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Norma de
consultanþi fiscali

A trecut ºi examenul pentru atribuirea calitãþii de consultant fiscal sesiunea decembrie 2007. ªi de aceastã datã candidaþii s-au dovedit a fi
„insuficient de bine pregãtiþi“. Documentele puse la dispoziþie pe pagina web a Camerei Consultanþilor Fiscali aratã cã dintr-un total de 4.015
candidaþi, doar 139 au fost admiºi, mai exact o ratã de promovabilitate
de doar 3,46%. Firesc, reacþiile nu au întârziat sã aparã. Majoritatea
candidaþilor respinºi au depus contestaþii individuale, dar nu s-au dat
înapoi nici de la a semna petiþii ºi propuneri de anulare a examenului
pe motiv de fraudã. Ciudat rezultat. Nu ºtiu de ce, dar parcã îmi vine sã
mã întreb dacã nu cumva s-a cam fãcut norma de consultanþi fiscali ºi
de acum se intrã în „castã“ doar pe bazã de „recomandãri solide“. De
ce spun acest lucru? Spun aceasta deoarece pe 17 iunie 2007, atunci
când, ca ºi acum, s-a dat examen, în sãlile Universitãþii Politehnice Bucureºti a fost înregistrat un record de promovabilitate. Peste 80% din
cei înscriºi în competiþie, respectiv 2.610 persoane, au reuºit sã ia examenul cu brio. Testul, deºi dificil, necesitând parcurgerea întregii legislaþii ºi proceduri în domeniu, extrem de vaste, nu a avut nicio tainã pentru majoritatea covârºitoare a aspiranþilor, procentajul obþinut tinzând
spre maxim. O performanþã, având în vedere cã la examenele anterioare s-a picat cu brio. De pildã, în noiembrie 2006 au promovat doar 24
de candidaþi din 8.639 înscriºi, iar în sesiunea din martie a acestui an
procentul de promovabilitate s-a ridicat, luând concursul 945 de persoane din 1.735. Probabil de aceea au existat unele voci care sugerau
cã la examenul cu pricina s-a venit cu lecþia servitã ºi cã s-a urmãrit certificarea a cât mai mulþi consultanþi care sã dea legitimitate noii Camere a Consultanþilor Fiscali, o organizaþie profesionalã care de curând,
dupã amintitul examen, a primit girul Guvernului, printr-un act normativ
care a completat Ordonanþa 71/2001 privind organizarea ºi exercitarea
activitãþii de consultanþã fiscalã. Acum iatã cã lucrurile s-au schimbat.
Inclusiv s-a schimbat regula jocului, dovadã cã printre inconvenientele
respinºilor se sesizeazã faptul cã, pe baza listelor afiºate de CCF, atât
pentru înscriºi la examen, cât ºi pentru cei admiºi, numai într-o singurã
salã s-a promovat mai mult de jumãtate, unul dupã celãlalt, inteligenþa
grupându-se toatã la un loc, dupã cum spune unul dintre candidaþi. Eu
tind sã cred cã „s-a cam fãcut norma de consultanþi“.
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Legea Fondului Proprietatea SA,
modificatã din nou
La mai bine de un an ºi jumãtate de la
primele condamnãri ale României de cãtre
Curtea Europeanã a Drepturilor Omului
pentru neacordarea despãgubirilor persoanelor cãrora li s-au preluat abuziv locuinþele de cãtre regimul comunist, Ministerul
Economiei ºi Finanþelor a iniþiat un proiect
de modificare a HG 1481/2005 privind înfiinþarea SC „Fondul Proprietatea“ SA.
Proiectul a fost publicat pe site-ul MEF la
data de 12 decembrie a.c. ºi va fi supus
dezbaterii publice timp de o lunã, pânã la
12 ianuarie 2008.
Potrivit Notei de fundamentare, mãsurile s-au impus în vederea accelerãrii procedurii de acordare a despãgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv,
precum ºi pentru eficientizarea activitãþii
Fondului Proprietatea.
Dacã proiectul va fi adoptat, administrarea societãþii se va face în sistem dualist, în condiþiile reglementate de Legea nr.
31/1990 privind societãþile comerciale, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, organizându-se, funcþionând ºi
încetându-i activitatea conform prevederilor Legii 247/2005 ºi ale OUG 81/2007

pentru accelerarea procedurii de acordare
a despãgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv.
Fondul Proprietatea se înfiinþeazã ca
organism de plasament colectiv, societate
de investiþii de tip închis, ºi va putea
funcþiona timp de 10 ani, cu posibilitatea
de prelungire. Fondul Proprietatea este
autorizat sã emitã obligaþiuni în condiþiile
legii, dar nu se poate împrumuta în scopuri
investiþionale. Potrivit proiectului, Fondul
Proprietatea a fost înfiinþat în scopul
administrãrii ºi gestionãrii portofoliului
sãu, domeniul principal de activitate al
societãþii comerciale fiind cel descris de
Cod CAEN 6523 – alte tipuri de intermedieri financiare, activitatea principalã fiind
efectuarea de investiþii financiare.
Concret, obiectul de activitate al societãþii constã în administrarea ºi gestionarea
portofoliului în vederea acordãrii despãgubirilor aferente imobilelor ce nu pot fi
restituite în naturã, prin transfer cu titlu
gratuit al acþiunilor din proprietatea statului
în proprietatea persoanelor îndreptãþite ºi
alte activitãþi auxiliare ºi adiacente, în conformitate cu reglementãrile în vigoare.|

EximBank va colabora
cu Banca de Dezvoltare
a Chinei
Banca de Export-Import a
României, EximBank, a încheiat un acord de cooperare cu
Banca de Dezvoltare a Chinei,
cele douã bãnci urmãrind intensificarea relaþiilor comerciale
dintre cele douã state. Instituþiile financiare vor colabora pentru
identificarea elementelor de
interes comun în ceea ce priveºte bunurile ºi serviciile exportate/importate de clienþi, precum
ºi derularea de proiecte în domeniul infrastructurii ºi industriei, se aratã într-un comunicat
al bãncii româneºti. De asemenea, bãncile vor promova oportunitãþile de afaceri ºi investiþiile
din þãrile pe care le reprezintã.
Potrivit EximBank, acordul va
facilita obþinerea informaþiilor
comerciale despre potenþialii
parteneri ai clienþilor celor douã
bãnci, dar ºi despre evoluþia
economicã de pe piaþa respectivã, diminuând riscurile la care
se expun agenþii economici.|
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Economia Europei va creºte susþinut
Economia Uniunii Europene va creºte în pofida
turbulenþelor recente de pe pieþele internaþionale, deoarece are o bazã solidã, au arãtat vineri
liderii Uniunii Europene (UE) ºi au atras atenþia
asupra nevoii de reforme care sã ajute UE în
competiþia internaþionalã, scrie Reuters, citat de
NewsIn. Liderii Uniunii Europene au mai spus cã,
în contextul crizei ce persistã pe piaþa creditelor,
este esenþial ca ele sã fie monitorizate în continuare, sã fie îmbunãtãþitã transparenþa pentru
investitori, jucãtori de pe pieþe ºi autoritãþi de
reglementare, urmând ca rolul agenþiilor de evaluare financiare sã fie revizuit. „Politicile macroeconomice solide ºi pieþele financiare stabile
sunt elemente fundamentale pentru o creºtere
economicã susþinutã“, au arãtat oficialii europeni, într-o declaraþie fãcutã dupã un summit
trimestrial. „Consiliul European aratã cã elementele macroeconomice fundamentale din Uniunea
Europeanã sunt solide ºi se aºteaptã o creºtere
economicã susþinutã, având în vedere ultimele
evoluþii de pe pieþele financiare“, au spus reprezentanþii UE.|

Euro a fost cotat pentru
martie la 3,5799 lei
Ultima sãptãmânã de tranzacþionare din acest an a gãsit investitorii pe
poziþii de expectativã, datoritã apropierii scadenþei lunare.
În aceste condiþii, au fost tranzacþionate doar 4.572 contracte futures ºi
options, valoarea lor reprezentând
echivalentul a 18,7 milioane de lei.
Dupã o perioadã susþinutã de creºtere,
numãrul poziþiilor futures a scãzut,
coborând sub pragul de 80.000.
Raportul euro/leu cu scadenþa vineri a fost tranzacþionat la 3,51 - 3,545
lei, cu o închidere la 3,527 lei, mai sus
cu 0,7 bani faþã de vineri. Pentru martie
creºterea a fost mai consistentã, euro
urcând cu 2,99 bani pânã la 3,5799 lei.
Preþurile futures ale derivatelor pe
acþiuni au avut o evoluþie descendentã.
În opinia brokerilor, „ultimele ºedinþe
de tranzacþionare ale acestui an vor fi
dominate de douã direcþii: marcarea
profiturilor sau închiderea poziþiilor
pe scadenþa scurtã înainte de data
efectivã a acesteia ºi reorientarea cãtre
martie, prin operaþiuni de roll-over“.
Cele mai cãutate derivate au fost
cele pe SIF 5, fiind tranzacþionate
2.344 contracte. Dintre acestea, peste
51,5% au fost încheiate pentru martie
2008, observându-se astfel orientarea
unui numãr din ce în ce mai mare de
investitori. Raportat la preþuri, SIF 5
decembrie au scãzut cu 2,5 bani ºi au
închis la 4,375 lei, ele fluctuând între
4,3402 ºi 4,39 lei, cumpãrãtorii de
Call sperând cã ele vor creºte pânã
vineri la peste 4,51 lei. Pentru martie
SIF 5 a pierdut 5 bani ºi au închis la
4,645 lei, iar pentru iunie 1,99 bani,
coborând la 4,6901 lei.
SIF 2 au atras peste 2.100 contracte, consemnându-se scãderi pentru
toate scadenþele tranzacþionate. Pentru vineri SIF 2 s-a depreciat cu 1,92
bani, închizând la 3,4648 lei, iar pentru martie ºi iunie cu 6 bani ajungând
la 3,7 ºi, respectiv, 3,83 lei.
La rândul lor, BRK au scãzut pentru vineri cu 4,01 bani la 2,6699 lei, în
timp ce pentru martie viitor scãderea
de 1,52 bani a dus preþul la 2,88 lei.|

Eveniment

Inflaþia continuã sã atace
buzunarul românului
În noiembrie, inflaþia anualã a ajuns la 6,67%
A DINA V LAD

Preþurile au continuat sã îºi facã de
cap ºi în penultima lunã a lui 2007, depãºind din nou aºteptãrile analiºtilor. Inflaþia
a urcat în noiembrie cu încã 0,93 puncte
procentuale faþã de luna precedentã, împinsã fiind de creºterea preþurilor la mãrfurile alimentare cu 1,2 puncte procentuale, a celor nealimentare cu 0,6% ºi a tarifelor serviciilor cu 1,2%. În ceea ce priveºte inflaþia anualã, aceasta s-a situat la
6,67% la finele primelor 11 luni ale lui
2007. Analiºtii economici vãd, în aceastã
situaþie, un nivel al inflaþiei pentru primele luni ale lui 2008 de pânã la 8% ºi cred
cã majorarea dobânzii de politicã monetarã de cãtre banca centralã este iminentã,
majorare ce ar putea determina o întãrire
a leului.
Scumpirea alimentelor a continuat sã
antreneze presiuni inflaþioniste, în timp ce
deprecierea leului cu 5,47% s-a reflectat
în majorãri de preþuri mai ales la serviciile de telefonie. Astfel, cele mai importante scumpiri au fost consemnate în noiembrie de sectorul serviciilor, de 1,21
puncte procentuale, potrivit datelor Institutului Naþional de Statisticã. Astfel, în

cea de-a 11-a lunã, avansul preþurilor la
servicii l-a devansat pe cel al alimentelor,
preþurile acestora urcând cu 1,17%. Pe
grupa mãrfurilor alimentare, pâinea s-a
scumpit cu 2,19%, legumele ºi conservele
de legume cu 1,42%, avans impulsionat
de fasolea boabe ºi alte leguminoase
(2,59%). Totodatã, preþurile la ulei ºi ouã
au continuat sã creascã, înregistrând majorãri de 4,57% ºi, respectiv, 6,56%. În
ceea ce priveºte mãrfurile nealimentare,
acestea au consemnat o scumpire cu
0,61%, avans susþinut de combustibili
(1,63%), energia termicã (2,61%) ºi autoturisme ºi piese de schimb (1,82%).
Creºterea medie a preþurilor pe total în
ultimele 12 luni (decembrie 2006 – noiembrie 2007) faþã de precedentele 12 luni
(decembrie 2005 – noiembrie 2006) determinatã pe baza IPC este de 4,7%, iar cea
determinatã pe baza indicelui armonizat
al preþurilor de consum (IAPC) este de
4,8%. Rata medie a inflaþiei lunare din
acest an a ajuns la 0,5%, faþã de 0,4% în
2006.
Banca Naþionalã a României þinteºte
rata inflaþiei calculatã la sfârºit de perioadã, iar pentru acest an ea este de 4%, cu o

bandã de plus/minus un punct procentual.
În contextul acestor creºteri de preþuri pe
toate cele trei grupe, rãmâne de vãzut ce
nivel va atinge inflaþia la finele anului,
analiºtii fiind pesimiºti chiar ºi cu ultima
prognozã a bãncii centrale, de 5,7 puncte
procentuale. În ceea ce priveºte estimarea
Comisiei Naþionale de Prognozã asupra
inflaþiei la finele acestui an, ea se situeazã
puþin peste a bãncii centrale, la 6%.
Pentru 2008, CNP anticipeazã o creºtere a
preþurilor de 4,5%.

