planul de
Transport şi în Strategia de implementare, după
ce Ministerul Transporturilor şia însuşit
observaţiile din partea Comisiei Europene. Mai
mult, Ministerul Transporturilor promite începerea
lucrărilor în 2017 şi finalizarea lor până în 2020.

După finalizarea studiului de fezabilitate,
compania de autostrăzi trebuie să facă o licitaţie
pentru selectarea constructorului. Contractul va fi
împărţit pe loturi, fiecare lot având câte un
antreprenor.

Şoc: Traseul nu e pe placul Comisiei
Europene!

Digi 24 informează că inginerii organismului
de consultanță Jaspers, angajat de România
pentru asistență tehnică la realizarea autostrăzii
PiteștiSibiu, trag un semnal de alarmă: Soluția
gasită nu este fezabilă din punct de vedere a
construirii, accesului și operării! 

„Prima dintre acestea privește faptul că
elemente ale autostrăzii pică fix peste drumuri
existente. ”Vă atragem atenția că pe baza
secțiunilor furnizate de dvs soluțiile apar că nu
sunt tehnic fezabile după cum au fost propuse.
Par a ignora existența DJ 703M între km 49 +
850 (kilometrul 49 plus 850 de metri – n.red.) și
km 50 +350 între râul Băiași și versantul vestic al
văii. Aceasta înseamnă că sprijinul podului este
amplasat direct pe șoseaua existentă. Aceast
soluție nu este fezabilă din punct de vedere al
construcției viitoare, operării și accesibilității”.
Dar nu este singura problemă de acest fel. O
situație similară se întâlnește și la km 54 unde
autostrada dă peste un drum național. ”Similar,
soluția transversală pentru km 54+300 ignoră
prezența DN 7D, ducând la aceleași probleme”,
spun consultanții.

Există și altfel de probleme cu traseul
propus. Întrun alt punct al autostrăzii piciorul
podului pică fix întro albie. Jaspers se îndoiește
că CNAIR ar putea obține aviz de la Apele
Române pentru o astfel de situație. ”Lucrările de
fundație pică pe cursul râului Băiașu sau în
imediata vecinătate a acestuia. Râul este
predispus la inundații și curențu puternici
primăvara și în timpul furtunilor fapt care nu ar fi
acceptabil pentru autoritățile responsabile cu
apele”, spun consultanții. Soluții tehnice realiste
și fezabile trebui identificate pentru această
situație critică, cu luarea în calcul a aspectelor
financiare de mediu etc, sfătuiește Jaspers.

”Raportul (cel al companiei, în care se
propune varianta 1 – n.red.) nu reușește să ofere
clarificări privind impactul vitezelor diferite de
circulație pe secțiunile comune ale celor două
variante. Sfatul nostru este să clarificați aceste
aspecte înainte de a continua derularea studiului,
pentru a asigura soliditatea alternativelor
studiate”, spune Jaspers. Consultantul mai
atrage atenția că procesul de analiză a variantei
optime poate fi încheiat de abia după ce toate
aspectele, tehnice economice și de mediu, sunt
soluționate. Procesul de analiză a alternativelor
va trebui prezentat în cererea de finațare și de
aceea este foarte important.

Jaspers recomandă înființarea unui comitet
comun din care să facă parte toate autoriățile
implicate, anume CNAIR, Ministerul
Transporturilor, cele ale Mediului, Culturii,
Fondurilor Europene etc. Implicarea acestor
entități din timp va ușura implementarea
proiectului, spune Jaspers.
CNAIR: „Schimbarea traseului la Sibiu

Pitești nu este exclusă”
Compania Națională de Autostrăzi aduce

precizări după ce Digi24.ro a informat că
Jaspers, firma de consultanță a Comisiei
Europene, a adus mai multe critici traseului ales
pentru autostrada PiteștiSibiu. ”Fără a se
înțelege că avizul acordat se referă la
coridor/traseul final”, spune acum compania în
precizările sale. Înalți oficiali ai Ministerului
Transporturilor menționau însă luni că ”în acest
moment, tot traseul este avizat”.”Pentru corecta
informare a opiniei publice cu privire la stabilirea

traseului viitoarei autostrăzi Sibiu  Pitești vă
prezentăm un extras din avizul CTE (Consiliul
Tehnic și Economic – n.red.) CNAIR: “Avizează
favorabil Traseul Sectiunii 2 BoițaRacoviță,
respectiv traseul Secțiunii 3 Racoviță  Văleni pe
alternativa 1 de traseu a autostrăzii și analiza
multicriterială etapa 2 din cadrul documentației în
faza Revizuire Studiu de Fezabilitate  alternative
de traseu pentru obiectivul “Autostrada Sibiu –
Pitești” în soluţia prezentată, cu următoarele
condiții: în zona viaductului de la km 32, vor fi
prevăzute la ambele capete ale viaductului
platforme pentru depozitarea zăpezii provenită
din activitatea de dezăpezire, pentru ca aceasta
să fie ulterior încărcată și transportată în afara
amprizei autostrăzii; în cazul în care, în
desfășurarea etapei 3 apar situații de fapt, care
invalidează ipotezele și concluziile prezentate în
rapoartele anterioare, elaboratorul SF va relua
studierea și prezentarea unor alternative de
coridor/traseu valide; avizarea se referă la
finalizarea etapei 2 și începerea etapei 3 de
analiză pe alternativa 1 de traseu a întregii
autostrăzi, respectiv: Secțiunea 1 Sibiu – Boița,
km 0+000  km 15+000, Secțiunea 2 Boița –
Racovița, km 15+000  km 43+000, Secțiunea 3
Racovița – Văleni, km 43+000  km 72+000,
Secțiunea 4 Văleni – Curtea de Argeș, km
72+000  km 90+000, Secțiunea 5 Curtea de
Argeș – Pitești, km 90+000  km 123+037, și
Secțiunea 6  reabilitarea a 14 km din DN 73C și
2,5 km drum de legătura, fără a se înțelege că
avizul acordat se referă la coridor/traseu final;
responsabilitatea analizei și a calculelor
prezentate în susținerea alternativei 1 de traseu
revenind exclusiv elaboratorului documentatiei;
se au în vedere și recomandările Jaspers cu
referire la cele două alternative de traseu luate în
considerare la această etapă, care mentionează
că se poate trece la etapa a treia, respectiv a
dezvoltării aliniamentului selectat.”

Pentru zona critică cuprinsă între km 49+850
și km 50+35, aceasta a fost studiată în detaliu
luând în considerare toate datele și
constrângerile disponibile la etapa actuală de
proiectare, considerată de Proiectant, fără niciun
dubiu, ca fiind construibilă și fezabilă din punct de
vedere tehnic. Posibilitatea de a menține în
exploatare drumul existent DJ703M a fost
prezentat în secțiunea transversală actualizată
inclusă în noua revizuire a raportului. Mai mult
decât atât, din punct de vedere hidraulic, putem
confirma că pe râul Băiașu sau realizat calculele
hidraulice acestea urmând a fi mai detaliate în
etapa ulterioară, în condiții naturale și în conditii
îmbunătățite, cu piloni în albia majoră, pentru a
observa influența acestora în regimul de drenaj.
Calculul hidraulic a fost realizat pentru un debit
cu probabilitatea de depățire de 2% (conform
STASului în vigoare), și ulterior, în funcție de
rezultat, se va evalua necesitatea lucrărilor de
protecție hidrotehnice. Studiul hidraulic și studiul
hidrotehnic propuse vor fi incluse în
documentația depusă la “Apele Romane”,
Administrația Națională, in vederea obținerii
Avizului de Gospodărire al Apelor.

În ceea ce privește soluția tehnică propusă la
km 54+300 și aparenta interferență între proiect
și DN7D, vă informăm ca soluția a fost deja luată
în considerare în propunerea actuală din punct
de vedere tehnic și economic. Soluția propusă
constă întrun realiniament al DN7D, inclusiv un
nou pasaj superior care traversează autostrada
prin intermediul structurii principale. Planul
respectiv a fost actualizat și va fi prezentat în
cadrul revizuirii raportului actualizat. Având în
vedere că mai multe detalii nu pot fi furnizate prin
investigații suplimentare pentru cele două
alternative luate în considerare la aceasta etapă,
problemele de mai sus fiind rezolvate din punct
de vedere tehnic la această etapă, proiectul
poate trece la etapa a treia a dezvoltării
aliniamentului selectat, CNAIR a luat decizia
avizării culoarului viitoarei autostrazi”, se arată în
precizările CNAIR.

n Dan SAVA

Pentru moment, 

Râmnicu Vâlcea a pierdut bătălia
pentru autostrada Sibiu – Piteşti!

• în ciuda declaraţiilor sforăitoare, autorităţile vâlcene nau convins pe nimeni de necesitatea unui traseu tangenţial cu
capitala judeţului
• traseul anunţat şi asumat de Guvern nu e pe placul Comisiei Europene 
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Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea a organizat, la sfârşitul
lunii noiembrie, GALA ECONOMIEI VÂLCENE  cel mai important
eveniment al mediului de afaceri. În cadrul acestui eveniment au
fost premiate 1200 de firme din judeţ grupate pe domenii distincte
de activitate, iar Trofeul Camerei de Comerţ şi Industrie Vâlcea a
ajuns la Călimăneşti – Căciulata SA – societatea cu cele mai bune
rezultate pe anul 2015. 

Tipul de activitate al SC Călimăneşti Căciulata SA, conform
clasificării CAEN, este „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”,
iar unităţile aflate în patrimoniul societăţii sunt: Hotel Căciulata,
Hotel Cozia, Hotel Oltul, Hotel Central, Hotel Teilor, Pensiunea
Pescăruş, precum şi vilele Liliacul, Trandafirul, Turnu şi Furnica. În
anul 2013, acţionarii SC Călimăneşti Căciulata SA au aprobat
prelungirea liniei de credit contractată cu CEC Bank, pentru
finanţarea societăţii. Cu acest prilej, a fost aprobată constituirea de
garanţie pentru aceasta asupra imobilului Hotel Central. În urmă cu
şapte ani, acţionarii de la SC Călimăneşti Căciulata SA au aprobat
majorarea liniei de credit contractată cu BCR Vâlcea, necesară
finanţării societăţii, de la limita de 3 milioane de lei, la limita de 3,5
milioane de lei, precum şi constiturea de garanţii pentru aceasta
asupra imobilelor Vila Teilor, Vila Turnu şi Vila Gala Galaction. 

La începutul anului 2010, fosta Comisie Naţională a Valorilor
Mobiliare (CNVM) a aprobat retragerea de la tranzacţionare a
acţiunilor emise de SC Călimăneşti Căciulata SA. Prima şedinţă de
tranzacţionare a acţiunilor SC Călimăneşti Căciulata SA a avut loc
în data de 13 ianuarie 1998, iar ultima în 2 octombrie 2009 (la un
preţ mediu de 0,39 lei/acţiune), capitalizarea totală a societăţii
ajungând astfel la 40,74 milioane de lei. Conform legii, un acţionar
majoritar sau mai mulţi acţionari care acţionează concentrat în
cadrul unei firme listată la bursa de valori sunt obligaţi să lanseze
ofertă publică de cumpărare a pachetului rezidual de acţiuni de la
respectiva societate. La SC Călimăneşti Căciulata SA, pachetul
rezidual de acţiuni era de circa 4,8%. Acţionarul majoritar reuneşte
o societate comercială şi două persoane fizice: SC Balneotour SRL
Călimăneşti (91,27%), Petre Cristian Ion (1,31%), şi Gabriela
Lăzărescu (2,62%). În aceste condiţii, acţiunile care au făcut
obiectul procedurii de retragere a acţionarilor, reglementată de
Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital au fost în număr de
circa 5 milioane, care sau alocat proporţional celor trei acţionari
care deţin majoritatea în SC Călimăneşti Căciulata SA. Tot atunci,
Societatea de Servicii de Investiţii Financiare (SSIF) Active
Internaţional SA a confirmat realizarea unei tranzacţii cu acţiuni
emise de SC Călimăneşti Căciulata SA, după ce SC Balneotour
SRL a demarat oferta publică de preluare. După derularea ofertei,
SC Balneotour SRL a cumpărat circa 203.000 de acţiuni SC
Călimăneşti Căciulata SA, la un preţ de 0,48 lei/acţiune, valoarea
întregii tranzacţii ridicânduse la 100.000 de lei.