Preþurile ar putea creºte cu
pânã la 8% la începutul anului
viitor
Nivelul ridicat al inflaþiei din acest an,
dar ºi prognozele pentru primele luni ale
anului viitor, care urcã inflaþia pânã la un
nivel de 8 puncte procentuale, fac ca decizia bãncii centrale de a majora dobândacheie sã fie una inevitabilã, cred analiºtii.
În cazul în care creºterea de dobândã va fi
suficient de importantã, aceasta s-ar putea
reflecta într-o apreciere a leului.
„Cresc expectaþiile privind majorarea
dobânzii de referinþã în luna ianuarie cu
50 de puncte de bazã ºi, simultan, expec-
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taþiile de apreciere a monedei naþionale“, a
declarat economistul ºef al BRD – Groupe
Societe Generale, Florian Libocor. Pe de
altã parte, Ciprian Dascãlu, trader în cadrul Bãncii Millennium, este de pãrere cã
o creºtere de 0,5% a dobânzii de politicã
monetarã ar putea dezamãgi investitorii.
„Cu o inflaþie de 6,6% la sfârºitul anului
ºi o dobândã de 8%, randamentele ar fi
scãzute“, a afirmat Dascãlu.
O creºtere a dobânzii de politicã monetarã este anticipatã ºi de analiºtii ºefi ai
ING Bank România, Florin Câþu, ºi Raiffeisen Bank, Ionuþ Dumitru. „BNR este
obligatã sã creascã dobânda dacã vrea ca
þinta de inflaþie pe 2008 sã fie atinsã.
Acum politica monetarã este relaxatã, iar
pentru a avea efect trebuie sã fie mai agresivã. Mesajul BNR este însã cã nu sunt
agresivi, pentru a nu afecta creºterea economicã, de aceea cred cã majorarea dobânzii va fi fãcutã treptat“, a spus Câþu.
Estimãrile analiºtilor indicã, pentru
sfârºitul acestui an, niveluri ale inflaþiei
cuprinse între 6,5% ºi
7%. Pentru primele luni
ale anului viitor, analiºtii anticipeazã niveluri
ale inflaþiei de 7-8%.
„Inflaþia anualã ar putea fi mai redusã în ultimul trimestru al anului viitor, în cazul în
care vom avea un an
agricol normal, iar
preþurile alimentelor
se vor atenua. Dacã
vom avea însã secetã
sau inundaþii, atunci
vom ajunge sã vorbim
de inflaþie de douã
cifre în 2008“, a afirmat Dumitru. „Mone6 |

conta

| ianuarie 2008

da naþionalã s-a depreciat în medie cu
3,5% în noiembrie, iar efectele s-au fãcut
simþite în special în servicii ºi mai ales la
cele de telefonie, care s-au scumpit cu
3,38%, foarte aproape de nivelul mediu
de depreciere a leului din acea lunã“, a
explicat economistul-ºef al Bãncii Comerciale Române, Lucian Anghel.
Anghel a precizat cã presiunea inflaþionistã va continua ºi în decembrie, iar
tarifele serviciilor vor fi influenþate în
continuare de evoluþia cursului valutar,
motiv pentru care am putea asista în decembrie la o inflaþie lunarã de 0,7-0,9%,
respectiv la o inflaþie anualã de 6,6-6,8%
la sfârºitul lui 2007.
De asemenea, Anghel se aºteaptã ca
inflaþia sã se situeze la niveluri ridicate în
primele douã trimestre ale anului viitor,
ceea ce ar putea determina BNR sã înãspreascã politica monetarã, o temperare a
creºterii preþurilor la bunurile de consum
putând sã aibã loc abia spre finalul lui
2008.

Inflaþia urcã peste tot în lume
Un ultim raport al grupului Erste
Bank ne aratã cã situaþia se generalizeazã
ºi la nivelul Europei Centrale ºi de Est, ba
mai mult, chiar pe plan mondial, toate
economiile confruntându-se cu problema
creºterii preþurilor. „Dupã câþiva ani în
care în regiunea Europei Centrale ºi de
Est s-a derulat cu succes procesul de dezinflaþie, inflaþia se înscrie brusc pe un
trend ascendent. Aceasta nu este doar o
problemã regionalã – inflaþia creºte la nivel mondial“, se aratã în raportul Erste
Bank. În principal, preþurile mai ridicate
pentru produse alimentare ºi petrol sunt
considerate responsabile pentru inflaþia
mai ridicatã, iar contribuþia lor la inflaþia
din Europa Centralã ºi de Est este mult
mai mare decât în vestul Europei. „Ne aºteptãm ca bãncile centrale sã nu reacþioneze pe deplin la aceºti fac-

tori, întrucât sunt factori exogeni, care
foarte probabil au un efect temporar sau
singular asupra inflaþiei.
Totuºi, este foarte probabil ca bãncile
centrale din Europa Centralã ºi de Est sã
acþioneze ºi ne aºteptãm sã rãspundã inflaþiei ridicate prin intermediul unor creºteri
modeste ale dobânzilor sau cel puþin prin
lansarea unor comentarii alarmiste, care
sã susþinã eforturile depuse în vederea reducerii inflaþiei“, a spus Juraj Kotian, manager al diviziei de cercetare macroeconomicã pentru ECE în cadrul Grupului
Erste. Totodatã, în raport se aratã cã, pe
termen lung, convergenþa preþurilor va
afecta inflaþia, mai ales în cazul noilor
membri ai Uniunii Europene.
„Convergenþa preþurilor în regiunea
Europei Centrale ºi de Est trebuie perceputã ca un efect natural al convergenþei
veniturilor. Mai mult, condiþiile monetare
înãsprite bazate pe aprecierea valutelor ºi
diferenþialele ratelor dobânzii oferã beneficii importante celor care investesc în
valutele Europei Centrale ºi de Est“, declarã Juraj Kotian.

Leul, o investiþie rentabilã în
urmãtorii doi ani
În ciuda proastelor perspective privind inflaþia, analiºtii Erste Bank considerã cã, în mãsura în care economiile din
þãrile Europei Centrale ºi de Est vor avea
evoluþii similare, cea mai ridicatã rentabilitate pentru investiþiile în valutele din regiune va fi atinsã de cele în lei. Rentabilitatea monedei naþionale care include ºi
efectul valutar este estimatã pentru perioada 2008-2009 la 6%, pentru investiþiile în lei, la 3,6% pentru cele în zlotul polonez, în timp ce forintul nu va genera o
ratã mai mare de 2%.
„În mãsura în care þãrile converg în
ceea ce priveºte nivelurile veniturilor ºi
preþurilor, ne aºteptãm
ca aceastã primã sã
rãmânã la valori pozitive în þãrile cu un
regim flexibil al ratei
de schimb valutar ºi
al þintelor de inflaþie.
Conform previziunilor noastre, cea
mai ridicatã primã de
rentabilitate, de aproximativ 6% p.a.
incluzând efectul valutar, ar putea fi atinsã prin intermediul
investiþiilor în leul
românesc“, spune analistul Erste Group,
Juraj Kotian.|

Pulsul economiei

Lungul drum spre creditul pentru IMM
Datele Bãncii Naþionale a României
reflectã accesul restrâns al întreprinderilor mici ºi mijlocii la credite. În perioada
2004-2006, doar 12% dintre IMM au avut
acces la un împrumut bancar, iar în acest
an ponderea acestora a urcat uºor, cu douã
puncte procentuale. Deºi la nivelul sectorului firmelor mici ºi mijlocii se poate
constata cã instituþiile de credit devin din
ce în ce mai active în ceea ce priveºte creditarea acestora, volumul împrumuturilor
cãtre firmele de talie micã ºi mijlocie urcând cu 34% la jumãtatea acestui an faþã
de sfârºitul lui iunie 2006, doar 14% dintre IMM opteazã pentru o finanþare bancarã. De subliniat este faptul cã din totalul
creditelor acordate companiilor, 63% au
fost contractate de micii întreprinzãtori.
Cei mai mulþi întreprinzãtori indicã
drept principalã cauzã pentru neapelarea
la credite faptul cã procesul de obþinere a
unui credit este dificil. Totodatã, se considerã drept piedicã nivelul costului de finanþare care nu poate fi suportat de majoritatea IMM. Principalele piedici identificate în finanþarea bancarã sunt garanþiile
excesive impuse de bãnci ºi dobânzile exianuarie 2008 |
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Pulsul economiei
cesiv de mari pentru creditele acordate
atât în lei, cât ºi în valutã. De asemenea,
întreprinzãtorii nu pot avea acces la un
împrumut bancar din cauza calitãþii ºi
performanþelor relevate de cãtre bilanþurile contabile.
În ceea ce priveºte structura creditãrii
micilor întreprinzãtori, 49,05% dintre împrumuturi sunt de trezorerie, luate pe cash
flow-ul firmelor, 31,5% din sumele împrumutate vizau investiþii în echipamente,
9,64% bunuri imobiliare ºi 8,66% alte credite, potrivit datelor bãncii centrale. Creditele destinate exporturilor ocupau în totalul
celor accesate o pondere de doar 0,07%.
Analistul economic Bogdan Baltazar
a arãtat cã doar douã treimi din rândul firmelor mici ºi mijlocii au apelat vreodatã
la consultanþã informalã ºi mult mai puþine au cerut sprijin unei companii de consultanþã financiarã. În plus, acesta a menþionat cã doar 22% dintre IMM considerã
cã nu au avut probleme la contractarea
unui credit ºi 20 la sutã au contractat un
credit acoperit cu garanþii proprii.
La fel ca ºi în cazul firmelor mici ºi
mijlocii, doar 14% dintre companii au
luat credite bancare, preferinþa acestora
fiind îndreptatã cãtre finanþãrile externe
de la firmele-mamã. Statisticile BNR aratã cã valoarea sumelor astfel atrase reprezintã aproximativ jumãtate din valoarea
creditului intern. O creºtere a creditãrii la
nivelul companiilor este explicatã prin
mãrirea numãrului unitãþilor care au apelat la resursele bãncilor ºi nu printr-un
avans al volumului, având în vedere cã
ponderea creditului bancar în pasivul
companiilor s-a menþinut în iunie 2007 la
un nivel modest, de aproximativ 8%.
Bogdan Baltazar spune cã sistemul
bancar românesc se aflã la un nivel bun,
iar reducerea în totalul creditelor a ponderii ocupate de împrumuturile standard de
la 57,20% în septembrie 2006 la 53,94%
în septembrie curent nu este una îngrijorãtoare. Baltazar spune cã avansul ponderii creditelor în observaþie de la un nivel
de 34,59% înregistrat în septembrie 2006
la 37,2% în aceeaºi lunã a anului curent
s-a realizat din cauza creºterii creditelor
în valutã acordate persoanelor fizice. „ªi
aici revin ºi mai spun încã o datã, este
sfânt sã te împrumuþi în moneda în care îþi
câºtigi veniturile“, a spus Baltazar.

„1 ianuarie 2008 nu este
o ghilotinã privind
implementarea Basel II“
Toate instituþiile de credit de pe piaþa
bancarã româneascã vor trebui sã se supunã începând cu 1 ianuarie 2008 directivelor europene privind cerinþele de adecvare
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a capitalurilor ºi de raportare financiarã.
Deºi pânã la finele lunii noiembrie doar
jumãtate din bãnci dispuneau de un set de
politici de control ºi diminuare a riscului,
de sistem IT ºi de un plan de recuperare a
datelor în caz de dezastru, ºi totodatã doar
un sfert dintre acestea au testat aplicaþiile
informatice, Baltazar e de pãrere cã 1 ianuarie nu este o ghilotinã, iar încadrarea
se va realiza în timp. „Mesajele privind
implementarea Basel II nu sunt extraordinar de optmiste, dar nu trebuie sã ne îngrijorãm, pentru cã BNR o sã fie acolo“, a

mai spus Baltazar. Prin implementarea
Basel II, activitatea bãncilor va deveni
mai puþin expusã riscurilor, iar indicatorii de alertã rapidã nu vor mai lãsa bãncile
sã continue pe pante nesigure pentru stabilitatea financiarã din punctul de vedere
al riscului de credit, de piaþã sau operaþional.
„Am auzit pãreri potrivit cãrora implementarea Basel II va aduce o oarecare
lejeritate în contractarea creditelor de cãtre întreprinderi mici ºi mijlocii. Eu nu
vãd lucrurile chiar aºa“, a spus analistul.|

Studii de caz

Operaþii privind credite bancare
contractate pe termen scurt
Se primeºte un credit bancar pe 2 luni
în sumã de 8.000 RON cu rambursare în
douã rate lunare egale. Rata dobânzii este
de 15% pe an ºi trebuie achitatã lunar. Din
cauza unor dificultãþi financiare, compania achitã cea de-a doua ratã luna viitoare.

Informaþii despre conturile
utilizate
Contul 5121 (conturi la bãnci în lei)
este un cont bifuncþional, poate fi atât de
active, cât ºi de pasiv, dupã situaþie. Astfel, dacã disponibilitãþile existente în cont

Pasul 1: primirea creditului pe douã luni

5121
(conturi la bãnci în lei)

=
5191
8.000
(credite bancare pe termen scurt)

Pasul 2: calcularea ºi achitarea dobânzii în prima lunã

8.000 X 15 : 100 : 12 = 100
666
(cheltuieli privind dobânzile)

=

5121
(conturi la bãnci)

100

Pasul 3: rambursarea primei pãrþi din principalul împrumutat

8.000 : 2 = 4.000
5191
(credite bancare pe termen scurt)

=

5121
(conturi la bãnci în lei)

4.000

Pasul 4: dobânzi neachitate la scadenþã aferente ultimei luni

4.000 x 15 : 100 : 2 = 300
666
(cheltuieli privind dobânzile)

=

5198
(dobânzi aferente creditelor
bancare pe termen scurt)

300

Pasul 5: înregistrarea creditului restant

5191
(credite bancare pe termen scurt)

=
5192
4.000
(credite bancare pe termen scurt
nerambursate la scadenþã)

Pasul 6: achitarea dobânzii restante luna urmãtoare

5198
(dobânzi aferente creditelor bancare
pe termen scurt)

=

5121

300

=

5121

4.000

Pasul 7: rambursarea ratei scadente

5192
(credite bancare pe termen scurt
nerambursate la scadenþã)

bilitãþile bãneºti ale firmei aflate la
bancã. Dacã volumul disponibilitãþilor
nu poate acoperi integral plãþile de efectuat, banca va acorda un credit, însã nu
mai mult de limita maximã impusã. În
aceastã situaþie este un cont de pasiv ºi
se crediteazã cu creditul acordat de bancã prin plãþi din contul curent. Se debiteazã cu rambursãri de credite de trezorerie prin încasãri în contul curent.
Soldul creditor exprimã credite de trezorerie datorate bãncii.
Contul 5191 (credite bancare pe termen scurt) se crediteazã cu creditul bancar pe termen scurt acordat de bancã pentru nevoi curente. Se debiteazã cu creditul
restituit bãncii la scadenþa din conturile
de disponibilitãþi bãneºti.
Soldul creditor reprezintã creditele
restante la bãnci.
Contul 5192 (credite bancare pe termen scurt nerambursabile la scadenþã) se
crediteazã cu dobânzi aferente creditelor
bancare pe termen scurt datorate ºi se
debiteazã cu dobânzile achitate.
Soldul creditor reprezintã dobânzile
datorate bãncii.
Contul 5198 (dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt) se crediteazã cu dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt datorate ºi se debiteazã cu dobânzile achitate. Soldul creditor reprezintã dobânzile datorate bãncilor.

Operaþii privind acreditivele
ocupã integral volumul plãþilor de efectuat, este cont de activ. În aceastã situaþie se
debiteazã cu sume încasate în lei/valutã
prin bancã.
Se crediteazã cu sumele plãtite prin
bancã, iar soldul debitor reflectã disponi-

O societate comercialã deschide un
acreditiv în sumã de 1.000 RON, care este
folosit pentru plata furnizorilor, în valoare
de 900 RON. Acreditivul neutilizat se
vireazã în contul de disponibil.
Sunt necesare urmãtoarele operaþiuni
contabile:

Pasul 1: deschiderea acreditivului

581
(viramente interne)
5411
(acreditive în lei)

=
=

5121
(conturi la bãnci în lei)
521
(viramente interne)

1.000
1.000

Pasul 2: achitarea datoriilor faþã de furnizori

401
(furnizori)

=

5411
(acreditive în lei)

900

5411
(acreditive în lei)
100
(viramente interne)

100

Pasul 3: retragerea acreditivului neutilizat

581
(viramente interne)
5121
(conturi la bãnci în lei)

=
= 581
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Studii de caz

Operaþii privind taxa pe valoarea
adãugatã
Studiu de caz 1

Studiu de caz 3

O companie se aprovizioneazã cu
materii prime în valoare de 1.000 RON ºi
TVA deductibilã în valoare de 160 RON.
Total facturi materii prine – 1.160 RON.
Se va face urmãtoarea notã contabilã:
%
=
401
1160
(furnizori)
301
(materii prime)
4426
(TVA deductibilã)
Informaþii despre conturile utilizate:
Contul 4426 (TVA deductibilã) se foloseºte pentru evidenþa TVA-ului calculatã pe facturile furnizorilor, deductibilã
din punct de vedere fiscal, fiind un cont
de activ.
Se debiteazã cu TVA din facturile furnizorilor privind cumpãrãrile efectuate.
Se crediteazã la sfârºitul perioadei cu
sume compensate din TVA colectatã ºi cu
diferenþã deductibilã mai mare, dar cu
TVA colectatã mai micã.
La sfârºitul perioadei se închide, deci
nu înregistreazã sold.|

Se înregistreazã în contabilitate urmãtoarele operaþiuni:
- accize în valoare de 5.000 RON (intrã în costul de achiziþie al materiilor prime)
301
= 446
5.000
(materii prime)
(alte impozite, taxe ºi vãrsãminte asimilate)
- achitarea cu ordin de platã a accizelor
446
= 5121
(alte impozite, taxe
(conturi la bãnci în lei)
ºi vãrsãminte asimilate)
- înregistrarea impozitului pe clãdiri
635
= 446
(cheltuieli cu alte impozite,
(alte impozite, taxe, vãrsãminte)
taxe, vãrsãminte)

5.000

2.000

- achitarea în numerar a impozitului pe clãdiri
446
= 5311
2.000
(alte impozite, taxe, vãrsãminte)
(casa în lei)
Informaþii privind conturile utilizate
Contul 446 (alte impozite, taxe ºi vãrsãminte asimilate) este un cont de pasiv evidenþiind datoriile fiscale ale companiei. Þine evidenþa impozitelor: pe dividende,
accize, taxe vamale, impozite locale. Se crediteazã cu impozitele ºi taxele datorate
bugetului statului sau local, inclusiv pentru dividende. Se debiteazã cu sumele care se
deconteazã la bugetul local sau al statului.|

Studiu de caz 4
Studiu de caz 2
Se factureazã vânzarea produselor finite clienþilor, dupã cum
urmeazã: preþ total de vânzare – 24.000 RON, TVA colectatã –
3.840 RON. Total de încasat: 27.840 RON.
Se înregistreazã în felul urmãtor:
4111
= %
27.840
(clienþi)
701
24.000
(venituri din vânzarea produselor finite)
4427
3.840
(TVA colectatã)
Informaþii despre conturile utilizate
Contul 4427 (TVA colectatã) este un cont de pasiv, fiind folosit
pentru evidenþa sumelor datorate de companie bugetului de stat, reprezentând taxa pe valoarea adãugatã aferentã vânzãrilor de produse efectuate.
Se crediteazã cu TVA înscrisã în facturile emise de cãtre clienþi sau alte documente
legale reprezentând vânzãri de
produse.
Se debiteazã la sfârºitul perioadei cu sumele reprezentând
TVA deductibilã compensate ºi
cu diferenþa dintre TVA colectatã mai mare ºi TVA deductibilã mai micã.|
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Datoritã neplatei la termen a impozitului pe profit, o companie este nevoitã sã suporte majorãri în valoare de 2.000 RON
ºi diminuãri de penalitãþi în valoare de 700 RON privind TVA
de platã care au fost calculate anul precedent.
Se impune efectuarea urmãtoarelor note contabile:
– majorãri de întârzieri pentru neplata la termen a impozitului pe profit
6581
= 4481
2.000
(despãgubiri, amenzi ºi penalitãþi)
(alte datorii faþã de
bugetul statului)
– creanþa privind diminuarea penalitãþilor
4482
= 7581
700
(alte creanþe privind bugetul statului) (venituri din
despãgubiri, amenzi,
penalitãþi)
Informaþii despre conturile utilizate
4481 (alte datorii faþã de bugetul statului) este un cont de
pasiv.
Se crediteazã cu valoarea despãgubirilor, amenzilor ºi penalitãþilor datorate bugetului statului.
Se debiteazã cu ocazia achitãrii acestor datorii.
Soldul creditor reprezintã alte datorii faþã de bugetul statului.
Contul 4482 (alte creanþe privind bugetul statului) este un
cont de active, soldul debitor reprezintã alte creanþe faþã de
bugetul de stat.
Se debiteazã cu alte creanþe faþã de bugetul de stat ºi se
crediteazã cu ocazia încasãrii acestor creanþe.|

Studii de caz

Decontãri cu furnizorii – avansuri
acordate de cãtre clienþi furnizorilor
Clientul acordã furnizorului un avans de 2.300 RON plãtit
prin virament bancar. Conform legii, furnizorul emite în 3 zile
factura aferentã avansului încasat. Furnizorul livreazã clientului
mãrfuri în valoare totalã de 5.700 RON + TVA (materiale pentru
ambalat). Preþul de înregistrare al mãrfurilor la furnizor este de
3.400 RON. Decontarea facturii se face prin bancã, minus avansul plãtit deja.

Înregistrãrile din contabilitatea clientului
Pasul 1: acordarea avansului
409
= 5121
(furnizori – debitori)
(conturi la bãnci în lei)

2.300

Pasul 2: primirea facturii privind avansul acordat ºi înregistrarea TVA-ului
4426
= 409
368
(TVA deductibilã)
(furnizori – debitori)

Informaþii despre conturile utilizate
Contul 401 (furnizori) este un cont de pasiv ºi reflectã datoriile faþã de furnizorii de bunuri ºi servicii.
Se crediteazã cu valoarea bunurilor ºi serviciilor achiziþionate
cu titlu oneros, în virtutea facturilor primate.
Se debiteazã cu ocazia achitãrii datoriilor de cãtre furnizori.
Soldul creditor reprezintã sumele datorate furnizorilor.
Contul 409 (furnizori – debitori) este un cont de active în
care se înregistreazã avansurile acordate furnizorilor. Este necesarã detalierea pe douã conturi de gradul II: 4091 (furnizori –
debitori pentru cumpãrãturi de bunuri de natura stocurilor) ºi
4092 (furnizori – debitori pentru prestãri de servicii ºi lucrãri).
Se debiteazã cu avansurile acordate furnizorilor ºi cu valoarea ambalajelor, facturate de furnizori.
Se crediteazã odatã cu regularizarea avansurilor acordate
furnizorilor ºi cu valoarea ambalajelor.

Atenþie!
Pasul 3: cumpãrarea materialelor pentru ambalat
%
= 401
(conturi la bãnci în lei)
3023
(materiale pentru ambalat)
4426
(TVA deductibilã)

6.612
5.700
912

Pasul 4: achitarea datoriei din care s-a scãzut avansul
6.612 – 2.300 = 4.312
401
= 5121
4.312
(furnizori)
(conturi la bãnci în lei)
Pasul 5: regularizarea avansului acordat anterior
401
= %
(furnizori)
409
(furnizori debitori)
4426
(TVA deductibilã)

2.668
2.300
368

Contabilitatea furnizorilor ºi clienþilor se þine pe categorii,
termene de decontare ºi pe fiecare persoanã fizicã sau juridicã.
Documentul de evidenþã analiticã
a clienþilor ºi furnizorilor este „Situaþia încasãrii-achitãrii facturilor“.
Creanþele ºi datoriile în valutã se
înregistreazã în contabilitate în lei la
cursul de schimb de la data efectuãrii
operaþiunilor de constituire. Diferenþele de curs valutar apãrute între data
înregistrãrii ºi data încasãrii creanþelor sau a plãþii datoriilor se înregistreazã drept venituri/cheltuieli financiare. Dacã la sfârºitul exerciþiului financiar nu sunt deja lichidate
creanþele ºi datoriile în valutã, se face
corecþia lor în funcþie de cursul existent la finalul anului. Se înregistreazã
în conturile de diferenþe de conversie
activ sau pasiv, dupã caz.|

Decontãri cu personalul
Se înregistreazã salariile brute datorate pe o lunã în valoare
de 1.000 RON. Reþinerile din salariu sunt urmãtoarele: 160 RON
impozitul pe venit, 95 RON asigurãrile sociale, 10 RON ºomajul,
65 RON asigurãrile de sãnãtate. S-a acordat ºi un avans în valoare de 300 RON.
Pasul 1: se înregistreazã salariile datorate
641
= 421
1.000
(cheltuieli cu salariile personalului)
(personal – salarii
datorate)
Pasul 2: reþinerea impozitelor, contribuþiilor ºi avansurilor
acordate
421 = %
630
444
160
(impozitul pe venitul de natura salariilor)
425
300
(avansuri acordate personalului)
4312
95
(contribuþia personalului la asigurãri sociale)

4372
10
(contribuþia personalului la fondul de ºomaj)
4313
65
(contribuþia angajaþilor la asigurãrile sociale
de sãnãtate)
Pasul 3: lichidarea în totalitate a drepturilor salariale
421
= 5311
370
(personal – salarii datorate)
(casa în lei)
Pasul 4: plata prin virament bancar a reþinerilor salariale
%
= 5121
330
444
160
(impozitul pe venituri de natura salariilor)
4312
95
(contribuþia personalului la asigurãrile sociale)
4372
10
(contribuþia personalului la fondul de ºomaj)
4314
65
(contribuþia angajaþilor pentru asigurãrile sociale de sãnãtate).|
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Studii de caz

Operaþii privind mãrfurile
O companie achiziþioneazã un lot de mãrfuri în valoare de
30.000 RON + TVA care se achitã cu ordin de platã. În cursul
lunii se livreazã mãrfuri în valoare de 20.000 RON + TVA la preþ
de vânzare cu plata prin bancã. Costul de achiziþie al mãrfurilor
este de 15.000 RON. Compania foloseºte evaluarea mãrfurilor la
preþ de achiziþie.

2.496 RON TVA-ul neexigibil. Se achiziþioneazã mãrfuri la preþul
de 20.000 RON, TVA inclus ce se achitã prin bancã. Adaosul
comercial este 30% din preþul de cumpãrare. Se vând cu plata în
numerar mãrfuri în valoare de 21.420 RON inclusiv TVA colectatã.
La finalul lunii se vor scoate din evidenþã mãrfurile livrate.

Pasul 1: înregistrarea facturii privind mãrfurile achiziþionate
%
= 401
34.800
(furnizori)
371
30.000
(mãrfuri)
4426
4.800
(TVA deductibilã)

Pasul 1: recepþia mãrfurilor
- înregistrarea facturii privind mãrfurile achiziþionate
%
= 401
23.200
(furnizorii)
371
20.000
(mãrfuri)
4426
3.200
(TVA deductibilã)
- înregistrarea adaosului comercial ºi a TVA-ului neexigibil

Pasul 2: achitarea facturii
401
= 5121
(furnizori)
(conturi la bãnci)

34.800
Pasul 2: calculul adaosului commercial - 20.000 X 30% =
6.000

Pasul 3: livrarea mãrfurilor
4111
= %
23.200
(clienþi)
707
20.000
(venituri din vânzarea mãrfurilor)
4427
3.200
(TVA colectatã)
Pasul 3: scoaterea din gestiune a mãrfurilor livrate
607
= 371
15.000
(cheltuieli privind mãrfurile)
(mãrfuri)
Pasul 4: încasarea facturii
5121
=
(conturi la bãnci în lei)

4111
(clienþi)

23.200

Informaþii despre conturile utilizate
Contul 371 (mãrfuri) este un cont de activ.
Se debiteazã cu valoarea la preþ de înregistrare a mãrfurilor
intrate.
Se crediteazã cu valoarea la preþ de înregistrare a mãrfurilor
ieºite din gestiune.
Soldul debitor rezultat reprezintã valoarea la preþ de înregistrare a mãrfurilor existente în stoc.