Trofeul Comunităţilor Locale pentru realizări deosebite în 2015

ia fost acordat Primăriei Călimăneşti, fiind ridicat de primarul
Florinel Constantinescu. În premieră, companiile care au împlinit
anul acesta 25 de ani de la începerea activităţii au fost premiate.
Ceremonia a scos în evidenţă şi cele 129 de societăţi din Vâlcea
care se situează pe primele 10 poziţii din Topul Naţional al firmelor.
În domeniul: Cercetare, Dezvoltare şi High Tech prima poziţie la
întreprinderi mijlocii este ocupată de Institutul Naţional de
Cercetare – Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice –
ICSI Râmnicu Vâlcea. ICSI Râmnicu Vâlcea se află pe poziţia a
doua şi în Topul Naţional al firmelor din acest an. La aceeaşi
categorie la microîntreprinderi pe locul I sa situat SC Biznet SRL,
iar la întreprinderi mici – Multi Data Soft SRL. În domeniul industrie:
prelucrarea şi conservarea cărnii – întreprinderi mici – SC AVIGIIS
SRL ocupă prima poziţie şi care în acest an împlineşte şi 25 de ani
de activitate. La întreprinderi mari – Diana SRL – care în acest an
se situează pe locul I şi în Topul Naţional al firmelor şi împlineşte
25 de ani de activitate. Diana Prod SRL ocupă tot locul I la
întreprinderi mici. La întreprinderi mijlocii – prelucrarea şi
conservarea fructelor şi legumelor pe locul I sa situat Annabella –
Fabrica de Conserve Râureni SRL, iar pe locul II – Fravil SA. La
Fabricarea produselor de morărit – întreprinderi mari – SC Boromir
Ind SRL, care ocupă şi locul IV în Topul Naţional al firmelor. Locul
II este ocupat de Şapte Spice SA. La fabricarea pâinii, fabricarea
prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie la întreprinderi
foarte mari prima poziţie a fost ocupată de Vel Pitar SA, care
împlineşte şi 25 de ani de activitate. La fabricarea preparatelor
alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice –
microîntreprinderi locul I a revenit societăţii Sano Vita Producţie
SRL, care se plasează pe locul II în Topul Naţional al firmelor. La
fabricarea de articole confecţionate din textile la întreprinderi
mijlocii pe locul 1 se află Minet Conf SRL, care se află şi pe locul 2
în Topul Naţional al firmelor. Minet SA a ocupat prima poziţie la
întreprinderi mijlocii la Fabricarea de textile neţesute şi articole din
acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte, precum şi locul
I în Topul Naţional, iar în acest an împlineşte 25 de ani de
activitate. Dolex Com SRL a ocupat locul I la fabricarea articolelor
de papetărie la întreprinderi mici. Sacrom SRL a ocupat prima
poziţie la fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi
masticurilor, ocupând, de asemenea, locul 5 în Topul Naţional. La
fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere
la întreprinderi mici – locul I este ocupat de SC Bozo SRL. Vilmar
SA a ocupat prima poziţie la categoria întreprinderi mari –
fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică,
metalurgia pulberilor. În domeniul CONSTRUCŢII – domeniul
Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale la
întreprinderi mijlocii pe locul I sa situat Cazicom SRL, locul II
Cominco Oltenia SA, iar pe locul III – Ralunic SRL. Normandia
Service SRL – o ocupat locul I la transport de călători. Agro Holding
Annabella SRL a obţinut locul II şi la comerţ cu ridicata al fructelor
şi legumelor – categoria întreprinderi mici. Valoris SRL a obţinut
primul loc la comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz
gospodăresc – întreprinderi mijlocii. Minet Industries SRL o ocupat
şi locul I la comerţ cu ridicata al altor produse intermediare – la
întreprinderi mici şi locul 3 în Topul Naţional al firmelor. Annabella
SRL a ocupat primul loc şi la comerţ cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare,
băuturi şi tutun la întreprinderi mari. Diana Com SRL a ocupat
prima poziţie şi la întreprinderi mijlocii. La hoteluri şi alte facilităţi de
cazare similare – întreprinderi mari pe prima poziţie sa situat
Călimăneşti – Căciulata SA. La restaurante – Rosan Grup SRL s
a situat pe primul loc.

Firmele care trei ani la rând au ocupat locul I în top au primit
diplome de excelenţă: Annabella – Fabrica de Conserve Râureni
SRL şi Annabella SRL: „Nu vrem să luăm toate premiile. Am luat şi
premiul doi în agricultură. În producţie, se munceşte. Vreau să
transmit un mesaj celor peste 1.200 de angajaţi ai grupului de firme
Annabella. Fără ei nu aveam aceste rezultate. Vreau să vă urez un
an mai bun, sărbători fericite şi tot ce vă doriţi”, a afirmat
managerul companiei Dan Mutu. Diplomă de excelenţă au primit:
SC Diana, Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru

Tehnologii Criogenice şi Izotopice – ICSI Râmnicu Vâlcea, AviGiis
SRL, Boromir SRL, SC Bozo SRL, Călimăneşti – Căciulata SA,
Corom Export SRL, Dumbrafox, Minet SA, Rosan Group SRL,
Sano Vita SRL, dar şi alte companii vâlcene.

Primăria Călimăneşti a primit Trofeul Comunităţilor Locale
pentru realizări deosebite. Cupa ia fost înmânată primarului
Florinel Constantinescu la Gala Economiei Vâlcene – Topul
Firmelor de către Valentin Cismaru, preşedintele Camerei de
Comerţ şi Industrie Vâlcea. „Activitatea economică din zonă este
de la un an la altul din ce în ce mai sus. Cu siguranţă, aceste lucruri
sau întâmplat şi datorită faptului că au o comunitate locală care
înţelege şi vrea să facă dezvoltare în zona respectivă”, a punctat
preşedintele CCI Vâlcea, Valentin Cismaru.

„Sunt onorat să primesc această distincţie din partea Camerei
de Comerţ şi Industrie Vâlcea. Vă felicit pe cei care aţi hotărât să
acordaţi un premiu şi uneia dintre administraţiile vâlcene. Vreau să
vă spun că, săptămâna trecută, am participat la Târgul de Turism al
României, la un simpozion al patronatelor din turism. Ideea de bază
care sa desprins din respectiva întâlnire a fost aceea că trebuie ca
administraţia împreună cu operatorii din turism să facă front comun în
dezvoltarea aceasta turistică pentru obţinerea unor rezultate
deosebite şi aducerea a câţi mai mulţi turişti în localităţile noastre –
staţiuni balneare. Ceea ce se întâmplă în Călimăneşti eu spun că este
un lucru normal. Este o conlucrare deosebită între administraţia
publică şi operatorii de turism. Am înţeles foarte repede şi unii şi alţii
că, aducând mai mulţi turişti în localitatea noastră, vom avea mai
multe locuri de muncă, iar cetăţenii localităţii cu siguranţă o vor duce
mai bine. Dezvoltând infrastructura turistică nu facem altceva decât să
ne dezvoltăm localităţile unde trăim şi muncim zilnic. Vreau să vă mai
dau şi alt exemplu, nu pentru a aduce sau ne a aduce vreun merit, ci
mai mult pentru a răspunde la cele două contre din această seară şi
lucrând în administraţie nu pot să nu le iau în seamă. Atunci când
lucram la Direcţia Sanitar – Veterinară întro  funcţie de conducere s
au acordat ştampilele şi certificatele pentru a putea face export de
carne şi produse din carne din România în Uniunea Europeană.
Ştiţi unde este ştampila numărul 1 România – UE? În judeţul
Vâlcea, în Râmnicu Vâlcea la abatorul şi fabrica de preparate
Diana. Spun acest lucru pentru că am simţit tot timpul că fiind unii
alături de ceilalţi putem obţine întradevăr rezultate deosebite. Nu
pot decât să le mulţumesc colegilor mei din primărie, Consiliului
Local Călimăneşti, cetăţenilor din oraşul nostru care au înţeles
care este drumul corect, dar în acelaşi timp să felicit şi toţi colegii
primari din cele 89 de localităţi ale acestui judeţ pentru rezultatele
frumoase obţinute în aceşti ani grei. Vă mulţumesc şi mult succes
în continuare”, a declarat primarul Florinel Constantinescu.

n Radu ANGELESCU

Cele mai importante trofee ale anului economic

2015 au ajuns în Călimăneşti 

Cuvântul preşedintelui CCI Vâlcea
„Vreau să încep prin a le mulţumi creatorilor şi conducătorilor economiei vâlcene că aţi acceptat să daţi curs invitaţiei Camerei de Comerţ şi

Industrie. De asemenea, am o mulţumire specială pentru cele 300 de societăţi comerciale care au împlinit ,în acest an, un sfert de secol de
funcţionare şi pe care iam invitat alături de noi în această seară pentru că împreună cu ei sa înfiinţat şi Camera de Comerţ, împreună cu ei s
a pus o primă cărămidă întrun efort comun de a înţelege atunci economia liberului schimb. Legat de acest lucru, aş vrea să dau citire unei scrisori
foarte scurte: „Domnule director, subsemnatul Dăscălete Ştefan, Administrator al SC Brâncoveanu SRL Horezu, vă aduc la cunoştiinţă
următoarele: am primit de la dumneavoastră felicitarea de împlinire a 25 de ani de existenţă a firmei pe care o conduc. Vă mulţumesc cu cea
mai mare bucurie în ceea ce priveşte invitaţia pentru prezentarea mea la şedinţa din data de 25 noiembrie! Sunt veteran de război în vârstă de
94 de ani, sunt cam bolnav şi cu deplasarea este cam greu de mers pentru mine şi, în acest caz, nu pot veni. Cu mult respect, în altă dată, sper
să vorbesc cu dumneavoastră! Ştefan Dăscălete” Mi sa părut o chestiune de aplaudat pentru acest om şi această firmă care lucrează de 25 de
ani… Aş vrea să le mai mulţumesc şi cu această ocazie, celor care ,în februarie, au fost alături de noi la aniversarea a 90 de ani de la înfiinţarea
,prin Decret Regal din partea Regelui Ferdinand, a Camerei de Comerţ şi Industrie Vâlcea. Totodată, apreciez disponiblitatea autorităţilor locale
de a fi alături de noi, recunoscând în acest mod eforturile acestor oameni de a creşte bunăstarea judeţului nostru şi de a îmbunătăţi continuu
imaginea acestuia. Clasamentul are aceleaşi principii pe care le ştim de ani de zile, aici, în sală, se află cei care au profit, care au datorii minime
la stat, sunt nişte calcule care se fac în acest sens. Din cele 9.700 de societăţi  comerciale care au depus bilanţ circa 3.000 au avut rezultate
pozitive iar circa 1.200 au fost clasate în primele zece locuri. La nivelul României, am avut 129 de firme în Topul Naţional. Şin acest an pe care
l discutăm în acest moment, sau menţinut primele zece branduri recunoscute nu numai aici dar şi în România la toţi indicatorii luaţi în considerare
şi aş vrea să spun aici despre Diana, despre Boromir, despre Annabella, despre MW Auto Drăgăşani care sunt în primii zece la toţi indicatorii pe