***
Soldul de mãrfuri al unei companii este evaluat la preþul de
vânzare cu amãnuntul de 18.096 RON. În aceasta, 12.000 RON
reprezintã preþul de facturare, 3.600 RON adaosul comercial ºi

Pasul 3: TVA neexigibilã (20.000 + 6.000)X1,16 = 4.160
371
= %
20.000
(mãrfuri)
378
6.000
(diferenþa de preþ la mãrfuri)
4428
4.160
(TVA neexigibilã)
Pasul 4: achitarea facturii
401
= 5121
(furnizori)
(conturi la bãnci în lei)

23.200

Pasul 5: înregistrarea încasãrilor în numerar rezultate din
vânzarea bunurilor
– venituri: 21.420X100 / 119 = 18.000
– TVA colectatã: 21.420X19 / 119 = 3.420
5311
= %
21.420
(casa în lei)
708
18.000
(venituri din vânzarea mãrfurilor)
4427
3.420
(TVA colectatã)
Pasul 6: descãrcarea gestiunii de mãrfurile vândute, fiind
necesar calculul rabatului comercial al mãrfurilor ieºite din
gestiune.
Informaþii despre conturile utilizate
Contul 378 (diferenþa de preþ la mãrfuri) este un cont de
pasiv.
Se debiteazã cu valoarea adaosului comercial aferent mãrfurilor intrate ºi se crediteazã cu valoarea rabatului comercial
aferent mãrfurilor ieºite din gestiune.
Soldul creditor reflectã valoarea adaosului comercial aferent
mãrfurilor existente în stoc.
Atenþie!
Sunt considerate mãrfuri atât bunurile achiziþionate din afara
unitãþii pentru a fi vândute în aceeaºi stare, cât ºi stocurile achiziþionate pentru uz propriu ºi care ajung sã fie vândute.|
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Contabilitatea
imobilizãrilor necorporale
Va fi þinutã separat pe tipuri de imobilizãri, conturile care
servesc imobilizãrilor necorporale sunt: 201 (cheltuieli de constituire), 203 (cheltuieli de dezvoltare), 205 (concesiuni, brevete ºi
alte drepturi ºi drepturi similare), 207 (fond comercial), 208 (alte
imobilizãri necorporale).
Caz practic:
Se fac cheltuieli cu înmatricularea ºi cu taxele de înfiinþare a
unitãþii achitate din contul curent în valoare de 8.000 RON ºi din
casierie în valoare de 1.000 RON.
Pasul 1: se înregistreazã cheltuielile
201
= %
9.000 RON
(cheltuieli de constituire)
= 5121
8.000 RON
(conturi curente la bãnci)
= 3511
1.000 RON
(casa în lei)
Pasul 2: se amortizeazã cheltuielile de constituire
6811
= 2801
(cheltuieli de exploatare
(amortizarea cheltuielilor
privind amortizarea imobilizãrilor) de constituire)
Pasul 3: se scad din contabilitate cheltuielile de constituire
complet amortizate
2801
= 201
(amortizarea cheltuielilor de constituire) (cheltuieli de constituire)
Informaþii despre conturile folosite
Contul 201 (cheltuieli de constituire) este un cont de activ.
Se debiteazã cu cheltuieli de înfiinþare sau extindere a unitãþii
prin creditul conturilor ce aratã obligaþia de platã, ºi anume: 512
(conturi curente la bãnci), 531 (casa) ºi 404 (furnizori de imobilizãri). Se crediteazã cu cheltuieli de constituire a cheltuielilor de
exploatare amortizate integral prin debitul contului 2801 (amortizarea cheltuielilor de constituire), cu cheltuielile privind emisiunea ºi vânzarea de acþiuni din debitul contului 104 (prime
legate de capital). Soldul debitor reflectã valoarea cheltuielilor de
constituire existente.
Acest tip de cheltuieli se amortizeazã în maximum 5 ani.

Caz practic
O societate comercialã modernizeazã tehnologia de fabricaþie
a unuia dintre produse ºi încheie un contract de prestãri servicii
cu un institut de cercetare, achitând un avans de 10.000 RON +
TVA prin bancã. La finalizarea proiectului, societatea comercialã
achitã restul de 20.000 RON + TVA tot prin bancã. Cheltuielile
de cercetare se vor amortiza în 20 luni.
În contabilitatea firmei se fac urmãtoarele note contabile:
Pasul 1: Înregistrarea avansului acordat (la imobilizãri
necorporale)
%
= 5311
11.600
(casa în lei)
= 234
10.000
(avansuri acordate pentru
imobilizãri necorporale în curs)
= 4426
1.600
(TVA deductibilã)
Pasul 2: primirea facturii la finalizarea lucrãrii ºi înregistrarea sa
%
= 404
34.800
(furnizori)

=
=

233
30.000
(imobilizãri necorporale în curs)
4426
4.800
(TVA deductibilã)

1. recepþia lucrãrii de modernizare (30.000 RON)
203
= 233
(cheltuieli de dezvoltare)
(imobilizãri necorporale în curs)
2. înregistrarea amortizãrii cheltuielilor (30.000 RON)
6811
= 203
(cheltuieli de exploatare
(cheltuieli de dezvoltare)
cu amortizarea imobilizãrilor)
3. scoaterea din contabilitate a cheltuielilor de dezvoltare amortizate
2803
= 203
(amortizarea cheltuielilor
(cheltuieli de dezvoltare)
de dezvoltare)

Contul 203 (cheltuieli de dezvoltare) este un cont de activ.
Se debiteazã cu cheltuielile de dezvoltare achiziþionate de la
terþi, atenþie, prin creditul contului 404 (furnizori de imobilizãri);
efectuate prin eforturi proprii (dupã ce în prealabil aceste cheltuieli se înregistreazã în conturile din clasa 6 – cheltuieli) prin creditul contului 721 (venituri din producþia de imobilizãri necorporale), 230 (imobilizãri în curs necorporale, cu valoarea imobilizãrilor în curs terminate ºi nerecepþionate).
Se crediteazã cu valoarea cheltuielilor de dezvoltare amortizate integral prin debitul contului 2803 (amortizarea cheltuielilor
de dezvoltare);
Se crediteazã cu valoarea brevetelor, licenþelor obþinute prin
cercetare prin debitul contului 205 (concesiuni, brevete ºi alte
drepturi similare).
Cheltuielile din aceastã categorie se amortizeazã în maximum 5 ani.
Se crediteazã cu valoarea neamortizatã trecutã pe cheltuieli
(clasa 6) a brevetelor, licenþelor vândute prin debitul contului
6721 (cheltuieli privind activele cedate).
Soldul debitor reflectã valoarea cheltuielilor de dezvoltare
existente.|
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Reducerea
capitalului social
Se poate realiza prin rãscumpãrarea acþiunilor ºi anularea
acestora sau reducerea valorii nominale, a numãrului de acþiuni
sau a pãrþilor sociale.
Dacã se hotãrãºte diminuarea capitalului social cu 10.000
RON în vederea acoperirii unor pierderi, se debiteazã contul
1012 (capital subscris vãrsat) cu 10.000 RON ºi se crediteazã cu
aceastã sumã contul 117 (rezultatul reportat).
Dacã asociaþii hotãrãsc diminuarea capitalului prin retragerea
unor participanþi sau pãrþi sociale, trebuie sã aibã loc douã înregistrãri:
– restituirea pãrþilor sociale cãtre asociaþi
456
= 5311
(decontãri cu asociaþii privind capitalul)
(casa în lei)
– diminuarea capitalului social dupã încheierea formalitãþilor
juridice
1012
= 456
(capital subscris vãrsat) (decontãri cu asociaþii privind capitalul)
Retragerea din circulaþie a unui numãr de acþiuni corespunzãtoare unei anumite pãrþi din capital se face prin douã operaþiuni:
– rãscumpãrarea de acþiuni la valoarea nominalã de la posesorii
lor
502
= 5311
(acþiuni proprii)
(casa în lei)
– anularea acþiunilor rãscumpãrate
1012
= %
(capital subscris vãrsat)
(acþiuni proprii)
768
(alte venituri financiare)
Reducerea capitalului social prin micºorarea numãrului de
acþiuni se realizeazã prin înstrãinarea unui numãr de acþiuni corespunzãtoare valorii activului real care urmeazã a fi vândut. În
acest caz, este necesarã o hotãrâre a adunãrii generale prin care
acþionarii hotãrãsc cu privire la reducerea capitalului social prin
reducerea numãrului de acþiuni, la noul numãr de acþiuni ºi la
reducerea activului social real. Acest procedeu afecteazã pe micii
acþionari, care riscã sã-ºi piardã partea de acþiuni.
Atenþie!
Legea nr. 31/1990 stipuleazã cã în orice modalitate care ar fi
aleasã pentru reducerea capitalului social, caz în care se impune
modificarea actului constitutiv, hotãrârea se poate lua numai prin
organizarea unei adunãri generale extraordinare.
Prin lege, convocarea adunãrii generale extraordinare se face
cu cel puþin 25 zile înainte de data întrunirii ºi se publicã în
Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, ºi într-un ziar de
interes local, în zona în care se aflã sediul societãþii.
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Dacã toate acþiunile sunt nominative însã, convocarea se
poate face numai prin scrisoarea recomandatã cu confirmare de
primire sau, dacã actul constitutiv permite, prin scrisoare simplã,
expediatã cu cel puþin 25 zile înainte de data þinerii adunãrii.

***
La o societate comercialã pe acþiuni AGA hotãrãºte reducerea
capitalului social de la 3.000 RON la 1.500 RON. Reducerea
capitalului social va trebui sã conducã la acoperirea pierderilor
înregistrate în anii precedenþi ºi rambursarea unei pãrþi din aporturile iniþiale la capitalul social. Se vor rãscumpãra o parte din
acþiuni ºi se vor anula. Preþul de rãscumparare a titlurilor este de
52,5 RON ºi 49 RON.
Pasul 1: înregistrarea reducerii capitalului social pentru
acoperirea pierderilor:
1012
= 117
1.500
(Capital subscris vãrsat)
(rezultatul reportat)
Pasul 2: Plata cãtre acþionari a sumei reprezentând rambursãrile din aportul la capital
456
= 5121/5311
1.500
(Decontãri cu acþionarii/
(conturi la bãnci în lei / casa în lei)
asociaþii privind capitalul)
Pasul 3: Diminuarea capitalului social cu valoarea rambursãrilor efectuate.
1012
= 456
1.500
(Capital subscris vãrsat)
(decontãri cu asociaþii privind capitalul)
Pasul 4: rãscumpãrarea acþiunilor în vederea anulãrii acestora
1091
= 5121 / 5311
52.5
(Acþiuni proprii deþinute
(conturi la bãnci în
pe termen scurt)
lei / casa în lei)
1091
= 5121 / 5311
49.0
(Acþiuni proprii deþinute
(conturi la bãnci în
pe termen scurt)
lei / casa în lei)
Pasul 5: Anularea acþiunilor proprii rãscumpãrate
%
= 1091
52.5
(Acþiuni proprii deþinute pe termen scurt)
1012
= 6583
(Capital subscris vãrsat) (Cheltuieli privind activele cedate ºi
alte operaþii de capital)
Pasul 6: Acþiunile proprii rãscumpãrate, potrivit legii, sunt
prezentate în bilanþ ca o corecþie a capitalului propriu.
1012
= %
1.500
(Capital subscris vãrsat)
1091
(Acþiuni proprii deþinute pe termen scurt)
49.0
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Riscurile asumate de populaþie sunt în creºtere
Riscurile asumate de populaþie sunt în
creºtere, dar rãmân la nivel moderat, fãrã
implicaþii sistemice pe termen scurt, iar
structura creditului cãtre populaþie este
mai periculoasã decât dinamica, potrivit
unei analize realizate de Direcþia Stabilitate Financiarã din cadrul Bãncii Naþionale a României. Totodatã, analiza bãncii
centrale aratã faptul cã renunþarea la mãsura de limitare a gradului de îndatorare a
populaþiei va creºte creditul cu maximum
3 miliarde de lei.
Creditul bancar cãtre populaþie ºi-a
pãstrat ritmul alert de creºtere, de 68,9 la
sutã în perioada septembrie 2006 - septembrie 2007, depãºind pragul de 18 miliarde euro. Creditele pânã în 20.000 lei
reprezintã aproape 39 la sutã din creditele
acordate populaþiei, iar banca centralã
anticipeazã ca valoarea împrumuturilor sã
creascã în viitor, dar este incert dacã concomitent se va majora ºi valoarea colateralului. În septembrie 2007, 15 la sutã din
creditele înregistrate în CRB erau garantate de societãþi de asigurare, comparativ
cu 25% în decembrie 2006. Aceastã scãdere ar putea fi explicatã prin faptul cã,
începând cu ianuarie 2007, unele societãþi
de asigurare au renunþat sã mai garanteze
asemenea expuneri, pierderile depãºind
primele încasate. Ca urmare, bãncile sunt
cele care au început sã suporte direct
riscul. Aversiunea mult mai redusã la risc
a bãncilor s-a concretizat într-o dinamicã
fulminantã a creditelor negarantate cu valoare de peste 20.000 de lei, în septembrie
2007, aceste credite crescând de 6,4 ori
faþã de finele lui 2006.
Analiza Direcþiei de Stabilitate Financiarã aratã cã structura creditului este mai
periculoasã decât dinamica, întrucât populaþia se îndatoreazã tot mai mult pentru
achiziþionarea de bunuri de consum (78%
din credit în septembrie 2007) ºi pe termene tot mai lungi (74,4% în septembrie
2007). Datoritã acestor evoluþii, averea
populaþiei va fi afectatã negativ pentru cã
valoarea activelor achiziþionate prin credit se depreciazã mult mai rapid decât se
amortizeazã pasivele. „Credem cã aceste
riscuri vor creºte pentru cã nevoia de înzestrare a populaþiei cu bunuri de folosinþã îndelungatã este posibil sã nu se fi ameliorat, pentru cã politicile de refinanþare a
unor credite mai mici printr-un credit cu
maturitate mai mare au început sã ia amploare ºi pentru cã preþul imobilelor rãmâne prohibitiv pentru marea parte a
populaþiei“, se aratã în analiza bãncii centrale. Totuºi, în analizã se aratã cã atât