care noi iam luat în considerare şi, de asemenea, Vilmar, Vel Pitar, Minet, Damila şi altele. Aş vrea să mai remarc un lucru important: Soda a făcut 57 de ani de când a fost înfiinţată prin Decret sau Hotărâre
a Consiliului de Miniştri şi spre plăcerea noastră, firma care are cea mai mare cifră de afaceri din topul nostru este chiar Ciech USG, partea care se ocupă cu vânzările. Aş vrea să mai remarc, în mod special,
menţinerea Institutului de Criogenie în topul cercetării româneşti. În final, aşa cum ştiţi cam mai făcut în ultimii ani, am vrea să premiem, să scoatem în evidenţă o administraţie locală importantă din judeţul
Vâlcea, căreia Colegiul Camerei ia acordat Cupa Comunităţii Locale iar finalul va consta în acordarea Trofeului Camerei de Comerţ şi Industrie firmei care a avut în anul trecut, în 2015, nişte rezultate
excepţionale care se văd în cadrul judeţului Vâlcea, cu ochiul liber, şi trebuie să facem aceste remarci special pentru societăţi comerciale care, în decursul timpului, au avut rezultate deosebite.” 
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Tinerii până în
40 ani pot

obţine teren
gratuit de la

stat pentru aşi
face ferme

• O nouă lege
intrată recent în
vigoare le
permite tinerilor
de până în 40 ani,
absolvenţi de
Agronomie, să
primească de la
stat teren gratuit,
dacă vor să
înceapă o afacere
în domeniul
agricol
Mai exact, actul normativ care

permite acest lucru este o
modificare a legii 268/2001
privind privatizarea societăţilor
comerciale ce deţin în
administrare terenuri proprietate
publică şi privată a statului cu
destinaţie agricolă şi înfiinţarea
Agentiei Domeniilor Statului, care
a apărut de curând în Monitorul
Oficial. Conform legii, suprafaţa
maxima de teren pe care o pot
obţine tinerii este de 50 de
hectare.

„Prin exceptie de la
prevederile art. 21)1 şi 21)6,
concesionarea sau arendarea
terenurilor cu destinaţie agricolă,
libere de contract, în suprafaţă
maximă de 50 de hectare,
apaţinând domeniului public şi
privat al statului, aflate în
administrarea Agenţiei
Domeniilor Statului, prin atribuire
directă, tinerilor de până la 40 de
ani, absolvenţi ai învăţământului
de profil, în vederea înfiinţării de
ferme; în situaţia în care
suprafeţele de terenuri
disponibile sunt mai mici decât
cele solicitate, se aplică
procedura concurenţială
reglementată de prezenta lege”,
este textul din lege care le
permite tinerilor să obţină teren
agricol gratuit.

În contextul în care populaţia
rurală este tot mai îmbătrânită,
ministrul Agriculturii, Achim
Irimescu, a declarat în repetate
rânduri că este necesară
stimularea tinerilor de a se instala
în zona rurală şi de a deschide o
afacere agricolă. De asemenea,
Achim Irimescu anunţa la
începutul anului că intenţionează
să faciliteze întoarcerea tinerilor
români din străinătate prin
oferirea unei sume de cel puţin
40.000 de euro, fonduri
europene.

Tinerii fermieri din Uniunea
Europeană consideră că
achiziţionarea terenurilor agricole
sau chiar luarea lor în arendă
reprezintă cele mai mari
provocări, în special din cauza
birocraţiei, însă şi din cauza
preţurilor, relevă un raport realizat
de curând de către Comisia
Europeană.

n Dan SAVA

Ce fermieri mici vor face parte
din eşantionul de control?

Chiar dacă eşantionul de control pentru acordarea
plăţilor directe APIA este format în general din fermieri
mari, iată că Ministerul Agriculturii schimbă regulile. Mai
exact, agricultorii care sunt excluşi din schema dedicată
micilor fermieri vor intra automat în eşantionul de control
pe teren, în următorul an, conform unui proiect de lege
publicat pe siteul MADR.

„La articolul 90, alineatul (3) se modifică şi va avea
următorul cuprins: (3) Fermierii incluşi în schema pentru
micii fermieri pentru care, întrun an ulterior anului 2015,
cuantumul plăţilor directe depăşeşte 1250 euro, sunt
excluşi din schema pentru micii fermieri. Aceşti fermieri
vor face parte din eşantionul de control pe teren al anului
următor de cerere”, este textul de lege care urmează să fie
stipulat, dacă va fi aprobat, în cadrul Ordinului 619/2015.

Agricultorii care deţin suprafeţe până în cinci hectare
au , începând de anul acesta, posibilitatea săşi arendeze
terenul, conform Submăsura 6.5 – Schema pentru micii
fermieri. Măsura de finanţare va putea fi accesată doar de
către agricultorii care au fost incluşi cel puţin un an în
Schema Simplificată pentru Micii Fermieri din cadrul
Pilonului I (campania 2015) aferentă Cererii unice de
finanţare de la APIA.

Solicitanţi eligibili ai submăsurii 6.5 – Schema pentru micii fermieri
Solicitanţii (reprezentanţii legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură trebuie să îndeplinească urmatoarele condiţii

obligatorii: să fie persoane fizice sau juridice române; să acţioneze în nume propriu; să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de Finanţare;
să fi aplicat cel puţin un an Schema simplificată pentru micii fermieri din Pilonul I; să deţină în proprietate terenul/animalele ce urmează a fi transferate;   să se
angajeze să transfere definitiv către alt fermier întreaga exploataţie (deţinută în proprietate) şi drepturile de plată corespunzătoare; să nu creeze condiţii pentru a
obţine în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în orice etapă de
derulare a proiectului.

Contractele de arendă care conferă dreptul de folosinţă asupra terenurilor agricole trebuie să fie încheiate în numele solicitantului şi să fie valabile pentru o
perioadă de minim 20 de ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, se notează în varianta consultativă a Ghidului solicitantului.

Condiţii de eligibilitate pentru Submăsura 6.5 „Schema pentru micii fermieri”
Pentru a putea primi sprijin în cadrul submăsurii 6.5, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fi aplicat cel puţin un an Schema

simplificată pentru micii fermieri din Pilonul I. Fermierii care au fost excluşi de la plată în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I în anul precedent
celui în care a transferat exploataţia nu sunt eligibili în cadrul acestei submăsuri. Fermierii care sau retras din schema simplificată pentru micii fermieri în anul 2015,
nu mai au posibilitatea de a accesa Submăsura 6.5 în anul 2016; să deţină în proprietate terenul ce urmeaza a fi transferat;  să transfere definitiv către alt fermier
întreaga sa exploataţie şi drepturile de plată corespunzătoare; contractul de transfer definitiv al terenului, nu poate fi reziliat de nici una din părţi, mai devreme de
durata minimă de 20 de ani.

Transferul definitiv al întregii exploataţii se poate face: prin vânzare, în baza unui contract de vânzare – cumpărare; prin arendare, în baza unui contract de
arendă, valabil pe o perioadă de minim 20 de ani începând cu anul depunerii cererii de finantare.

Criteriile pe baza cărora sunt selecţionate proiectele: Principiul dimensiunii exploataţiei transferate, prin prioritizarea celor mai mari exploataţii
• Dimensiunea exploataţiei ce urmează a fi transferată este de peste 4 ha – 25p;
• Dimensiunea exploataţiei ce urmează a fi transferată este între 2 şi 4 ha – 10p
Principiul comasarii exploatatiilor  Exploataţia ce urmează a fi transferată va fi preluată de o cooperativă agricolă – 30 p.
Exploataţia ce urmează a fi transferată va fi preluată de un beneficiar al sprijinului financiar nerambursabil care a accesat sprijin prin submăsura 6.1 “Sprijin

pentru instalarea tinerilor fermieri” sau de către un beneficiar care a accesat sprijin prin submăsura 6.3 “Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” – 20 p.
Exploataţia ce urmează a fi transferată va fi preluată de către un vecin şi va fi comasată în exploataţia agricolă a acestuia – 15 p
Principiul potenţialului agricol al zonei care vizează zonele cu potenţial determinate în baza studiilor de specialitate  Exploataţia cedată se află întro zonă cu

potential ridicat – 10p
Exploataţia cedată se află întro zonă cu potenţial mediu – 5p
Principiul dreptului real de proprietate  Solicitantul transferă întreaga exploataţie către alt beneficiar prin contract de vânzarecumpărare – 35p
Valoarea sprijinului nerambursabil 
Sprijinul public nerambursabil se acordă anual, începând cu data transferului şi până la data de 31.12.2020 şi reprezintă 120% din suma anuală calculată a

sprijinului pe care beneficiarul a primito în ultimul an în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I.
Toate criteriile de eligibilitate devin obligatorii pentru menţinerea sprijinului pe toată perioada de valabilitate a Contractului de Finanţare. În cazul nerespectării

criteriilor de eligibilitate se va recupera integral valoarea totală a ajutorului financiar nerambursabil plătit şi se va rezilia Contractul de Finanţare.
n Dan SAVA

Schimbări majore aduse Programului
regional pentru dezvoltare locală

Un proiect de ordonanţă de urgenţă care prevede aprobarea Programului regional pentru dezvoltare locală a fost pus în consultare publică de Ministerul Dezvol 
tării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP). Acest programul multi anual cu aplicare naţio nală va fi coor donat de MDRAP şi implementat prin Agenţiile pentru
Dezvoltare Regională: „Scopul acestui program constă în îmbunătăţirea situaţiei sociale şi economice a locuitorilor din toate regiunile de dezvoltare ale României şi
susţinerea autorităţilor publice locale pentru realizarea programelor locale de dezvoltare”, se arată în proiectul de OUG.

Programul are ca obiectiv ge neral echiparea unităţilor admi nistrativteritoriale cu dotările tehnicoedilitare, de infrastructură educaţio na lă, de sănătate şi de
mediu, admi nis trativă şi de acces la căile de comunicaţie.

Beneficiarii programului sunt unităţile administrativteritoriale, res  pectiv comunele, municipiile, in clu siv subdiviziunile adminis trativteri toriale ale acestora, şi
oraşele, inclusiv pentru satele com ponente ale acestora, judeţele, precum şi asociaţiile de dezvoltare interco munitară. Obiectivele de investiţii care pot fi finanţate
trebuie să se încadreze în mai multe domenii.

În cazul sistemelor de alimentare cu apă şi a staţiilor de tratare a apei, valoarea maximă a unei solicitări de finanţare de la bugetul de stat este de 10.000.000
lei, iar în cazul sistemelor de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate – 17.000.000 lei.

Pentru drumurile judeţene, valoarea maximă a unei solicitări de finanţare de la bugetul de stat este de 50.000.000 lei, iar pentru drumurile de interes local,
drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor – 5.000.000 lei.

Pentru unităţile de învăţământ preuniversitar, valoarea maximă a unei solicitări de finanţare de la bugetul de stat este de 1.500.000 lei, iar pentru unităţile sanitare
din mediul rural – 1.500.000 lei. Proiec tul mai prevede că în 45 de zile de la intrarea în vigoare a OUG se vor aproba normele meto dologice de aplicare a programului,
prin hotă râre a Guvernului.

Totodată, personalul din MDRAP care programează, coor do nează şi implementează Progra mul naţional de dezvoltare locală, precum şi care programează şi
coordonează Programul regional de dezvoltare locală va beneficia de un spor salarial de 75% faţă de salariul stabilit conform legislaţiei în vigoare, se mai arată în
proiectul de OUG.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului, în prezent, prin MDRAP se derulează Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin OUG 28/2013. Actualul
cadru legislativ nu asigură însă suficiente mijloace de intervenţie la nivelul autorităţilor centrale şi locale care să sprijine îmbu nă tăţirea infrastructurii, iar amânarea
adoptării unor măsuri imediate ar conduce la perpe tuarea lipsei de resurse pentru îmbunătăţirea condiţiilor existente şi la accentuarea discrepan ţelor între spaţiul
rural şi cel urban, se spune în proiectul de OUG: „Nea dop ta rea în regim de urgenţă a Programului regional pentru dezvoltare locală conduce pe termen lung la
neasigu ra ea stan dardelor de calitate a vieţii, nece sa re populaţiei României, în domeniul serviciilor publice, cu atât mai mult cu cât România sa angajat ca, până în
anul 2018, pentru sisteme de cana lizare şi staţii de epurare să asigure locali tăţilor din România confor  marea la legislaţia din domeniul mediului prin dezvoltarea
infrastruc turii de apă şi apă uzată, în caz con trar putând fi declanşată procedura de infrin gement”, se mai arată în proiectul de OUG.

n Radu ANGELESCU
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EUROSTAT: 22%
din banii

gospodăriilor din
România sau dus

pe facturile la
întreţinerea

locuinţei
• Gospodăriile din România au

alocat în 2015 circa 22% din
cheltuielile totale de consum pentru
„locuinţă, aprovizionare cu apă,
electricitate, gaz şi alţi combustibili”,
comparativ cu 21% în 2005, conform
ultimelor date publicate de Oficiul
European de Statistică – Eurostat

La nivelul Uniunii Europene,
familiile au alocat un sfert din bani
pentru aceste cheltuieli, suma totală
de circa 2.000 de miliarde de euro (în
preţuri curente) reprezentând cea
mai mare categorie de cheltuieli a
gospodăriilor din statele membre.
Cea mai mare pondere a cheltuielilor
pentru locuinţă în cheltuielile totale o
au locuitorii din ţările nordice,
Danemarca (29,4%) şi Finlanda
(28,2%), iar cele mai mici cei din
Malta (10,1%), Lituania (15,8%) şi
Cipru (16,6%). Media europeană
este de 24,4%.

În perioada 20052015,
ponderea cheltuielilor la factura de
apă, electricitate, gaz şi alţi
combustibili în totalul cheltuielilor
gospodăriilor a crescut în majoritatea
ţărilor din UE. Cea mai mare creştere
sa înregistrat în Spania (5,6 puncte
procentuale), Irlanda (5 puncte
procentuale) şi Portugalia (4,5
puncte procentuale). În România,
această creştere a fost mai mică de
un punct procentual, în vreme ce
media europeană a creşterii a atins
1,9 puncte procentuale.

În ceea ce priveşte cheltuielile
gospodăriilor din UE, pe lângă
cheltuielile pentru locuinţă, o
pondere însemnată o au şi sumele
cheltuite pentru transport (13% din
cheltuielile totale de consum),
precum şi cele pentru alimente şi
băuturi nonalcoolice (12,3%).

EUROSTAT:
Şomajul în rândul
tinerilor români,

peste media
europeană

• Şomajul în rândul tinerilor
români rămâne la un nivel ridicat,
rata fiind de 21,7%, peste media
europeană de 20,3%, conform
datelor publicate de Eurostat,
raportate la anul 2015

Cu toate că evoluţia ratei
şomajului în ceea ce priveşte tinerii
din România, cu vârsta până la 25 de
ani, a fost în scădere din 2013
(23,7%) şi până anul trecut, nivelul
continuă să fie unul îngrijorător.

Conform datelor Oficiului
European de Statistică  Eurostat,
cel mai scăzut grad de neangajare
se înregistrează în rândurile tinerilor
din Germania (7,2%). Cele mai mari
rate ale şomajului sunt raportate în
Grecia, unde aproape 50% dintre
tinerii ce ar fi putut să intre în
activitate nu au un loc de muncă, şi
în Spania, unde rata şomajului este
de 48,3%.

În ceea ce priveşte rata generală
a şomajului din luna octombrie 2016,
aceasta a atins în ţara noastră 5,8%,
ce mai mică fiind semnalată în Cehia
(3,8%) şi cea mai mare în Grecia
(23,4%). Media europeană este de
8,3%.

Sursa: MEDIAFAX

În luna octombrie,

Numărul şomerilor a urcat, pentru
a doua lună la rând, peste 522.000
• Numărul de şomeri a crescut uşor în octombrie, cu 725 faţă de luna precedentă, până la 522.472, iar rata şomajului a
stagnat la 5,8%, arată datele publicate, de Institutul Naţional de Statistică (INS).

INS a revizuit datele privind şomajul
din lunile precedente. Astfel, în
septembrie, în România erau 521.747
şomeri, iar rata şomajului a fost de 5,8%,
arată datele revizuite. Datele preliminare,
publicate în urmă cu o lună, indicau un
număr mai redus de şomeri în septembrie,
de doar 519.866.

În schimb, datele privind şomajul din
luna august au fost revizuite în scădere, de
la circa 529.000 la 521.499. Potrivit datelor
revizuite, numărul şomerilor a atins în
august un nivel minim după criză, iar apoi
a crescut uşor în septembrie şi octombrie,
însă rata şomajului sa menţinut în ultimele
trei luni la 5,8%. 

Datele revizuite arată că numărul
şomerilor a scăzut cu circa 90.500 în
ultimul an, de la 613.021 în octombrie
2015. Şomajul este în continuare mai
mare în rândul bărbaţilor, cu o rată de
6,6% în luna octombrie, în timp ce, în
rândul femeilor, şomajul este de doar
4,8%, mai arată datele oficiale.

Şomajul a avut o evoluţie oscilantă în
acest an, înregistrând scăderi în primele
patru luni ale anului, în iunie şi în august,
dar şi creşteri în mai, în iulie, în septembrie
şi în octombrie.

Scăderea şomajului din acest an este
generată în primul rând de creşterea rapidă a cererii de forţă de muncă, mai ales în zonele dezvoltate din  jurul marilor metropole.

Cu toate acestea, şefii de companii se plâng tot mai des de lipsa forţei de muncă calificate, care începe să limiteze dezvoltarea afacerilor din România. 
Datele oficiale arată că numărul de locuri de muncă vacante din economia românească, un indicator al deficitului de forţă de muncă la nivel naţional, a crescut

în al treilea trimestru cu 16,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, la 62.900, în ciuda şomajului încă ridicat din unele regiuni. 
Autorităţile publică, constant, şi numărul de şomeri înregistraţi oficial în evidenţele oficiilor pentru forţa de muncă.
Datele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) arată că, la sfârşitul lunii septembrie, 418.228 şomeri erau înregistraţi oficial, ceea ce

corespunde unei rate a şomajului de doar 4,8%.
Conform standardelor BIM, numărul de şomeri este calculat prin anchete în gospodării, care arată că numărul de şomeri este, în realitate, mai mare. Datele

privind şomajul pe baza metodologiei BIM sunt considerate ca fiind mai relevante de către specialişti, pentru că reflectă mai bine şomajul real la nivel naţional.
n Dan SAVA

Cheltuielile de cercetaredezvoltare au
reprezentat 0,49% din PIB

• Cheltuielile de cercetaredezvoltare au reprezentat
0,49% din PIB, în 2015, intensitatea cercetării având un
avans de 0,1 puncte procentuale comparativ cu anul
anterior, din care pentru sectorul public 0,27% şi pentru
sectorul privat 0,22%, potrivit datelor Institutului
Naţional de Statistică (INS)
Anul trecut, România a cheltuit peste 3,476 miliarde de lei pentru activitatea

de cercetaredezvoltare. Astfel, la finele lui 2015, îşi desfăşurau activitatea în
cercetaredezvoltare 43.448 salariaţi, număr în uşoară creştere faţă de cel
înregistrat la sfârşitul anului 2014. În anul 2015, au fost cheltuite pentru
activitatea de cercetaredezvoltare în cele patru sectoare de performanţă peste
3,476 miliarde lei, din care 2,762 miliarde lei cheltuieli curente, respectiv 79,4%,
şi 714,8 milioane lei cheltuieli de capital, respectiv 20,6%. Ponderea cheltuielilor
de capital pentru dotarea unităţilor care au desfăşurat activitate de cercetare
dezvoltare a crescut cu 7,8 puncte procentuale în anul 2015, faţă de anul 2014.

Totodată, potrivit INS, anul trecut, cheltuielile cu cercetarea aplicativă au
reprezentat 50% din cheltuielile totale pentru activitatea de cercetaredezvoltare,
înregistrând o creştere de 6 puncte procentuale, comparativ cu cheltuielile din
anul 2014. Cheltuielile cu cercetarea fundamentală au înregistrat o scădere de
5,3 puncte procentuale în cheltuielile totale destinate activităţii de cercetare

dezvoltare, comparativ cu anul 2014, respectiv de la 35,3% la 30%. Cheltuielile
cu dezvoltarea experimentală au scăzut cu 0,7 puncte procentuale, de la 20,7%
la 20%. După sursele de finanţare ale cheltuielilor totale de cercetaredezvoltare,
în anul 2015, fondurile publice au avut cea mai ridicată pondere, respectiv
41,7%, urmate de sursele de la întreprinderi, respectiv 37,3%.

Conform Institutului, din fondurile publice, cele mai mari sume au primit
unităţile din sectorul guvernamental (61,2%), urmate de unităţile din sectorul
învăţământ superior (23,9%). Sursele de finanţare pentru activitatea de
cercetaredezvoltare din străinătate au fost orientate în cea mai mare parte către
unităţile din sectorul mediului de afaceri (37,9%), sectorul guvernamental
(32,8%) şi sectorul învăţământ superior (29,0%).

Intensitatea cercetării, calculată ca raport între cheltuielile totale de
cercetaredezvoltare şi Produsul Intern Brut, în anul 2015, a crescut cu 0,10
puncte procentuale faţă de nivelul anului 2014.

La 31 decembrie 2015 lucrau în activitatea de cercetaredezvoltare 43.448
persoane, din care 19.913 erau femei, reprezentând 45,8%. Datele INS mai
arată că după nivelul de pregătire profesională, din numărul salariaţilor care au
lucrat în activitatea de cercetaredezvoltare la sfârşitul anului 2015, 36.666
aveau studii superioare (84,4% din total), iar 6.782 aveau alt nivel de pregătire,
exclusiv superioară (15,6%). În anul 2015, numărul persoanelor cu studii
doctorale şi postdoctorale care lucrau în activitatea de cercetaredezvoltare a
fost de 17.267 persoane, număr relativ constant cu cel din 2014, din care femei
8.350, respectiv 48,4%. Din salariaţii care au desfăşurat activitate de cercetare
dezvoltare, în anul 2015, după orele efectiv lucrate, 72,1% au lucrat normă
întreagă de timp.

n Dan SAVA

Companiile au înregistrat un profit brut în creştere cu 42%,
la peste 49,9 miliarde de lei

• Companiile au înregistrat un profit brut de peste 49,9 miliarde
de lei în 2015, în creştere cu 42,8% comparativ cu anul
precedent, se arată întrun comunicat de presă al Institutului
Naţional de Statistică (INS).