timp cât venitul disponibil al populaþiei
va creºte, efectele negative menþionate nu
genereazã probleme.
În prezent, populaþia are un comportament cu aversiune tot mai redusã la risc.
Sentimentul privind propria situaþie financiarã este de optimism în creºtere, pe
fondul unor temeri de ºomaj aflate la minime istorice. Consolidarea condiþiilor
macroeconomice, integrarea în UE ºi validarea aºteptãrilor anterioare cu privire la
evoluþia veniturilor pot fi explicaþii ale
comportamentului populaþiei în consum
ºi îndatorare. Veniturile disponibile sunt
în creºtere, cele din salarii sunt majoritare
ºi au o pondere în uºoarã creºtere.
În condiþiile acestor riscuri, banca
centralã poate implementa urmãtoarele
mãsuri:
(A) Sã invite instituþiile de credit sã
ruleze mai des scenarii de stress-testing
privind expunerea pe populaþie, iar
Direcþia Supraveghere sã solicite capital
suplimentar, dacã rezultatele o reclamã.
(B) Dezvoltarea unui chestionar care sã
fie transmis periodic instituþiilor financiare
importante. Este consideratã importantã
monitorizarea mai amãnunþitã a evoluþiei
riscurilor din diverse produse bancare (ex:
carduri), a condiþiilor de creditare, precum
ºi a aºteptãrilor bãncilor privind dezvoltarea ofertei ºi a cererii de creditare.
În ceea ce priveºte riscurile principale
identificate din dinamica îndatorãrii,
acestea sunt:
(A) serviciul datoriei a crescut într-un
ritm foarte alert.
(B) poziþia de creditor net a populaþiei
este tot mai divergentã teritorial.
(C) riscul valutar s-a majorat.
(D) rata restanþelor, deºi are un nivel
redus, a început sã aibã o tendinþã uºor
crescãtoare.
Astfel, serviciul datoriei populaþiei îºi
continuã ascensiunea rapidã, depãºind în
2006 nivelul din zona euro, situaþie care
reclamã o monitorizare atentã pentru cã
structura cheltuielilor bãneºti de consum
diferã semnificativ. Ponderea creditului în
venitul disponibil a avut aceeaºi evoluþie
rapidã, plasând România încã sub valoarea
înregistratã la nivelul zonei euro, dar peste
indicatorii unor þãri intrate recent în UE.
Creditul de consum are risc superior
creditului ipotecar, genereazã 94 la sutã
din serviciul datoriei ºi este principalul
contributor la creºterea acestuia, în special prin efectul de cantitate. Creditul în
lei are contribuþie în creºtere la serviciul
datoriei, pe fondul dobânzilor mai ridicate

ºi al majorãrii volumului creditului acordat în lei.
Îndatorarea bancarã a populaþiei a
crescut într-un ritm mult mai accentuat
comparativ cu economisirea bancarã.
Populaþia a devenit debitor net faþã de sectorul bancar în 2007, aceastã poziþie fiind
susþinutã de partea valutarã.
Riscul valutar al populaþiei s-a majorat.
Având în vedere probabila asimetrie cu
privire la deþinerile de depozite în valutã,
rezultã cã poziþia valutarã a debitorilor cu

venituri mai mici a devenit ºi mai scurtã. În
acest caz, o depreciere a leului ar putea
afecta ºi mai mult poziþia financiarã a acestor debitori. Cumpãrãrile de valutã de la
bãnci ºi case de schimb pentru onorarea
serviciului bancar în valutã reprezentau
15% în primele ºapte luni din 2007.
Rata restanþelor populaþiei are un
nivel redus comparativ cu alte tipuri de
debitori, de 0,54 la sutã în septembrie
2007, dar începând cu prima parte a anului 2007 a cunoscut un salt. O explicaþie
ar putea fi diminuarea apetitului instituþiilor de asigurare în a mai acoperi creditele
de consum nerambursate, astfel cã bãncile
au început sã suporte o parte mai mare din
pierderi. În acest context, creºterea în termeni nominali cu 122% a volumului restanþelor înregistrate în bilanþul bãncilor ºi
majorarea numãrului persoanelor restanþiere reclamã o monitorizare atentã a capacitãþii populaþiei de a rambursa împrumuturile în urmãtorii ani.|
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Cât se pierde ºi cât se câºtigã
din deprecierea leului?
O depreciere a leului cu 20%, respectiv 30%, ar putea genera o scãdere a rezultatului operaþional la nivelul companiilor
cu activitate de comerþ exterior cu 170 de
milioane de lei, ceea ce reprezintã 0,05%
din PIB, respectiv 3,4 miliarde lei (0,99%
din PIB), potrivit unor scenarii de stresstesting realizate de banca centralã. Totodatã, simulãrile BNR aratã cã societãþile
care au ºi credite bancare genereazã o
pierdere directã (first round effect) de
0,22%, respectiv 0,87% din PIB. În ceea
ce priveºte impactul deprecierii asupra
companiilor, acesta este foarte divergent.
Cele mai afectate de o depreciere a
leului cu 20% ar fi primele 100 de companii, care sunt preponderent importatoare.

cât nu deþine credite bancare. Cea de-a
doua are credite la bãnci, dar valoarea
acestora nu ar crea probleme sectorului
bancar, în caz de nerambursare. Prin
canalul indirect, efectul ar putea fi mai
consistent, prin afectarea altor companii
autohtone care sunt parteneri de afaceri
pentru aceste douã companii.
O depreciere a leului va duce la o
creºtere a probabilitãþii de nerambursare
aferentã companiilor cu activitate de
comerþ exterior ºi la o reducere a indicelui
de concentrare a creditelor bancare. Acest
lucru se datoreazã poziþionãrii diferite a
companiilor cu activitate de comerþ exterior în funcþie de riscul de credit: companiile importatoare nete sunt mai puþin

Primele 100 companii cele mai afectate de o depreciere a leului cu 20%, care
sunt preponderent importatoare, cumuleazã pierderi de 6,7 miliarde lei, în timp ce
primele 100 companii care beneficiazã cel
mai mult de pe urma deprecierii monedei
naþionale cu 20% sunt preponderent exportatoare ºi cumuleazã beneficii de 7,1
miliarde lei.
Primele douã companii care înregistreazã cele mai mari reduceri ale rezultatului operaþional la o depreciere de 20%
(30%) a leului vor avea pierderi de 517
(860), respectiv 420 (692) milioane lei.
Prin canalul direct, prima companie nu ar
putea afecta stabilitatea financiarã întru-

riscante ºi se aflã în partea stângã a distribuþiei a probabilitãþii de nerambursare,
în timp ce companiile exportatoare sunt
mai riscante ºi se aflã în partea dreaptã a
distribuþiei. O depreciere a leului va determina ºi o modificare structuralã în distribuþia riscului de credit: companiile
exportatoare vor beneficia de pe urma deprecierii leului, deplasându-se cãtre centrul distribuþiei (de la dreapta la stânga),
iar companiile importatoare nete vor înregistra pierderi care vor determina o deplasare tot cãtre centrul distribuþiei (de la
stânga la dreapta).
În ceea ce priveºte impactul pe categorii de companii de comerþ exterior, fir-
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mele cu activitate de import exclusiv ar
înregistra reduceri ale rezultatelor operaþionale cu 2,84 (5,96) miliarde lei la o depreciere a monedei naþionale cu 20%
(30%), în timp ce companiile cu activitate
de export exclusiv ar înregistra beneficii
suplimentare de 490 (735) milioane lei.
Companiile importatoare absorb aproape
30% din resursele bancare cãtre sectorul
real, genereazã 26% din totalul valorii
adãugate din economie ºi utilizeazã
19,6% din totalul forþei de muncã. Impactul asupra stabilitãþii financiare pentru
aceste companii este semnificativ prin
ambele canale. Primele douã companii cu
cele mai mari reduceri vor înregistra
pierderi de 330,9 (551,6), respectiv 232,8
(384,9) milioane RON.
Importanþa companiilor cu activitate
de export exclusiv în comerþul exterior
este redusã (generând exporturi de 2,83%
din total), dar contribuþia la echilibrarea
pierderilor operaþionale înregistrate în
urma deprecierii de cãtre celelalte companii este semnificativã. Primele douã
companii cu cele mai mari câºtiguri adiþionale de pe urma deprecierii vor înregistra un surplus de 60 (90), respectiv 8,8
(13,2) milioane lei.
Companiile importatoare nete vor
pierde 3,94 (6,84) mld. lei la o depreciere
a leului cu 20% (30%), iar firmele exportatoare nete îºi vor creºte beneficiile operaþionale cu 6,1 (8,6) mld lei la o depreciere cu 20% (30%). Primele douã companii cu cele mai mari beneficii în urma
deprecierii cu 20% (30%), vor acumula:
141,3 (212), respectiv 252,5 (366,8) milioane lei.
În ceea ce priveºte ºocurile pe rata
dobânzii, simulãrile bãncii centrale aratã
cã o majorare a ratei dobânzii cu 100 bps
ar determina o scãdere a rezultatului brut
al companiilor cu credite bancare cu
208,2 milioane lei, în timp ce o creºtere cu
300 de bps ar genera o reducere cu 624,8
milioane lei a rezultatului brut. Impactul
asupra stabilitãþii financiare este redus,
întrucât cele douã scenarii considerate
erodeazã doar 1% (3%) din profitul înainte de impozitare. Companiile care ar suferi cel mai mult de pe urma unui ºoc pe
rata dobânzii ar înregistra o reducere cu
profitului brut cu 6,9 (ºoc de 100bps)/
20,9 (ºoc de 300 bps) milioane lei, respectiv 2,8/8,4 milioane lei.|
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Înregistrarea majorãrii
capitalului social
Mãsura creºterii capitalului social este luatã în condiþiile unor
dificultãþi financiare cu care se confruntã compania sau din contrã, din dorinþa extinderii activitãþii pe fondul unei situaþii prospere. În ambele cazuri, creºterea capitalului asigurã resurse bãneºti,
evitând soluþia împrumutului bancar.
Majorarea capitalului social se poate face prin mai multe
metode.
a) Majorarea prin noi aporturi de capital sau în naturã se
realizeazã exact precum în cazul constituirii iniþiale a
capitalului social al companiei.

Concret, dacã se hotãrãºte majorarea capitalului social prin
emisiunea unui nou pachet de 2.500 acþiuni cu valoare nominalã
de 1 RON, ulterior fiind achitate prin numerar, se procedeazã în
felul urmãtor:
Pasul 1: subscrierea acþiunilor
2.500 X 1 RON = 2.500 RON
456
= 1011
2.500
(decontãri cu acþionarii
(capital subscris nevãrsat)
privind capitalul)
Pasul 2: efectuarea vãrsãmintelor de cãtre acþionari
5311
= 456
2.500
(casa în lei)
(decontãri cu acþionarii privind capitalul)
Pasul 3: trecerea capitalului subscris nevãrsat în capital subscris vãrsat
1011
= 1012
(capital subscris nevãrsat)
(capital subscris vãrsat)
b) Majorare prin emiterea de noi acþiuni sau creºterea
valorii nominale a acþiunilor. Aceasta este o reglare
internã, practic prin încorporarea profiturilor obþinute,
primelor legate de capital, rezervelor.

Atenþie!
Valoarea de emisiune a unei acþiuni noi trebuie sã fie apropiatã de valoarea de piaþã a unei acþiuni vechi, efectul mãsurii fiind
resimþit major datoritã împãrþirii profitului la un numãr mai mare
de acþiuni. Diferenþa între valoarea de emisiune ºi cea nominalã

denumitã prima de emisiune este folositã pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de emisiune ºi este o rezervã în pasivul
bilanþier alãturi de capitalul social sau se încorporeazã în acesta
printr-o nouã creºtere de capital.
Astfel, dacã se hotãrãºte majorarea capitalului social prin
acceptarea unui nou aport în naturã concretizat într-o maºinã în
valoare de 50.000 RON, se procedeazã în felul urmãtor:
Pasul 1: subscrierea aportului în naturã
456
= 1011
50.000
(decontãri cu acþionarii
(capital subscris nevãrsat)
privind capitalul)
Pasul 2: intrarea în patrimoniu a aportului subscris
2133
= 456
50.000
(mijloace de transport)
(decontãri cu acþionarii privind capitalul)
Pasul 3: trecerea capitalului subscris nevãrsat în capital subscris vãrsat
1011
= 1012
(capital subscris nevãrsat)
(capital subscris vãrsat)
c) Majorare prin conversia datoriilor sau a unei pãrþi din
datoriile societãþii în acþiuni, însã este mai greu pentru
cã trebuie ca sã fie convins creditorul sã se implice în
acest sens. Astfel acesta va deveni acþionar sau asociat.