Cea mai mare valoare a profitului brut a fost de peste 16,6 miliarde de lei, în
sectorul serviciilor, unde există cel mai mare număr de întreprinderi, respectiv 213.890
unităţi. Pe locul al doilea se situează firmele din comerţ cu peste 15,3 miliarde de lei,
urmate de industrie cu circa 14,2 miliarde de lei şi de construcţii cu 3,6 miliarde de lei.
Cifra de afaceri a firmelor a fost de peste 1.180 miliarde de lei, anul trecut.

‘În ceea ce priveşte cifra de afaceri, ponderea cea mai mare a fost deţinută de
întreprinderile cu activitate principală de comerţ (39,4%), întreprinderile din construcţii
deţinând doar 6,8%. Valoarea adăugată brută la costul factorilor a fost obţinută în
2015, în proporţie de 40,2% în industrie, 8,2% în construcţii, 18,4% în comerţ şi 33,2%
în servicii’, se arată în document.

Valoarea totală a investiţiilor brute a depăşit 131,3 miliarde de lei, în creştere cu
24,4%, comparativ cu 2014.

n Dan SAVA
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Noile reguli pentru PFA se
aplică din 17 ianuarie, nu

din 16 ianuarie, cum a
anunțat ONRC

Din ianuarie 2017, 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
carel pot avea. În acest sens, Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului (ONRC) a informat recent, în
mod greşit, că noile limitări se vor aplica începând cu
data de 16 ianuarie 2017. De fapt, termenul corect de
intrare în vigoare a legii care stabilește noile
reglementări este 17 ianuarie 2017.

Regimului persoanelor fizice autorizate,
întreprinderilor individuale și familiale (IF) iau fost aduse
recent numeroase modificări, prin intermediul Legii nr.
182/2016. Astfel, aceste entități vor avea, înainte de
toate, limitări în ceea ce privește numărul de clase de
activitate pentru care pot obține autorizare (cinci pentru
PFA, zece pentru II), dar şi limitări la angajare (PFA vor
putea avea cel mult trei angajaţi, iar II  maximum opt).

De altfel, actul normativ a apărut în Monitorul Oficial
pe data de 19 octombrie 2016 şi este programat să intre
în vigoare în 90 de zile de la publicare.

Prin intermediul acestui comunicat de presă, ONRC
a anunţat că noile reglementări se vor aplica începând
cu 16 ianuarie 2017, iar numeroase publicaţii autohtone
au preuat, în mod greşit, informaţia publicată de instituţia
citată: “Numărul obiectelor de activitate potrivit
Nomenclatorului CAEN, precum şi numărul angajaţilor
pe care îi poate avea o persoană fizică autorizată sau o
întreprindere individuală se va limita începând cu data
de 16.01.2017”, scrie în anunţul apărut recent pe siteul
instituției.

De fapt, prevederile actului normativ vor intra în
vigoare o zi mai târziu, adică pe 17 ianuarie 2017, în
conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, document care stabileşte regulile referitoare
la intrarea în vigoare a actelor oficiale emise de
autorităţi.

Ca regulă generală, legile, ca ordonanţele simple
ale Guvernului, intră în vigoare în trei zile de la data
publicării în Monitorul Oficial. Totuşi, există şi situaţii în
care această regulă nu se aplică: atunci când în textul
legilor şi ordonanţelor este precizată o altă dată de
intrare în vigoare, aşa cum se întâmplă şi cu Legea nr.
182/2016, în cuprinsul căreia este prevăzut termenul de
90 de zile de la publicare pentru intrarea în vigoare.

Indiferent de situaţie, termenul de intrare în vigoare
se calculează pe zile calendaristice, începând cu data
publicării în Monitorul Oficial. Termenul expiră la ora
24:00 a ultimei zile a acestuia (de exemplu, la ora 24:00
a celei dea treia zi de la publicare, atunci când legile
sau ordonanţele nu prevăd un alt termen de intrare în
vigoare decât cel standard).

Aşadar, aplicând regula de mai sus în cazul legii
care aduce modificări semnificative regimului PFA şi II,
termenul de 90 de zile se calculează pe zile
calendaristice, începând cu data de 19 octombrie 2016,
adică data publicării în Monitor. Asta înseamnă că
termenul expiră la ora 24:00 a celei dea 90a zi de la
publicare, adică pe 16 ianuarie 2017, astfel că intrarea
în vigoare se va produce efectiv pe 17 ianuarie 2017, la
ora 00:01.

Notă: Cele mai importante dispoziţii ale Legii nr.
182/2016 sunt disponibile aici. Totodată, din acest articol
aflaţi ce soluţii legale are o PFA pentru a se conforma
limitărilor impuse la numărul de salariaţi, în timp ce aici
sunt toate informaţiile despre modificarea obiectului de
activitate pentru PFAurile care au acum cel puţin cinci
coduri CAEN.

Când intră în vigoare celelalte tipuri de acte
normative

Aşa cum deja am precizat, ordonanţele simple
emise de Executiv intră în vigoare, de regulă, în trei zile
de la publicare. În ceea ce priveşte ordonanţele de
urgenţă însă, acestea se aplică de la data publicării în
Monitorul Oficial, cu condiţia ca în cuprinsul lor să nu fie
stabilită o altă dată de intrare în vigoare.

Regula intrării în vigoare la data publicării în Monitor
se aplică şi celorlalte tipuri de acte normative emise de
autorităţi, însă “atunci când nu se impune ca intrarea în
vigoare să se producă la data publicării, în cuprinsul
acestor acte normative trebuie să se prevadă că ele intră
în vigoare la o dată ulterioară stabilită prin text”, după
cum mai scrie în Legea nr. 24/2000.

Mai precis, este vorba de celelalte documente
adoptate de Parlament în afară de legi, hotărârile de
Guvern, deciziile primministrului, actele normative ale
autorităţilor administrative autonome, ordinele,
instrucţiunile şi celelalte acte normative emise de
conducătorii organelor administraţiei publice centrale de
specialitate.

Important! Pentru a putea intra în vigoare, actele
normative trebuie publicate în Monitorul Oficial al
României, Partea I. Exceptarea de la publicare se aplică
în anumite cazuri speciale, cum ar fi actele normative
clasificate.

Sursa: Avocatnet.ro

Din mai 2017, 
Comercianţii vor trebui să vândă

sau să doneze alimentele aproape
expirate

Începând din luna mai 2017, comercianții din sectorul agroalimentar
vor fi obligaţi să ia anumite măsuri de prevenire a risipei alimentare,
potrivit unui act normativ recent publicat în Monitorul Oficial. Concret,
alimentele aflate aproape de expirarea dateilimită de consum vor trebui
vândute la un preţ redus, iar ulterior vor trebui donate anumitor entităţi,
dacă nu sunt vândute.  

Prevederile carei obligă pe comercianți să vândă sau să doneze
alimentele aproape expirate se regăsesc în Legea nr. 217/2016 privind
diminuarea risipei alimentare, care a fost publicată în Monitorul Oficial,
Partea I, nr. 394 din 21 noiembrie 2016. Prevederile nu se aplică
deocamdată, actul stabilind că vor intra în vigoare în termen de șase luni
de la publicarea în Monitorul Oficial, adică începând cu 21 mai 2017. De
asemenea, în această perioadă, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale va trebui să adopte normele de aplicare concretă a acestor
prevederi.

Concret, legea urmăreşte, în paralel, reducerea risipei alimentare
(adică situaţia în urma căreia alimentele ies din circuitul consumului
uman din pricina degradării şi sunt distruse) şi uşurarea funcţionării
instituţiilor sau organizaţiilor nonguvernamentale cu rol social. În acest
sens, operatorii economici din sectorul agroalimentar vor fi obligaţi să ia
măsuri de prevenire a risipei alimentare, începând cu producţia,
procesarea, depozitarea, distribuţia şi comercializarea produselor.

În plus, în momentul în care vor ajunge aproape de expirarea datei
limită de consum, produsele vor trebui scoase la vânzare cu un preţ
redus, comercianţii urmând să aibă şi alte obligaţii. Mai precis, cu trei zile
înainte de data expirării produselor cu preţ redus/ ofertelor promoţionale,
comercianţii vor fi obligaţi să le sorteze şi să le expună la vânzare, pe
rafturi sau în standuri delimitate vizibil, cu informarea corectă, completă
şi precisă a consumatorilor.

De altfel, nerespectarea obligației de mai sus va fi considerată
practică comercială neloială şi se va sancţiona ca atare. Dacă nu sunt
vândute, produsele vor trebui donate

În continuare, în ierarhia de prevenire a generării deşeurilor
alimentare, actul normativ prevede că, dacă nu se reuşeşte vânzarea
produselor a căror dată de valabilitate este aproape de expirare, acestea
vor trebui donate de către comercianţi. 

Concret, de transferul produselor aflate aproape de data expirării

prin donare sau sponsorizare vor beneficia anumite entităţi din sectorul
agroalimentar, înregistrate ca atare la Autoritatea Națională Sanitară
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). Când legea se afla
încă în stadiul de proiect, în forma propusă de iniţiatori, era stabilit că
donarea alimentelor încă potrivite pentru consum, dar aflate aproape de
data expirării, se va face către fundaţii şi asociaţii umanitare, spitale,
orfelinate sau cămine de bătrâni.

Notă: Lămuriri suplimentare asupra entităţilor care vor primi
produsele aflate aproape de termenullimită de consum, precum şi în
legătură cu semnificaţia expresiei „în apropierea datei de expirare” sunt
aşteptate să se regăsească în normele de aplicare a legii, care vor fi
redactate până la intrarea în vigoare a legii.  

Totodată, legea stabileşte şi ce se va întâmpla cu produsele
nepotrivite consumului uman. Astfel, dacă acestea sunt improprii
consumului uman, vor fi redirecţionate pentru consumul unor categorii de
animale.

În ultimă fază, dacă respectivele produse nu sunt potrivite nici pentru
consumul animal, vor fi utilizate în alte scopuri, ca de exemplu compost
în agricultură sau pentru obținerea biogazului.

Amenzi de până la 10.000 de lei pentru marile magazine care vor
arunca produsele

Legea prevede şi amenzi importante, pe categorii de contribuabili,
pentru operatorii care nu vor respecta dispoziţiile legii. Mai precis,
agenţilor economici care desfăşoară activităţi de comerţ cu produse
alimentare le va fi interzisă aruncarea acestora la expirarea termenului
de folosinţă, aceştia fiind obligaţi să întreprindă măsurile de prevenire a
risipei alimentare, în ordinea prezentată anterior. 

În caz contrar, operatorul economic va fi sancţionat cu amenzi
contravenţionale importante, acordate după cum urmează: de la 1.000 la
3.000 de lei pentru microîntreprinderi; de la 3.000 la 6.000 de lei pentru
întreprinderile mici şi mijlocii; de la 6.000 la 10.000 de lei pentru firmele
mari.

De constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor vor fi
responsabili reprezentanţii împuterniciţi ai autorităţilor cu atribuţii de
control în domeniul agroalimentar.

Notă: În noiembrie 2015, atunci când proiectul de act normativ
analizat mai sus a fost respins de Senat, ca primă Cameră sesizată,
senatorii au dat undă verde unui alt proiect de lege asemănător, intitulat
Propunere legislativă privind combaterea risipei alimentare. Documentul
propunea doar obligaţia marilor lanţuri de magazine (peste 400 de mp)
de a dona alimentele aflate aproape de data expirării, întrun termen
rezonabil, care să permită utilizarea acestora, unor organizaţii umanitare
sau asociaţii de protecţie a animalelor, după caz, fără a fi însă introduse
şi alte utilizări ale alimentelor. Sursa: Avocatnet.ro

Din 2017, 

PFA ar putea deduce o nouă categorie de cheltuieli
Începând cu 2017, persoanele fizice autorizate (PFA) vor putea deduce o nouă

categorie de cheltuieli atunci când îşi calculează venitul net, stabileşte un proiect de act
normativ lansat de Ministerul Finanţelor Publice (MFP). Astfel, lista cheltuielilor deductibile
din Codul fiscal ar urma să fie completată, asta dacă documentul Finanţelor va fi aprobat
de Guvern în forma propusă.  

Noile măsuri sunt incluse întrun proiect de ordonanţă de urgenţă al MFP care va
modifica, printre altele, Codul fiscal. Astfel, în cazul în care vor fi aprobate de Executiv,
prevederile vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2017.

Referitor la cheltuielile pe care o PFA le poate deduce la calcularea venitului net anual
determinat în sistem real, proiectul de act normativ propune includerea în această
categorie a cheltuielilor efectuate pentru organizarea și desfășurarea învățământului
profesional și tehnic, în conformitate cu reglementările legale din domeniul educației
naționale. 

La acest moment, aceste cheltuieli nu sunt considerate deductibile pentru
determinarea venitului net anual, însă modificarea acestui aspect ar conduce, potrivit
reprezentanţilor MFP, la o implicare a persoanelor organizate sub această formă în
procesul de formare profesională şi tehnică a elevilor. 

Potrivit Codului fiscal, venitul net anual rezultat din activităţi independente se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca
diferenţă între venitul brut şi cheltuielile aferente realizării venitului, deductibile conform datelor contabile.

De altfel, pentru a putea fi deduse, cheltuielile trebuie să îndeplinească anumite condiţii, iar prima dintre acestea este ca respectivele cheltuieli,
efectuate în scopul desfăşurării activităţii independente, să fie efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate, justificate prin documente.

Totodată, există şi o serie de alte criterii ce trebuie îndeplinite, pentru a putea fi deduse cheltuielile, dintre care amintim: să fie cuprinse în
cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite;  să respecte regulile privind amortizarea; să respecte regulile privind
deducerea cheltuielilor reprezentând investiţii în mijloace fixe pentru cabinetele medicale; să fie efectuate pe perioada deplasării contribuabilului
care îşi desfăşoară activitatea, în ţară şi în străinătate, în scopul desfăşurării activităţii, reprezentând cheltuieli de cazare şi transport; să reprezinte
contribuţii profesionale obligatorii datorate, potrivit legii, organizaţiilor profesionale din care fac parte contribuabilii; să fie efectuate în scopul
desfăşurării activităţii şi reglementate prin acte normative în vigoare; să reprezinte preţul de cumpărare sau valoarea stabilita prin expertiza tehnică
la data dobândirii, după caz, pentru activele neamortizabile, cheltuielile deductibile fiind înregistrate la momentul înstrăinarii acestora.

Conform legislaţiei în vigoare, în categoria veniturilor din activităţi independente se încadrează veniturile obţinute de: PFA, întreprinderile
individuale şi întreprinderile familiale înființate ca atare la Registrul Comerțului; profesiile liberale, autorizate să funcționeze de organismul care
reglementează respectiva profesie; persoanele care valorifică drepturi de autor.

Cheltuielile deductibile din prezent
Potrivit articolului 68 din Codul fiscal, în vigoare din 2016, sunt cheltuieli deductibile limitat următoarele: cheltuielile de sponsorizare, mecenat,

precum şi pentru acordarea de burse private, în limita unei cote de 5% din baza de calcul;    cheltuielile de protocol, în limita unei cote de 2% din
baza de calcul; cheltuielile sociale, în limita sumei obţinute prin aplicarea unei cote de până la 5% asupra valorii anuale a cheltuielilor efectuate cu
salariile personalului; scăzămintele, perisabilităţile, pierderile rezultate din manipulare/depozitare, potrivit legislaţiei în materie, inclusiv cheltuielile
cu bunuri cu termen depăşit de valabilitate potrivit legii; cheltuielile reprezentând tichete de masă şi vouchere de vacanţă, acordate de angajatori;
cheltuielile cu primele de asigurare voluntară de sănătate și contribuțiile la fonduri de pensii facultative efectuate în scopul personal al
contribuabilului, în limita plafoanelor (400 de euro pe an); cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii, aferente autoturismelor folosite de
contribuabil sau membru asociat sunt deductibile limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiecărei persoane;   cheltuielile reprezentând
contribuţii obligatorii datorate pentru salariaţi inclusiv cele pentru asigurarea de accidente de muncă şi boli profesionale;cheltuielile reprezentând
contribuţii sociale obligatorii, potrivit legii, datorate de către contribuabil în limitele stabilite; cheltuieli pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în
muncă; dobânzi aferente împrumuturilor de la persoane fizice şi juridice, altele decât instituţiile care desfăşoară activitatea de creditare cu titlu
profesional;   cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentând chiria  rata de leasing  în cazul contractelor de leasing operaţional, respectiv
cheltuielile cu amortizarea şi dobânzile pentru contractele de leasing financiar; cotizaţii plătite la asociaţiile profesionale în limita a 4.000 euro
anual;cheltuielile reprezentând contribuţiile profesionale obligatorii datorate, potrivit legii, organizaţiilor profesionale din care fac parte contribuabilii,
în limita a 5% din venitul brut realizat.

În ceea ce priveşte regimul cheltuielilor pentru autovehicule, sunt deductibile 50% dintre cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care
nu sunt utilizate exclusiv în scopul desfăşurării activităţii şi a căror masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg şi nu au mai mult de nouă
scaune de pasageri, dacă vehiculele respective se înscriu în oricare dintre următoarele categorii: sunt utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă,
servicii de pază şi protecţie şi servicii de curierat; sunt utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii; sunt utilizate pentru transportul de persoane cu
plata, inclusiv pentru serviciile de taximetrie; sunt utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru închirierea către alte persoane sau
pentru instruire de către şcolile de şoferi; sunt utilizate ca mărfuri în scop comercial. Sursa: Avocatnet.ro
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O nouă Lege a parteneriatul publicprivat a
fost publicată de curând în Monitorul Oficial și va
intra în vigoare în cursul lunii viitoare. Actul
normativ va asigura o conlucrare eficientă între
sectorul public și cel privat, dorinduse realizarea
de proiecte de interes public cu finanțare privată.

Cui se aplică reglementările?
Prevederile Legii nr. 233/2016 privind

parteneriatul publicprivat vizează orice persoană
juridică sau asociere de persoane juridice care
dorește să participe la procedura de atribuire a
unui contract de parteneriat publicprivat.
Persoana juridică va dobândi calitatea de
partener privat după ce va fi aleasă câștigătoare
a acestei proceduri și va putea încheia un astfel
de contract.

De când se aplică legea?
Legea parteneriatului publicprivat a fost

publicată zilele trecute în Monitorul Oficial, dar
încă nu se aplică, deoarece va intra în vigoare la
data de 25 decembrie. În ceea ce privește
normele metodologice de aplicare, acestea
trebuie elaborate de Ministerul Finanţelor Publice
și aprobate prin hotărâre a Guvernului până la 25
martie 2017.

Care sunt principalele prevederi?
1. Definirea și obiectul parteneriatului public

privat
Deși nu există o definiție legală a

parteneriatului publicprivat (ppp), acesta este un
contract administrativ prin care se reglementează
conlucrarea dintre sectorul public și cel privat în
scopul realizării de proiecte de investiții publice.
Pentru a înțelege mai bine sensul noțiunii de ppp,

trebuie să îl diferențiem de achiziții publice și de
concesiune. Astfel, în timp ce la achizițiile publice
majoritatea riscurilor sunt preluate de partenerul
public, la ppp riscurile sunt distribuite între
partenerul public şi partenerul privat. În ceea ce
privește concesiunile, riscurile sunt ale
partenerului privat, iar majoritatea veniturilor
provin de la terții utilizatori, spre deosebire de
parteneriatul publicprivat, unde totalitatea sau
majoritatea veniturilor provin de la partenerul
public, adică de la autoritățile publice.

Obiectul ppp este prevăzut în Legea nr.
233/2016 ca „realizarea sau, după caz,
reabilitarea şi/sau extinderea unui bun sau a unor
bunuri destinate prestării unui serviciu public
şi/sau operării unui serviciu public”. De
asemenea, legea vorbește și despre
caracteristicile mecanismului parteneriatului
publicprivat: cooperarea dintre partenerul public
şi partenerul privat, în vederea implementării unui
proiect public; durata relativ lungă de derulare a
raporturilor contractuale, care să permită
partenerului privat recuperarea investiţiei şi
realizarea unui profit rezonabil;   finanţarea
proiectului, în principal din fonduri private şi,
după caz, prin punerea în comun a fondurilor
private cu fonduri publice; atingerea scopului
urmărit de partenerul public şi partenerul privat;
distribuirea riscurilor între partenerul public şi
partenerul privat, în funcţie de capacitatea
fiecărei părţi contractante de a evalua, gestiona
şi controla un anumit risc.

2. Formele de parteneriat publicprivat
Legea nr. 233/2016 prevede că ppp se poate

realiza în două forme, contractual și instituțional.
Dar, indiferent de formă, derularea proiectului se
face prin intermediul unei societăți de proiect, ce
are ca scop realizarea tuturor activităților
necesare pentru implementarea proiectului.
Formele permise de lege sunt:    parteneriatul
publicprivat contractual, care se se realizează
conform contractului dintre partenerul public,
partenerul privat și societatea de proiect, care
este deținută integral de partenerul privat;
parteneriatul publicprivat instituțional, care se
realizează conform contractului dintre partenerul
public și partenerul privat, prin care ia naștere și
societatea de proiect, o societate nouă, care va
dobândi calitatea de parte la contractul respectiv
dupa ce va fi înscrisă în Registrul Comerțului.

3. Finanţarea proiectului de parteneriat
publicprivat

Legea prevede că finanţarea investiţiilor din
cadrul ppp se poate face atât integral de
partenerul privat, cât și din resurse financiare
asigurate de partenerul privat, împreună cu
partenerul public. De cele mai multe ori,
partenerul privat nu are toate fondurile necesare
proiectului, de aceea legea îi permite să atragă
alți investitori, precum instituțiile de credit. Așa
cum am menționat anterior, deși majoritatea
veniturilor societății de proiect provin din plățile
efectuate de către partenerul public, legea îi
permite acestuia să transmită în favoarea
societății dreptul de a încasa unele tarife de la
utilizatorii bunului sau serviciului respectiv.

Legea stabilește și care este beneficiarul
utilizării bunului sau serviciului public, iar acesta
poate fi partenerul public, o altă entitate publică
sau publicul în general.