De exemplu, dacã se hotãrãºte cumpãrarea unei datorii faþã de
furnizor în valoare de 2.000 RON:
401
= 1012
2.000
(furnizori)
(capital subscris vãrsat)
Atenþie!
Este foarte important sã fie foarte clar definite nevoile care
vor fi acoperite cu majorarea de capital, deoarece de exemplu
pentru finanþarea investiþiilor intereseazã strict subscrierea de noi
aporturi care sã determine creºterea efectivã a capitalului social,
celelalte nefiind decât conversii ale posturilor de pasiv, fãrã a
determina creºterea realã a surselor de finanþare.
Creºterea de capital prin încorporarea rezervelor, a primelor
de emisiune ºi a profiturilor nerepartizate nu aduce un aport nou,
ci dã posibilitatea atribuirii gratuite de acþiuni noi sau de creºtere
a valorii nominale a acþiunilor vechi.|
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Constituirea capitalului social al
unei companii
Constituirea capitalului social se face prin subscrierea de
aport social de cãtre asociaþi, care constã în contribuþia în bani
sau în naturã, în vederea înfiinþãrii sau dezvoltãrii unei societãþi
comerciale.
Capitalul social se constituie prin prelucrarea urmãtoarelor
documente ale firmei: contractul de societate, statutul societãþii,
justificate prin procese verbale de predare-primire, chitanþe,
extrase de cont, sau orice alte documente care conþin date referitoare la capitaluri.
Deci existã douã forme de capital: subscris ºi vãrsat. Capitalul social subscris este capitalul total pe care s-au obligat asociaþii sã îl punã în comun în folosul societãþii ºi nivelul sãu se stabileºte prin actul constitutiv al societãþii.
Capitalul social vãrsat este cel care intrã efectiv în capitalul
societãþii ºi nu poate fi mai mic de 30% din capitalul social subscris, vãrsându-se în termen de 12 luni de la înmatriculare.
Dar sã luãm un caz concret: se constituie o societate pe acþiuni cu un capital subscris de 40.000 RON divizat în 4.000 acþiuni. La înfiinþare s-a vãrsat contravaloarea a 2.400 acþiuni ºi s-au
adus aporturi în naturã sub forma unui depozit în valoare de
1.000 RON pentru care s-au acordat 10 acþiuni. Restul capitalului social s-a depus în contul bancar în termen de 12 luni de la
înfiinþare.
Pasul 1: subscrierea capitalului
456
= 1011
10.000 RON
(decontãri cu acþionarii
(capitalul subscris
privind capitalul)
nevãrsat)
Pasul 2: vãrsarea capitalului în momentul înfiinþãrii
%
= 456
3.400 RON
5121
2.400 RON
(conturi la bãnci în lei)
(decontãri cu acþionarii
privind capitalul)
Pasul 3: trecerea capitalului subscris nevãrsat la capital subscris vãrsat
1011
= 1012
3.400 RON
(capital subscris nevãrsat)
(capital subscris vãrsat)
Pasul 4: vãrsarea ulterioarã a capitalului
5121
= 456
600 RON
(conturi la bãnci în lei)
(decontãri cu acþionarii
privind capitalul)
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Pasul 5: trecerea capitalului subscris nevãrsat la capital subscris vãrsat
1011
= 1012
600 RON
(capital subscris nevãrsat)
(capital subscris vãrsat)
Atenþie!
În legãturã cu aportul în naturã la capitalul social, dupã
ultimele reglementãri, acesta poate sã fie scutit de TVA, în anumite condiþii. Aºa cã apelaþi la avocatul firmei pentru a vã informa exact în ce condiþii aþi putea sã fiþi scutit de TVA.

Mai multe informaþii despre conturile utilizate
Contul de pasiv 101, „Capital“, se crediteazã cu orice operaþie de formare ºi majorare a capitalului ºi se debiteazã în cazul
diminuãrii capitalului. Soldul creditor reflectã valoarea capitalului social existent la un moment dat. Acest cont se desfãºoarã în
douã conturi sintetice de grad II: 1011 (capital subscris nevãrsat)
ºi 1012 (Capital subscris vãrsat).
Contul 1011 înregistreazã procesul de subscriere pânã în
momentul vãrsãrii lui de cãtre acþionari sau asociaþi. Se crediteazã cu capitalul social subscris ºi nevãrsat ºi se debiteazã cu
capitalul social vãrsat în naturã sau în numerar de cãtre asociaþi
sau acþionari. Soldul creditor reflectã capitalul social subscris ºi
nevãrsat încã.
Contul 1012 înregistreazã constituirea efectivã a capitalului
subscris prin vãrsare. Se crediteazã cu capitalul subscris ºi vãrsat
(ºi creºterile de capital) ºi se debiteazã cu reducerea capitalului social. Soldul creditor reprezintã capitalul social subscris ºi vãrsat.
Contul 456 „Decontãri cu asociaþii privind capitalul“ este
utilizat pentru subscrierea ºi vãrsarea capitalului. Acesta este un
cont bifuncþional: poate fi cont de pasiv sau de activ.
Dacã funcþioneazã ca un cont de pasiv, se crediteazã cu micºorarea capitalului social, constituind obligaþia companiei faþã de
asociaþi prin debitarea contului 1012. Se debiteazã cu sumele
achitate asociaþilor cash (5311 – casã) sau prin bancã (5121 –
conturi la bãnci). Soldul creditor reprezintã obligaþiile companiei
faþã de asociaþi.
Dacã funcþioneazã ca un cont de activ se debiteazã cu angajamentul asociaþilor de a vãrsa capitalul ºi se crediteazã cu vãrsarea
efectivã a capitalurilor de cãtre asociaþi. Soldul debitor reprezintã capitalul subscris ºi nevãrsat de cãtre asociaþi.|

Analizã

Noi oportunitãþi pentru consumatorii de credite
Anul 2007 se încheie în glorie cu încã
un pas major fãcut de bãnci pe ultima sutã
de metri. Normele care limitau operaþiunile de refinanþare în sensul posibilitãþii
refinanþãrii unui credit numai printr-unul
din aceeaºi categorie ºi nu altfel, au cãzut.
Astfel bãncile pot rãspunde cu o soluþie
viabilã unei probleme actuale: cum pot
aduna într-un singur credit acordat în condiþii mai bune douã credite mai vechi: un
ipotecar ºi unul de consum, ºi chiar un card
de credit. Sau câteva carduri de credit,
diverse conturi curente, un credit auto ºi
unul de consum. ªi exemplele pot continua, exemple de împrumutaþi ce deþin
credite împrãºtiate prin toatã piaþa bancarã.
ªi primii paºi i-au fãcut luna trecutã
Raiffeisen Bank ºi Alpha Bank, cu lansarea unor produse revoluþionare de refinanþare.
Deºi toate celelalte bãnci oferã posibilitatea refinanþãrii ca opþiuni ale produselor standard, în viitorul apropiat categoric vor dezvolta produse specializate, în
condiþiile în care pe site-urile oficiale ale
unora dintre aceste bãnci deja sunt create
secþiuni dedicate refinanþãrii. Mai multe
informaþii despre toate aceste produse de
refinanþare sunt uºor de obþinut pe
www.finzoom.ro prin alegerea tipului de
credit ºi mai departe destinaþia – refi-

nanþare. Astfel vor fi afiºate într-un tabel
comparativ în ordinea DAE toate creditele
de refinanþare disponibile.
Raiffeisen Bank propune creditul de
nevoi personale cu ipotecã Flexicredit Integral ce poate îngloba într-unul singur, la
nevoie, atât un credit ipotecar, nevoi personale ºi de consum.
Lansarea acestui produs este însoþitã
de o promoþie pentru dobânzile în CHF ºi
RON. Pentru o refinanþare în CHF banca
propune o dobândã de 4,9% iar pentru
creditul în RON 6% fixã în primul an,
pânã la 31 decembrie 2007.
Comisioanele ataºate acestui credit
sunt: 30 de euro comision de evaluare,
0,15% administrare lunarã la sold ºi 2,2%
comision de procesare anual, aplicat tot la
soldul creditului.
Garanþia acceptatã este ipoteca constituitã în favoarea bãncii asupra unuia sau
mai multor imobile aflate în proprietatea
ta sau a unor terþi. Perioada de creditare
poate ajunge la 40 de ani.
Poate fi obþinutã o sumã de bani suplimentarã, cu menþiunea cã pentru sume
mai mari de 400.000 de euro banca solicitã destinaþia banilor. Raiffeisen oferã
facilitatea plãþii automate a ratelor lunare
din contul curent fãrã a fi nevoie de deplasarea la bancã în fiecare lunã.

Alpha Bank a lansat ALPHA ALL IN
1, credit de nevoi personale destinat refinanþãrii tuturor tipurilor de credite contractate anterior de la alte bãnci. Banca
acordã în plus un card de credit AlphaCard Visa Credit cu disponibil maxim de
5.000 de euro sau echivalentul în RON.
Mai mult, dacã valoarea creditului de refinanþare depãºeºte 5.000 de euro, Alpha
Bank încheie asigurare de viaþã gratuitã
clientului ºi acces gratuit la serviciul de
internet banking.
Sunt disponibile douã variante de refinanþare cu aceleaºi valori pentru dobânzile variabile: pentru RON 11,25%, euro
10% ºi USD 9,25%. Indiferent de varianta aleasa veþi plãti taxa de înregistrare
în Arhiva Electronicã de 20 de euro ºi 10
euro pentru analiza dosarului.
Astfel, creditele fãrã garanþii imobiliare de pânã la 10.000 de euro, cu perioada maximã de 10 ani, implicã plata comisionului de acordare de 6% aplicat upfront.
Creditele cu ipoteca de peste 10.001
euro, dar nu mai mult de 150.000 de euro
au o perioadã de rambursare de 25 de ani
ºi banca percepe o taxã de refinanþare de
120 de euro.
În cazul în care decizi sã majorezi suma refinanþatã sau sã îþi transferi la Alpha
Bank ºi alte operaþiuni (conturi curente,
depozite, carduri sau alte instrumente
financiare de la alte bãnci) vei beneficia
de condiþii speciale la acordarea creditului de refinanþare, în funcþie de bonitate.
Noile avantaje ale refinanþãrii sunt
evidente:
– împrumutatul va plãti o singurã ratã
lunarã la o singurã bancã în loc sã plãteascã mai multe rate la mai multe bãnci;
– plata unei rate lunare mai mici datoritã condiþiilor actuale mult mai avantajoase de refinanþare;
– datoritã scãderii datoriei lunare cãtre bancã din totalul veniturilor lunare ale
familiei, oferã posibilitatea obþinerii unor
sume suplimentare;
– poate fi extinsã perioada creditului
ºi astfel micºoratã rata lunarã.
În continuare, analiºtii www.finzoom.
ro vã sfãtuiesc sã analizaþi cu atenþie costurile implicate de noul credit comparativ
cu cel existent, iar apoi sã luaþi decizia
refinanþãrii.
Alegerea monedei este o decizie foarte importantã care trebuie sã þinã cont de
situaþia financiarã individualã în condiþiile în care bãncile pot refinanþa credite mai
vechi în orice monedã.|
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Aproape totul despre Programul
Operaþional Sectorial de Transport
2007-2013
Programul Operaþional Sectorial - Transport (POST) este unul dintre
cele ºapte programe operaþionale din cadrul Obiectivului
“Convergenþa.” Prin acesta se urmãreºte accelerarea convergenþei
României prin îmbunãtãþirea condiþiilor favorabile creºterii ºi
ocupãrii forþei de muncã. POST este instrumentul care dezvoltã
obiectivele Cadrului Naþional Strategic de Referinþã (CNSR),
stabilind prioritãþi, deziderate ºi alocarea de fonduri pentru
dezvoltarea sectorului transporturilor în România.
În paralel cu Infrastructura de
Transport, a fost dezvoltat Programul
Operaþional pentru Dezvoltare Regionalã.
Ambele programe se integreazã într-o
strategie comunã de dezvoltare pentru
realizarea unui sistem de transport coerent care sã asigure coeziunea spaþialã ºi
interoperabilitatea cu sistemele de transport ale Uniunii Europene. Aspectele
cheie din domeniul transporturilor identificate în Planul Naþional de Dezvoltare al

României 2004-2006 au fost :
 Transporturile interne din România,
deºi diversificate, au o capacitate insuficientã pentru transportul mãrfurilor ºi
pasagerilor, mai ales în unele zone ºi în
anumite perioade ale anului (vara, weekend-uri);
 Infrastructura de transport este insuficient dezvoltatã ºi necesitã investiþii importante pentru a fi adusã la standarde
europene;

 Accesul la coridoarele vest-europene, precum ºi la cele est ºi sud-europene
este limitat ºi îngreunat de capacitatea de
transport ºi calitatea redusã a anumitor
elemente de infrastructurã (doar 100 km
de autostradã, drumuri naþionale nemodernizate etc.);
 Aºezarea României la intersecþia
multor drumuri ce unesc estul cu vestul
Europei ºi sudul cu nordul Europei, precum ºi amplasarea þãrii pe axele de tranzit
ce leagã Europa de Asia, subliniazã importanþa unei infrastructuri dezvoltate;
 Accesul României la Marea Neagrã
ºi Fluviul Dunãrea reprezintã o ocazie ºi
un argument pentru creºterea transportului pe ape, þinând seama de costul scãzut
în comparaþie cu transportul terestru sau
aerian.
În concordanþã cu obiectivul general,
un aspect-cheie al economiei româneºti în
perioada 2007-2013 va fi dezvoltarea infrastructurii de transport, fapt care va

ANALIZA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT DIN ROMÂNIA
PUNCTE TARI


România se aflã într-un moment
important al aderãrii la UE ºi are potenþial
bun pentru noi conexiuni rutiere ºi feroviare cu þãrile învecinate ºi Marea
Neagrã pentru comerþ internaþional.
 Forþa de muncã calificatã cu costuri
scãzute având educaþie de bazã deºi vor fi
necesare noi calificãri în vederea îndeplinirii cerinþelor de reconstrucþie a domeniului transporturi.
 Un amplasament avantajos pe axa
cheie TEN-T ºi pe Coridorul IX care furnizeazã o bunã accesibilitate la þãrile învecinate.
 Servicii de transport auto private
pentru marfã ºi pasageri bine organizate ºi
competitive sunt disponibile în majoritatea locaþiilor principale.
 Reþeaua feroviarã extinsã cu operatori privaþi inovatori furnizând servicii
locale.
 Dunãrea ºi alte cãi de transport pe
râuri sunt bine conectate în vederea furnizãrii unui potenþial nou transport de marfã
vrac la costuri mici, dezvoltare a traficu20 |
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lui de containere intermodale ºi utilizare
turisticã.
 Portul Constanþa (cel mai mare de la
Marea Neagrã) este pe TEN-T ºi deþine
spaþiu adecvat pentru extindere ºi pentru
cantitãþile crescute de marfã transportatã,
având o adâncime suficientã pentru cele
mai mari vase ºi companii de shipping
care îºi extind operaþiunile ºi rutele de comerþ.
 Resursele de transport pe apã extinse sunt dezvoltate astfel încât sã fie
adecvate transportului în vrac la costuri mici a mãrfurilor cu valoare scãzutã
într-o manierã ecologicã care necesitã dezvoltare ºi întreþinere reduse ale
reþelei, ºi pot furniza o conexiune eficientã în dezvoltarea sistemelor noi de
transport intermodale cu valoare mai
ridicatã.
 Transportul multimodal (rutier/feroviar) cu impact redus asupra mediului
existã ºi deþine o cotã de piaþã ridicatã a
transportului teritorial de containere actual din România ºi furnizeazã o alternativã
eficientã la transportul rutier.

PUNCTE SLABE
 Calitatea proiectãrii ºi construcþiei
infrastructurii de transport nu a fost la standardele UE, astfel încât sunt necesare
investiþii semnificative pentru reabilitarea
acesteia pânã la atingerea standardelor UE.
 Iniþiativelor de transport multimodal le lipseºte o dezvoltare viitoare.
 O distorsiune anterioarã între dezvoltarea infrastructurii rutiere ºi feroviare
în favoarea celei feroviare, care nu a fost
bine întreþinutã.
 Serviciile private de bunã calitate
pentru transport rutier de pasageri ºi mãrfuri nu opereazã în majoritatea zonelor
rurale.
 Reþeaua rutierã este subdezvoltatã
în toatã þara ºi prost întreþinutã, creând un
risc mare de accidente.
 Existã puþine autostrãzi, fãrã legãturã cu UE, dezvoltarea regiunilor sau a
þãrilor învecinate.
 Investiþiile scãzute în întreþinerea
infrastructurii feroviare rezultând în
restricþii de vitezã ºi treceri la nivel în
stare proastã.

Fonduri europene

avea un impact semnificativ în creºterea
competitivitãþii economice, facilitarea integrãrii economice în UE, va contribui la
dezvoltarea realã a pieþei interne ºi va permite dezvoltarea economiei româneºti.
Prin acest program se urmãreºte crearea
condiþiilor pentru creºterea investiþiilor,
promovarea unui transport durabil ºi a
coeziunii spaþiale.
Principalele motive ale finanþãrii limitate a infrastructurii de transport din România provin dintr-un numãr de aspecte
cheie ce definesc cele mai importante
schimbãri ce au avut loc în sectorul transporturi începând cu 1990. Acestea includ:
 Schimbãri fundamentale în structura sectorului transporturi din România,
de la o economie planificatã de stat (economie controlatã) la o economie bazatã
 Vagoanele de tren ºi locomotivele nu
fac faþã cererii clienþilor actuali, iar pentru
transportul de marfã cele câteva operaþiuni cu trenuri block limiteazã eficacitatea
operaþiunilor intermodale. Nu existã contact coordonat cu clienþii feroviari, nu
existã un mod campion, dar preþurile sunt
inflexibile ºi documentaþia excesivã.
 Numãrul pasagerilor feroviari ºi volumele de marfã pe cale feratã sunt în scãdere.
 Investiþiile scãzute în construcþii noi
ºi în întreþinerea infrastructurii portuare
maritime ºi fluviale, incluzând echipamentele de manevrare. Navigarea pe Dunãre pentru vasele mari este limitatã de
adâncimea ºi lãþimea canalelor ºi ºenalelor, ºi cu doar câteva poduri ºi feriboturi
pentru traversare pentru transportul rutier,
creeazã o barierã naturalã comerþului.
 Lipsa investiþiilor în gestionarea
cursului râurilor ºi de servicii reduce valoarea cãilor de transport pe apã, cu
pierderi de trafic faþã de alte moduri.

OPORTUNITÃÞI
 O creºtere economicã eficientã va
conduce la un comerþ internaþional mai
intens.

pe cererea de transport dirijatã de piaþã;
 Declinul industriilor ce ar folosi cu
predilecþie transportul feroviar;
 Instabilitate regionalã în statele balcanice vecine;
 Moºtenirea unei infrastructuri inadecvate ºi investiþii reduse în continuare;
 Investiþii reduse în întreþinerea
infrastructurii;
 O creºtere rapidã a parcului de
vehicule private;
 Deteriorarea infrastructurii rutiere
ºi feroviare cauzatã de inundaþii extinse.
Acestea au condus la:
 O reducere semnificativã a numãrului de tone-kilometri de marfã pe calea
feratã;
 O schimbare a alurii fluxului de
trafic internaþional ºi utilizarea sub capa-

citate a cãilor de transport pe apã pentru
transportul internaþional de mãrfuri vrac
ºi transportul de containere;
 Creºterea necesitãþii construirii a
noi infrastructuri de transport;
 Creºterea necesitãþii reconstruirii ºi
reabilitãrii infrastructurii de transport;
 O creºtere rapidã a volumului de
trafic rutier;
Efectele rezultante includ:
 Creºterea ambuteiajelor rutiere, a
costurilor de operare pentru vehiculele rutiere ºi a duratei deplasãrilor rutiere;
 Viteze feroviare reduse;
 Scãderea numãrului de cãlãtori în
transportul feroviar;
 Creºterea degradãrii mediului înconjurãtor;
 Un impact negativ asupra competitivitãþii ºi atractivitãþii pieþei româneºti
pentru investiþii.
Ca efect al modernizãrii, infrastructura de transport îmbunãtãþitã va conduce
în mod direct la creºterea competitivitãþii
produselor fabricate ºi a serviciilor furnizate, atât în sectoarele-cheie ale economiei, cât ºi în întregul regiunilor României. Efectul global va fi îmbunãtãþirea
generalã a economiei României.
În particular, modernizarea infrastructurii va:
a. Încuraja investiþiile de capital necesare în locaþii care sunt greu de accesat în

 Noi oportunitãþi de a folosi fondurile suplimentare furnizate de UE pentru dezvoltarea infrastructurii de transport
din toate modurile de transport.
 Intensificarea privatizãrii în vederea
atragerii investiþiilor în toate modurile de
transport pentru a uºura susþinerea fiscalã
efectuatã de cãtre guvern.

 Mobilitatea crescutã în Europa va
crea potenþialul pentru creºtere economicã în toate regiunile economice.
 Consolidarea climatului de afaceri
va rezulta în îmbunãtãþiri ale sectoarelor
de producþie, agriculturã ºi industrie, conducând la creºterea cererii de transport.
 Potenþialul de dezvoltare a unui nou
trafic de containere ºi marfã, ecologic, eficient ºi eficace pe apã în plus faþã de traficul turistic de pe Dunãre.
 Dezvoltarea cãlãtoriilor de afaceri ºi
turism prin creºterea cererii clienþilor de
transport aerian low-cost în Bucureºti ºi
în aeroporturile regionale pentru dezvoltare comercialã pe tot teritoriul þãrii.
 Potenþialul de restructurare al serviciilor operaþionale de cale feratã (mai multe
trenuri monobloc) în vederea creºterii
folosirii modurilor de transport multimodal
eficiente ºi eficace pentru tranzit ºi traficului containerelor internaþionale ºi interne.
 Potenþialul de a furniza acces mai
bun în Europa din þãrile riverane Mãrii
Negre ºi de a genera puncte de transbordare cu costuri scãzute între reþeaua maritimã ºi reþelele de transport rutier, feroviar
ºi pe apã din România.
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prezent sau care suferã blocaje excesive
de trafic;
b. Duce la optimizarea serviciilor de
transport oferite clienþilor;
c. Permite dezvoltarea de sisteme de
logisticã îmbunãtãþite rezultând în costuri
mai mici ale bunurilor achiziþionate ºi
livrate;
d. Faciliteazã cooperarea dintre producãtori ºi fabricanþi;
e. Creºte potenþialul de acces ºi penetrare a noilor pieþe.
Principalele sub-obiective sunt dupã
cum urmeazã:
 Promovarea circulaþiei internaþionale ºi de tranzit a persoanelor ºi bunurilor în România prin asigurarea de conexiuni atât pentru portul Constanþa, cât ºi
pentru Grecia, Bulgaria ºi Turcia, cu UE
prin modernizarea ºi dezvoltarea axelor
prioritare TEN-T relevante;
 Promovarea circulaþiei eficiente a
persoanelor ºi bunurilor între regiunile
României ºi transferul acestora din interiorul þãrii cãtre axele prioritare prin modernizarea ºi dezvoltarea reþelelor naþionale ºi TEN-T
 Promovarea dezvoltãrii unui sistem
de transport echilibrat în ceea ce priveºte
toate modurile de transport, prin încurajarea dezvoltãrii sectoarelor feroviar,
naval ºi inter-modal
 Promovarea dezvoltãrii durabile, cu
precãdere prin minimizarea efectelor

adverse ale transportului asupra mediului
ºi îmbunãtãþirea siguranþei acestuia.
POST acoperã numai proiectele de
transport finanþate de Guvernul României
împreunã cu FC ºi FEDR. POST nu va
include proiecte co-finanþate de terþi,
inclusiv IFI.
Acest POST acoperã finanþarea proiectelor de transport din primul ºi al doilea val ce vor fi implementate în perioada
bugetarã 2007-2013. De asemenea acoperã finanþarea pregãtirii de proiecte în
perioada 2007-2013, proiecte propuse
pentru implementare în urmãtoarea perioadã bugetarã 2014-2020.

þia Generalã Relaþii Financiare Externe
(DGRFE). Fondul Naþional acþioneazã
ca Autoritate de Certificare/Plãþi. În
urma adoptãrii Hotãrârilor de Guvern
272/2004, 497/2004 ºi 208/2005, departamentele de Certificare ºi Plãþi ale acestuia se vor transforma în Autoritatea de
Certificare ºi Plãþi capabilã sã funcþioneze în conformitate cu noul acquis al
Cadrului Naþional Strategic al României
pentru 2007-2013.

Beneficiari

Funcþia Autoritãþii de Management
pentru POST a fost cedatã MTCT, Direc-

Beneficiarii sunt operatori, organisme
sau firme, publice sau private, responsabile cu iniþierea sau cu iniþierea ºi implementarea operaþiunilor. În cazul schemelor de ajutor în conformitate cu articolul
87 din Tratat ºi în cazul ajutoarelor acordate de organisme numite de statele membre, beneficiarii sunt organismele care
primesc ajutorul public.
MTCT va folosi reþeaua agenþiilor de
implementare existente implicate în gestionarea fondurilor de preaderare care se
aflã sub jurisdicþia MTCT ºi care se concentreazã pe operaþiunile programului
operaþional. Acestea sunt urmãtoarele
instituþii:
 Compania Naþionalã de Autostrãzi
& Drumuri Naþionale (CNADN)
 Compania Naþionalã de Cãi Ferate
(CFR)
 Agenþia MTCT|

rutã spre Europa, decât ca reþea de trafic
intern.
 Serviciile, costurile ºi eficienþa transportului feroviar atât pentru pasageri cât ºi
pentru marfã trebuie sã se îmbunãtãþeascã
în vederea prevenirii declinului transportului feroviar în favoarea celui rutier.
 Existã riscul în Constanþa al unor
reacþii insuficiente la cererea clienþilor
pentru servicii îmbunãtãþite astfel încât
atât transportul feroviar ºi cel pe apã sã fie
lipsite de oportunitãþi de extindere.

 Creºterea eficienþei operaþiunilor de
transport rutier prin construirea unor noi
autostrãzi ºi prin aplicarea tuturor legilor
UE pentru transportul rutier va mãri competiþia, va reduce preþurile ºi va creºte eficienþa, fãcând transportul intermodal mai
puþin atractiv.
 Existã nevoia de a gãsi un echilibru
între dezvoltarea axelor principale rutiere
ºi feroviare în România cu creºterea accesibilitãþii la rutele ºi serviciile naþionale,
în cadrul fondurilor disponibile limitate.|

Plan financiar
Bugetul total al POST pentru perioada
de programare 2007-2013 este estimat la
aproximativ 4.9 miliarde euro, ceea ce reprezintã 18,5% din bugetul global al operaþiilor structurale pentru România pentru
perioada menþionatã. Din aceastã sumã, 4
miliarde de euro reprezintã suportul
financiar al Comunitãþii, în timp ce cofinanþarea naþionalã va atinge în jur de 0,9
miliarde euro. Finanþarea din partea
Comunitãþii va proveni din Fondul pentru
Coeziune ºi din Fondul European pentru
Dezvoltare Regionalã.