4. Pregătirea proiectului și atribuirea
contractului de parteneriat publicprivat

Pentru a se putea încheia un contract de
ppp, trebuie parcurse următoarele etape:
pregătirea studiului de fundamentare de către
partenerul public, pe cheltuiala sa și pe baza unui
studiu de fezabilitate; parcurgerea procedurii de
atribuire a contractului de ppp, prin proceduri
transparente și competitive, respectiv licitație
deschisă, licitație restrânsă și dialog competitiv,
indiferent de valoarea contractului (procedura de
atribuire este similară cu cea de la achiziții
publice și concesiuni);    semnarea contractului
de ppp, dacă procedura de atribuire se
finalizează cu alegerea unei oferte câștigătoare.

În cazul proiectelor de investiţii publice medii
şi semnificative, parcurgerea etapelor specifice
este reglementată de Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor
măsuri fiscalbugetare pentru îndeplinirea unor
angajamente convenite cu organismele
internaţionale.

5. Contractul de parteneriat publicprivat
În lege sunt prevăzute aspectele care trebuie

vizate de contractul de ppp în mod obligatoriu,
cum ar fi, de exemplu: obiectul, modalitatea de
finanţare şi etapele proiectului; condiţiile de
înfiinţare şi funcţionare a societăţii de proiect;
termenele de realizare a lucrărilor; durata
contractului, cauzele de încetare a contractului şi
condiţiile în care se asigură continuitatea
serviciului public; drepturile constituite în
favoarea partenerului privat şi a societăţii de
proiect, precum și remunerarea partenerului
privat; modalitatea de alocare a riscurilor și de
împărţire a profitului în cadrul proiectului;
modalitatea de monitorizare şi control de către
partenerul public a respectării obligaţiilor
partenerului privat şi ale societăţii de proiect;
răspunderea contractuală, inclusiv sancţiunile şi
penalităţile aplicabile partenerului privat în cazul
neexecutării obligaţiilor sale; dreptul partenerului
public de a modifica unilateral anumite părţi ale
contractului şi de a denunţa unilateral contractul.

Având în vedere că finalitatea proiectului
este în interesul public, dacă apar situații de
excepție legate de sănătatea publică, protecția
mediului etc., partenerul public este îndreptățit să
modifice unilateral sau să ceară încetarea
contractului. De asemenea, poate înlocui
partenerul privat dacă acesta sau societatea de
proiect nu își îndeplinește obligațiile asumate.

Totuși, nu poate face asta decât dacă
posibilitatea și motivele respective au fost
prevăzute în documentaţia de atribuire şi în
contractul de parteneriat publicprivat. Dacă
partenerul privat a suferit prejudicii cauzate de
partenerul public, acesta are dreptul la
despăgubiri.

Cum era înainte?
Legea nr. 233/2016 vine să umple golul

legislativ lăsat de abrogarea Legii parteneriatului
publicprivat nr. 178/2010, act normativ ce a
primit numeroase critici.

Care este parcursul legislativ al actului?
Legea privind parteneriatul publicprivat a

fost adoptată de Parlament, promulgată prin
decret prezidențial și apoi publicată în Monitorul
Oficial, Partea I nr. 954 din 25 noiembrie 2016,
urmând să intre în vigoare pe 25 decembrie
2016.

Sursa: Avocatnet.ro

Lista cheltuielilor deductibile efectuate în scopul desfășurării activității economice şi luate astfel în
calcul la determinarea rezultatul fiscal va fi extinsă, potrivit unui proiect de act normativ lansat recent
de Ministerul Finanţelor Publice (MFP). Prin urmare, dacă Guvernul va fi de acord cu noile
reglementări, acestea se vor aplica începând de anul viitor.  

Potrivit Codului fiscal, cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice sunt
deductibile, cu excepţia celor care sunt deductibile limitat sau nedeductibile, enumerate în mod expres
de actul normativ.

Din 2017, pe lista cheltuielilor considerate ca fiind făcute în scopul desfăşurării activităţii
economice ar putea să se regăsească şi acele cheltuieli efectuate pentru organizarea și desfășurarea
învățământului profesional și tehnic, în condiţiiile în care, în prezent, cheltuielile cu pregătirea
profesională sunt deductibile la calculul rezultatului fiscal numai pentru salariați, acestea fiind
considerate cheltuieli asimilate salariilor, iar pentru elevi sunt deductibile bursele acordate în cadrul
unor limite fiscale.

Concret, măsura prezentată anterior este inclusă întrun proiect de modificare a Codului fiscal,
lansat recent de MFP şi aflat momentan în dezbatere publică. Prin urmare, dacă proiectul de act
normativ va primi votul Guvernului, noile reglementări se vor aplica începând cu 1 ianuarie 2017.

De altfel, potrivit notei de fundamentare a proiectului, introducerea cheltuielilor efectuate pentru
organizarea și desfășurarea învățământului profesional și tehnic pe lista chetuielilor deductibile pentru
determinarea rezultatului fiscal va conduce la o mai mare implicare a persoanelor juridice în procesul
de formare profesională şi tehnică a elevilor.

În acelaşi timp, proiectul de act normativ al MFP prevede şi completarea dispoziţiilor referitoare la
amortizarea fiscală. Astfel, imobilizările corporale deținute și utilizate pentru organizarea și
desfășurarea învățământului profesional și tehnic vor fi mijloace fixe amortizabile.

De asemenea, investițiile efectuate pentru organizarea și desfășurarea învățământului profesional
și tehnic vor fi considerate, la rândul lor, mijloace fixe amortizabile. 

Ce cheltuieli sunt deductibile acum?
Potrivit punctelor 13 şi 14 din normele de aplicare la Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 1/2016,

sunt considerate cheltuieli efectuate în scopul desfășurării activității economice, fără a se limita la
acestea, următoarele: cheltuielile de reclamă şi publicitate efectuate în scopul popularizării firmei,
produselor sau serviciilor, precum şi costurile asociate producerii materialelor necesare pentru
difuzarea mesajelor publicitare. Se includ în categoria cheltuielilor de reclamă şi publicitate şi bunurile
care se acordă în cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru încercarea produselor şi
demonstraţii la punctele de vânzare, precum şi alte bunuri şi servicii acordate cu scopul stimulării
vânzărilor; cheltuielile de transport şi de cazare în ţară şi în străinătate şi pentru alte persoane fizice
în condiţiile în care cheltuielile respective sunt efectuate în legătură cu lucrări executate sau servicii
prestate de acestea în scopul desfăşurării activităţii economice a contribuabilului; cheltuielile pentru
marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţele existente sau noi, participarea la târguri şi expoziţii, la

misiuni de afaceri, editarea de materiale informative proprii; cheltuielile de cercetare, precum şi
cheltuielile de dezvoltare care nu îndeplinesc condiţiile de a fi recunoscute ca imobilizări necorporale
din punct de vedere contabil; cheltuielile pentru perfecţionarea managementului, a sistemelor
informatice, introducerea, întreţinerea şi perfecţionarea sistemelor de management al calităţii,
obţinerea atestării conform cu standardele de calitate; cheltuielile pentru protejarea mediului şi
conservarea resurselor; cheltuielile efectuate cu editarea publicaţiilor care sunt înregistrate ca retururi
în perioada de determinare a profitului impozabil pe baza documentelor justificative şi în limita cotelor
prevăzute în contractele de distribuţie; cheltuielile generate de taxa pe valoarea adăugată ca urmare
a aplicării prevederilor titlului VII “Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal, în situaţia în care taxa
pe valoarea adăugată este aferentă unor bunuri sau servicii achiziţionate în scopul desfăşurării
activităţii economice, de exemplu: aplicare pro rată, efectuare de ajustări, taxa pe valoarea adăugată
plătită întrun stat membru al UE; cheltuielile reprezentând valoarea creanţelor înstrăinate, potrivit
legii; cheltuielile reprezentând dobânzi penalizatoare, penalităţi şi dauneinterese, stabilite în cadrul
contractelor încheiate, în derularea activităţii economice, cu persoane rezidente/nerezidente, pe
măsura înregistrării lor; cheltuielile privind serviciile care vizează eficientizarea, optimizarea,
restructurarea operaţională şi/sau financiară a activităţii contribuabilului; cheltuielile rezultate din
deprecierea titlurilor de participare şi a obligaţiunilor, înregistrate potrivit reglementărilor contabile
aplicabile;   cheltuielile generate de evaluarea ulterioară şi executarea instrumentelor financiare
derivate, înregistrate potrivit reglementărilor contabile.

Totodată, sunt cheltuieli deductibile la calculul rezultatului fiscal şi cheltuielile reglementate prin
alte acte normative în vigoare, ca de exemplu: cheltuielile efectuate pentru securitate şi sănătate în
muncă, potrivit legii; cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale
efectuate potrivit legislaţiei specifice; cheltuielile înregistrate ca urmare a restituirii subvenţiilor primite,
potrivit legii, de la Guvern, agenţii guvernamentale şi alte instituţii naţionale şi internaţionale.

Nu în ultimul rând, cu excepţia cheltuielilor deductibile limitat sau nedeductibile, orice cheltuieli cu
salariile sau asimilate salariilor sunt deductibile, pentru determinarea rezultatului fiscal, indiferent de
regimul fiscal aplicabil acestora la nivelul persoanei fizice.

În altă ordine de idei, există şi cheltuieli deductibile limitat, iar între acestea regăsim, printre altele,
cheltuielile de protocol, cheltuielile sociale, pierderile tehnologice, provizioanele și rezervele,
dobânzile, amortizarea, 50% dintre cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt
utilizate exclusiv în scopul activității economice.

În ceea ce priveşte categoria cheltuielilor nedeductibile, aici sunt incluse, printre altele, impozitul
pe profit, dobânzile și majorările de întârziere, penalitățile și amenzile, cheltuielile cu primele de
asigurare care nu privesc activele și riscurile asociate activității contribuabilului, cheltuielile aferente
veniturilor neimpozabile, cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat și cheltuielile privind bursele
private, acordate potrivit legii.

Sursa: Avocatnet.ro

Cadru legislativ nou privind parteneriatul publicprivat

Din 2017, 
Plătitorii de impozit pe profit ar putea deduce o nouă categorie de cheltuieli
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Editura “Standardizarea” a
publicat documentul

consolidat:
EUROCOD 7

PROIECTARE GEOTEHNICĂ
PARTEA 1: REGULI

GENERALE
Acum puteți utiliza un singur

document pentru proiectarea
geotehnică ! 

Pentru a facilita utilizarea
eurocodului referitor la proiectarea
geotehnică, ASRO a publicat lucrarea
“Eurocod 7. Proiectare geotehnică.
Partea 1: Reguli generale” care
cuprinde textul standardului SR EN
19971:2004 în care sau implementat
modificările aduse de amendamentul
SR EN 19971:2004/A1:2014 și erata
SR EN 19971:2004/AC:2009 și care a
fost completat cu prevederile anexei
naționale SR EN 1997
1:2004/NB:2016. 

Ce sunt EUROCODURILE?
Eurocodurile sunt standarde

europene, fiecare cu mai multe părți,
care furnizează reguli comune de
proiectare structurală pentru calculul
întregii structuri și a produselor
componente, de natură tradițională
sau inovatoare.

Acestea au fost elaborate de
Comitetul european de standardizare
(CEN) ca urmare a unei solicitări a
Comisiei Europene.

Scopul eurocodurilor este de
furniza:

un mijloc de a dovedi
conformitatea cu cerințele pentru
rezistență mecanică și stabilitate și
securitatea la foc stabilite prin
legislația europeană;

o bază pentru specificațiile
specifice contractelor de construcții și
servicii tehnice asociate;

un cadru pentru elaborarea
specificațiilor tehnice armonizate
pentru produsele pentru construcții.

Standardele europene referitoare
la eurocoduri au fost adoptate de țările
membre ca standarde naționale. 

De asemenea, fiecare țară a
elaborat anexele naționale
corespunzătoare. Acestea conțin
informații referitoare la parametrii
lăsați la alegerea fiecărei țări, denumiți
parametri determinați la nivel național,
care sunt utilizați pentru proiectarea
clădirilor și lucrărilor de construcții
inginerești din țara respectivă. 

Anexele naționale se referă la:
valorile și/sau clasele unde

eurocodul prevede alternative;
valorile care se utilizează acolo

unde eurocodul prezintă numai un
simbol;

date specifice țării respective
(geografice, climatice etc.), de
exemplu harta zonării zăpezii;

procedura care se utilizează
atunci când eurocodul indică proceduri
alternative;

deciziile care se iau în țara
respectivă privind aplicarea anexelor
informative;

informații complementare; acestea
au rolul de a ajuta utilizatorul în
aplicarea eurocodului, dar nu trebuie
să fie contradictorii cu acesta. 

Monitorul Oficial, Partea I,
nr. 964, 965, 966, 967, 968,

969  29 noiembrie 2016
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 964:
Ordonanțe și hotărâri ale

Guvernului României
83.  Ordonanţă de urgenţă privind
unele măsuri de eficientizare a
implementării proiectelor de
infrastructură de transport, unele
măsuri în domeniul transporturilor,
precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative
878.  Hotărâre pentru completarea
art. 1 din Hotărârea Guvernului nr.
392/2014 privind aprobarea
elementelor tehnice şi modalitatea de
stabilire a despăgubirilor pentru
persoanele fizice care au constituit
depozite la Casa de Economii şi

Consemnaţiuni C.E.C.  S.A. în
vederea achiziţionării de autoturisme,
precum şi pentru punerea în executare
a hotărârilor judecătoreşti
881.  Hotărâre pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr.
226/2015 privind stabilirea cadrului
general de implementare a măsurilor
programului naţional de dezvoltare
rurală cofinanţate din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare
Rurală şi de la bugetul de stat

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 967:
Legi și decrete

238.  Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 27/2016
pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 13/2013 privind serviciile poştale
1.037.  Decret pentru promulgarea
Legii privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 27/2016 pentru
modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 13/2013 privind serviciile poştale

Acte ale organelor de specialitate
ale administrației publice centrale
1.345.  Ordin al ministrului
sănătății privind raportarea zilnică a
stocurilor şi operaţiunilor comerciale
efectuate cu medicamentele de uz
uman din Catalogul naţional al
preţurilor medicamentelor autorizate
de punere pe piaţă în România de
către unităţile de distribuţie angro a
medicamentelor, importatori, fabricanţi
autorizaţi şi farmaciile cu circuit închis
şi deschis
2.774.  Ordin al ministrului
finanțelor privind prospectele de
emisiune a certificatelor de trezorerie
cu discont şi a obligaţiunilor de stat de
tip benchmark aferente lunii
decembrie 2016
5.386.  Ordin al ministrului educației
naționale și cercetării științifice pentru
modificarea şi completarea
Metodologiei privind formarea
continuă a personalului din
învăţământul preuniversitar, aprobată
prin Ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului nr.
5.561/2011

Monitorul Oficial, Partea I,
nr. 956, 957, 958, 959, 960,

961, 962, 963  28 noiembrie
2016

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 957:
Ordonanțe ale Guvernului

României
85.  Ordonanţă de urgenţă pentru
modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 23/2008 privind pescuitul şi
acvacultura

Acte ale Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei
77.  Ordin privind modificarea şi
completarea Regulamentului de
acreditare a producătorilor de energie
electrică din surse regenerabile de
energie pentru aplicarea sistemului de
promovare prin certificate verzi,
aprobat prin Ordinul preşedintelui
Autorităţii Naţionale de Reglementare
în Domeniul Energiei nr. 48/2014
87.  Ordin pentru modificarea şi
completarea Metodologiei de stabilire
a tarifului reglementat practicat de
operatorul pieţei de energie electrică,
aprobată prin Ordinul preşedintelui
Autorităţii Naţionale de Reglementare
în Domeniul Energiei nr. 67/2013

Acte ale Casei Naționale de
Asigurări de Sănătate
932.  Ordin pentru completarea
Ordinului preşedintelui Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.
412/2016 privind aprobarea regulilor
de confirmare din punctul de vedere al
datelor clinice şi medicale la nivel de
pacient pentru cazurile spitalizate în
regim de spitalizare continuă şi de zi,
precum şi a metodologiei de evaluare
a cazurilor neconfirmate din punctul de
vedere al datelor clinice şi medicale
pentru care se solicită reconfirmarea

Monitorul Oficial, Partea I,
nr. 960:

Hotărâri ale Guvernului României
865.  Hotărâre privind aprobarea

bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2016 al Companiei Naţionale de
Administrare a Infrastructurii Rutiere 
S.A., aflată sub autoritatea Ministerului
Transporturilor
876.  Hotărâre pentru modificarea art.
10 din Hotărârea Guvernului nr.
723/2016 privind aprobarea schemei
„Ajutor de minimis pentru
achiziţionarea de către producătorii
agricoli de juninci din rase specializate
de taurine, juninci din specia bubaline
şi/sau tauri de reproducţie din rase de
carne“

Monitorul Oficial, Partea I,
nr. 962:

Opinie separată
Ordonanțe ale Guvernului

României
87.  Ordonanţă de urgenţă pentru
rectificarea bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2016

Acte ale organelor de specialitate
ale administrației publice centrale
1.445.  Ordin al directorului general al
Agenției Naționale de Cadastru și
Publicitate Imobiliară privind
aprobarea organigramei oficiilor de
cadastru şi publicitate imobiliară, a
Centrului Naţional de Cartografie,
precum şi a regulamentelor de
organizare şi funcţionare ale acestora

Monitorul Oficial, Partea I,
nr. 950, 951, 952, 953, 954,

955  25 noiembrie 2016
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 954:
Legi și decrete

233.  Lege privind parteneriatul
publicprivat
979.  Decret pentru promulgarea Legii
privind parteneriatul publicprivat

Acte ale organelor de specialitate
ale administrației publice centrale

3.396.  Ordin al președintelui
Agenției Naționale de Administrare
Fiscală pentru aprobarea modelului şi
conținutului formularelor „Adeverinţă
de venit“ şi „Cerere de eliberare a unei
adeverinţe de venit“ pentru persoane
fizice
3.949/C.  Ordin al ministrului
justiției pentru aprobarea normelor
privind asigurarea gratuită de către
administraţia locului de deţinere a unui
număr de ziare sau publicaţii

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 955:
Hotărâri ale Guvernului României

862.  Hotărâre pentru aprobarea
categoriilor de construcţii la care este
obligatorie realizarea adăposturilor de
protecţie civilă, precum şi a celor la
care se amenajează puncte de
comandă de protecţie civilă

Monitorul Oficial, Partea I,
nr. 945, 946, 947, 948, 949 

24 noiembrie 2016
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 945:
Acte ale organelor de specialitate

ale administrației publice centrale
M.130.  Ordin al ministrului apărării
naționale privind modificarea şi
completarea Ordinului ministrului
apărării nr. M.82/2008 pentru stabilirea
domeniilor şi condiţiilor privind
angajarea şi executarea, la cerere,
prin unităţile Ministerului Apărării
Naţionale, a prestărilor de servicii
pentru persoane juridice sau pentru
persoane fizice
M.134.  Ordin al ministrului apărării
naționale pentru aprobarea

Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Casei de pensii
sectoriale a Ministerului Apărării
Naţionale

Monitorul Oficial, Partea I,
nr. 940, 941, 942, 943, 944 

23 noiembrie 2016
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 944:
Legi și decrete

231.  Lege privind respingerea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 51/2014 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune
de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii
971.  Decret pentru promulgarea Legii
privind respingerea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 51/2014
pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune
de servicii

Hotărâri ale Guvernului României
864.  Hotărâre privind aprobarea
schemei „Ajutor de minimis pentru
asigurarea serviciilor silvice pentru
fondul forestier proprietate privată a
persoanelor juridice şi fizice care
desfăşoară activităţi economice, dacă
suprafaţa proprietăţii forestiere este
mai mică sau egală cu 30 ha“ şi a
Procedurii de acordare de la bugetul
de stat a costurilor serviciilor silvice
pentru fondul forestier proprietate
privată a persoanelor juridice şi fizice
care nu desfăşoară activităţi
economice, dacă suprafaţa proprietăţii
forestiere este mai mică sau egală cu
30 ha

Monitorul Oficial, Partea I,
nr. 936, 937, 938, 939  22

noiembrie 2016
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 936:
Legi și decrete

224.  Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 213/1998 privind
bunurile proprietate publică
964.  Decret privind promulgarea
Legii pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 213/1998 privind
bunurile proprietate publică

Monitorul Oficial, Partea I,
nr. 932, 933, 934, 935  21

noiembrie 2016
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 932:
Hotărâri ale Guvernului României

852.  Hotărâre privind aprobarea
schemei „Ajutor de minimis pentru
achiziţionarea de către producătorii
agricoli de animale de reproducţie din
rase pure şi/sau hibride din specia
porcine“

Monitorul Oficial, Partea I,
nr. 929, 930, 931  18

noiembrie 2016
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 929:
Acte ale organelor de specialitate

ale administrației publice centrale
965.  Ordin al ministrului

agriculturii și dezvoltării rurale pentru
completarea Ordinului ministrului
agriculturii şi dezvoltării rurale nr.
155/2010 privind producerea în

vederea comercializării şi
comercializarea seminţelor de plante
furajere, Ordinului ministrului
agriculturii şi dezvoltării rurale nr.
149/2010 privind comercializarea
seminţelor de cereale, Ordinului
ministrului agriculturii, pădurilor şi
dezvoltării rurale nr. 1.265/2005 pentru
aprobarea Regulilor şi normelor
tehnice privind producerea în vederea
comercializării, controlul, certificarea
calităţii şi comercializarea seminţelor
de sfeclă de zahăr şi sfeclă furajeră,
Ordinului ministrului agriculturii,
pădurilor şi dezvoltării rurale nr.
1.366/2005 pentru aprobarea
Regulilor şi normelor tehnice privind
producerea în vederea comercializării,
controlul şi certificarea calităţii şi/sau
comercializarea seminţelor de legume,
Ordinului ministrului agriculturii,
pădurilor şi dezvoltării rurale nr.
1.266/2005 pentru aprobarea
Regulilor şi normelor tehnice privind
producerea în vederea comercializării,
certificarea calităţii şi comercializarea
cartofului pentru sămânţă şi Ordinului
ministrului agriculturii şi dezvoltării
rurale nr. 150/2010 privind
comercializarea seminţelor de plante
oleaginoase şi pentru fibre privind
eticheta oficială de pe ambalajele de
seminţe

Monitorul Oficial, Partea I,
nr. 931:

Legi și decrete
218.  Lege pentru modificarea art. 3
alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind
acordarea tichetelor de masă
958.  Decret privind promulgarea
Legii pentru modificarea art. 3 alin. (1)
din Legea nr. 142/1998 privind
acordarea tichetelor de masă

*220.  Lege pentru completarea
alin. (1) al art. 139 din Legea nr.
53/2003  Codul muncii
960.  Decret privind promulgarea
Legii pentru completarea alin. (1) al
art. 139 din Legea nr. 53/2003  Codul
muncii
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