Implementare

PERICOLE
 Pregãtirea proiectelor ºi a studiilor
de fezabilitate, ca ºi chestiunile referitoare la achiziþia terenurilor, necesitã prea
mult timp de rezolvare ºi implementare.
Dacã aceste aspecte nu se îmbunãtãþesc în
vederea conformãrii cerinþelor de aderare,
se pot pierde oportunitãþile de folosire a
fondurilor UE.
 Dacã fondurile naþionale disponibile sunt insuficiente pentru cofinanþarea
oportunitãþilor de investiþii, anumite
proiecte vor fi întârziate.
 Ritmul lucrãrilor de reconstrucþie a
fost lent pânã la aceastã datã, iar în viitor
regula N+2 / 3 va necesita o implementare
mai rapidã pentru a preveni compromiterea sau reducerea finanþãrilor.
 Existã o lipsã a resurselor calificate
ºi nu existã suficienþi contractori ºi furnizori experimentaþi în România pentru a
face faþã nevoilor de dezvoltare, acest
lucru putând genera costuri mai ridicate.
 Infrastructura de transport necesitã
modernizãri semnificative, tarife ºi nivel
de servicii atractive în vederea prevenirii
creºterii costurilor de transport intern ºi
pentru a încuraja percepþia României ca
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Se modificã reglementãrile contabile
ale bãncilor, IFN ºi
Fondului de garantare a depozitelor
Banca Naþionalã a României a publicat un nou proiect legislativ supus dezbaterii publice: „Ordinul Bãncii Naþionale a
României privind modificarea ºi completarea Ordinului guvernatorului Bãncii
Naþionale a României nr.5/2005 pentru
aprobarea Reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile
instituþiilor de credit, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare“.
Prevederile prezentului ordin sunt
aplicabile începând cu exerciþiul financiar
al anului 2008, excepþie fãcând o micã parte dintre acestea, a cãror aplicabilitate se va
realiza începând cu exerciþiul financiar al
anului 2009. Instituþiile financiare nebancare pot aplica aceste modificãri începând
cu exerciþiul financiar al anului 2008. La
data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
se abrogã orice dispoziþii contrare.
Principalele modificãri ºi completãri
efectuate în cuprinsul Ordinului guvernatorului Bãncii Naþionale a României
nr.5/2005, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare:
 reglementãrile contabile prevãzute
în Ordinul guvernatorului Bãncii Naþionale a României nr.5/2005, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se aplicã ºi
instituþiilor financiare nebancare înscrise
în Registrul general, precum ºi Fondului
de garantare a depozitelor în sistemul
bancar (denumit în continuare Fond);
 referirile la instituþiile de credit se
vor citi ºi ca referiri la instituþiile financiare nebancare sau Fond, dacã din context nu rezultã contrariul, iar referirile la
instituþii se vor citi ca referiri la instituþiile de credit, instituþiile financiare nebancare sau Fond, dupã caz;
 amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economicã se efectueazã în mod sistematic, reducându-se valoarea contabilã a acestora.
Valoarea contabilã a acestor active
este valoarea care este prezentatã în bilanþ,
fiind reprezentatã de costul de achiziþie,
costul de producþie sau alte valori care
substituie costul, diminuate cu amortizarea cumulatã pânã la acea datã, precum
ºi cu pierderile cumulate din depreciere.
 se va completa ordinal cu exemple
de costuri care se efectueazã în legãturã
cu construcþia unei imobilizãri corporale,

direct atribuibile acesteia, cum sunt costurile reprezentând salariile angajaþilor,
contribuþiile legale ºi alte cheltuieli legate
de acestea; cheltuieli materiale; costurile
de amenajare a amplasamentului; costuri-

le iniþiale de livrare ºi manipulare; costurile de instalare ºi asamblare; cheltuieli
de proiectare ºi pentru obþinerea autorizaþiilor; onorariile profesionale plãtite avocaþilor ºi experþilor etc.
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În costul unei imobilizãri corporale
pot fi incluse ºi costurile estimate iniþial
cu demontarea ºi mutarea acesteia la
scoaterea din evidenþã, precum ºi cu restaurarea amplasamentului pe care este poziþionatã imobilizarea, atunci când aceste
sume pot fi estimate credibil ºi instituþia
are o obligaþie legatã de demontare,
mutare a imobilizãrii corporale ºi de
refacere a amplasamentului.
Costurile estimate cu demontarea ºi
mutarea imobilizãrii corporale, precum ºi
cele cu restaurarea amplasamentului se
recunosc în valoarea acesteia, în corespondenþã cu contul de provizioane corespunzãtor.
 în plus, dacã o instituþie recunoaºte
în valoarea contabilã a unei pãrþi componente a unei imobilizãri corporale costul
unei înlocuiri parþiale a elementului,
atunci ea scoate din evidenþã valoarea
contabilã a pãrþii înlocuite, cu amortizarea
aferentã, atunci când dispune de informaþiile necesare.
 instituþiile pot proceda la reevaluarea imobilizãrilor corporale existente la
sfârºitul exerciþiului financiar, astfel încât
acestea sã fie prezentate în contabilitate la
valoarea justã, cu reflectarea rezultatelor
acestei reevaluãri în situaþiile financiare
întocmite pentru acel exerciþiu.
Amortizarea calculatã pentru imobilizãrile corporale astfel reevaluate se înregistreazã în contabilitate începând cu data
de 1 ianuarie a anului urmãtor celui pentru care s-a efectuat reevaluarea.
Evaluãrile efectuate cu ocazia reorganizãrilor de instituþii (fuziuni, divizãri) nu
constituie reevaluare în sensul prezentelor
reglementãri contabile, aceste evaluãri
efectuându-se în scopul stabilirii raportului de schimb, pentru toate elementele de
bilanþ.
 sumele reprezentând rezerve constituite din profitul exerciþiului financiar curent, în baza unor prevederi legale, se înregistreazã în conturile de rezerve corespunzãtoare în contrapartidã cu contul
„Repartizarea profitului“. Profitul contabil rãmas dupã aceastã repartizare se
preia la începutul exerciþiului financiar
urmãtor celui pentru care se întocmesc situaþiile financiare anuale în contul „Rezultatul reportat“, de unde urmeazã a fi
repartizat pe celelalte destinaþii legale.
Evidenþierea în contabilitate a destinaþiilor profitului contabil se efectueazã dupã
adunarea generalã a acþionarilor sau asociaþilor care a aprobat repartizarea profitului, prin înregistrarea sumelor reprezentând dividende cuvenite acþionarilor sau
asociaþilor, rezerve ºi alte destinaþii,
potrivit legii.
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Instituþiile nu pot reveni asupra înregistrãrilor efectuate cu privire la repartizarea profitului.
 pierderea contabilã reportatã se acoperã din profitul exerciþiului financiar ºi
cel reportat, din rezerve, prime de capital
ºi capital social, potrivit hotãrârii adunãrii
generale a acþionarilor sau asociaþilor, cu
respectarea prevederilor legale. În lipsa
unor prevederi legale exprese, ordinea
surselor din care se acoperã pierderea
contabilã este la latitudinea adunãrii generale a acþionarilor sau asociaþilor, respectiv a consiliului de administraþie.
 închiderea conturilor „Profit sau
pierdere“ ºi „Repartizarea profitului“ se
efectueazã la începutul exerciþiului financiar urmãtor celui pentru care se întocmesc situaþiile financiare anuale. Ca urmare, cele douã conturi apar cu soldurile
corespunzãtoare în bilanþul întocmit pentru exerciþiul financiar la care se referã
situaþiile financiare anuale.
 creanþele ºi datoriile instituþiei de
credit se înregistreazã în contabilitate la
valoarea lor nominalã ºi, totodatã, creanþele ºi datoriile în valutã se înregistreazã
în contabilitate atât în lei, cât ºi în valutã.
 contabilitatea decontãrilor privind
asigurãrile sociale cuprinde obligaþiile
pentru contribuþia la asigurãri sociale,
contribuþia la asigurãrile sociale de sãnãtate ºi contribuþia pentru fondul de ºomaj.
Eventualele sume datorate sau care urmeazã a se încasa în perioadele urmãtoare, aferente exerciþiului în curs, se înregistreazã ca alte datorii ºi creanþe sociale.
Taxa pe valoarea adãugatã se determinã ºi
se înregistreazã în contabilitate potrivit
legii. Impozitul pe venituri de natura salariilor cuprinde totalul impozitelor individuale, calculate potrivit legii. Subvenþiile
primite sau de primit se înregistreazã în
contabilitate într-un cont distinct.

 la contabilizarea operaþiunilor de
leasing financiar, locatarii trebuie sã recunoascã aceste operaþiuni ca active ºi
datorii la o valoare egalã, la începutul
leasingului, cu valoarea capitalului de
rambursat. Reflectarea în contabilitate a
activelor aferente operaþiunilor de leasing financiar se efectueazã cu ajutorul
conturilor de imobilizãri necorporale ºi
imobilizãri corporale; evidenþierea în
contabilitate a datoriilor aferente bunurilor primite în regim de leasing financiar se realizeazã cu ajutorul contului
„Datorii din operaþiuni de leasing financiar“, iar dobânzile de plãtit (calculate ºi
neajunse la scadenþã) corespunzãtoare
datoriilor din operaþiuni de leasing financiar, aferente exerciþiului în curs, se înregistreazã în contabilitate periodic (obligatoriu lunar) sau la scadenþa operaþiunilor, dacã fondurile aferente au termen
de restituire în cursul lunii, cu ajutorul
contului de „Datorii ataºate“ corespunzãtor, în contrapartida contului de cheltuieli.
 planul de conturi aplicabil instituþiilor de credit ºi instituþiilor financiare
nebancare se modificã astfel:
(a) Denumirea clasei 2 se modificã ºi
va fi „Operaþiuni cu clientele, operaþiuni
între instituþiile financiare nebancare ºi
instituþiile de credit, precum ºi între
Fondul de Garantare a depozitelor în sistemul bancar ºi instituþiile de credit sau
alte instituþii”
(b) În cadrul Clasei 2 se introduce
Grupa 22 „Operaþiuni între Fondul de
Garantare a depozitelor în sistemul bancar ºi instituþiile de credit sau alte instituþii“
(c) În cadrul clasei 5 – Capitaluri proprii, asimilate ºi provizioane se introduce
Grupa 56 – Fondul de Garantare a
Depozitelor în Sistemul Bancar º.a.|

IT

Adobe vrea pentru 2008 creºteri
ale vânzãrilor cu 30% în România
ºi în Bulgaria
Adobe previzioneazã pentru anul viitor un avans al vânzãrilor cu 30% pe pieþele din România ºi din Bulgaria datoritã
diversificãrii gamei de produse ºi pe lansarea noii versiuni a Acrobat, a declarat
Magda Neagu, directorul de vânzãri pentru România, Republica Moldova ºi
Bulgaria.
„Pentru piaþa din Moldova nu avem
aºteptãri mari, ci vrem doar sã ne facem
cunoscuþi. Însã, în ceea ce priveºte România ºi Bulgaria, ne aºteptãm la o creºtere
cu 30% a vânzãrilor în 2008, iar în acest
sens am demarat mai multe campanii de
marketing“, a mai spus reprezentantul
companiei.
Potrivit oficialilor companiei, Adobe
Systems România avea în septembrie
2006 o echipã de 32 de oameni, iar anul
acesta a ajuns la un numãr de 70 de angajaþi. Pentru 2008, Adobe doreºte sã ajungã la un numãr de 110 angajaþi. Magda
Neagu a mai spus cã piaþa din Europa a
fost o surprizã din punctul de vedere al
vânzãrilor înregistrate, sãrind de un miliard de dolari în 2007, ºi a reuºit totodatã
sã depãºeascã zona asiaticã. „Pentru
Europa de Est s-au fãcut investiþii foarte
mari anul acesta prin deschiderea a cinci
birouri în Polonia, Cehia, Rusia ºi inclusiv biroul de vânzãri din România, iar în
ianuarie urmeazã un nou birou în Turcia“,
a mai spus Neagu.
Pe piaþa localã, Adobe Systems România vinde doar prin parteneri ca Iris ºi
Romsym Data, care au avut ca rezultate

financiare creºteri de 100%. Adobe Systems Inc a raportat o creºtere cu 21% a
profitului net în trimestrul al patrulea din
2007, datoritã vânzãrilor la aplicaþiile de
design.
Profitul net a crescut la 222 milioane
dolari, sau 38 de cenþi pe acþiune, în al
patrulea trimestru ce s-a încheiat pe 30

noiembrie, faþã de 183 milioane dolari sau
30 de cenþi pe acþiune, în 2006. Venitul a
crescut cu 34%, la 911 milioane dolari,
mulþumitã vânzãrilor la aplicaþii de
editare foto, web site-uri ºi graficã.
Estimãrile Adobe cu privire la venitul din
primul trimestru din 2008 sunt între 855 ºi
885 milioane de dolari.|
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Payzone vizeazã dublarea afacerilor,
pânã la 99 de milioane de euro
Payzone vrea pentru anul viitor dublarea afacerilor pe piaþa româneascã pânã la
valoarea de 99 de milioane de euro, de la
50 de milioane în 2007, a declarat Petros
Liolios, directorul general al companiei.
Compania are în prezent aproximativ
12%-14% din piaþa de încãrcare electronicã pentru telefoanele mobile, care valoreazã în prezent 350 de milioane de euro.
Încãrcãrile de tip electronic reprezintã
50% din totalul încãrcãrilor de pe piaþa de
telefonie mobilã, care este de 700 milioane euro.
Directorul de dezvoltare pe noile pieþe
ºi strategie al grupului a declarat cã Payzone urmãreºte o creºtere semnificativã a
cotei de piaþã în România în urmãtorii ani,
în special pe segmentele de încãrcare
electronicã ºi de platã a facturilor. Numãrul terminalelor amplasate la partenerii
de retail a crescut de aproape trei ori în
cursul acestui an, în condiþiile în care
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numãrul tranzacþiilor a crescut de cinci
ori. „În mod normal, prin creºterea numãrului de terminale, avansul numãrului de
tranzacþii ar trebui sã se tempereze.
Faptul cã s-a întâmplat invers demonstreazã eficienþa afacerii Payzone în
România ºi faptul cã existã o cerere mare
din partea clienþilor, a declarat Cristina
Constantin, director de dezvoltare marketing al Payzone.
Petros Liolios a estimat investiþiile
Payzone în România în 2008 la 18 milioane de euro, în condiþiile în care în
2007 investiþiile în România s-au ridicat
la 11,5 milioane euro.
Directorul Payzone România a explicat cã deschiderea fiecãrui nou punct de
vânzare presupune o investiþie de aproximativ 1.800 de euro, bani folosiþi pentru
construcþie, tehnologie ºi noi angajãri.
Payzone vrea sã deschidã 4.000 de spaþii
pentru plata facturilor populaþiei în 2008,

în centre comerciale sau în alte zone de
vânzare, deoarece din 2005 firma oferã
acest serviciu prin oficiile Poºtei Române,
a mai spus Cristina Constantin.
Reprezentanta companiei sperã ca în
luna ianuarie 2008 sã proceseze primele
plãþi ale facturilor prin noile puncte de
vânzare. În acest an, valoarea totalã a
tranzacþiilor efectuate de Payzone a fost
de 20 milioane euro.
Cristina Constantin a estimat valoarea
totalã a facurilor plãtite în decembrie
2007 prin sistemul Payzone la 1,2 milioane de euro. În prezent, compania are contracte încheiate cu furnizori de electricitate, gaz, telefonie fixã ºi mobilã, însã intenþioneazã sã încheie contracte ºi cu alte
tipuri de furnizori, precum cei de televiziune prin cablu. Reprezentanþii companiei au mai explicat cã sunt interesaþi de
extinderea afacerilor companiei atât în
mediul urban, cât ºi în cel rural.|
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Pãltiniº, o lume a schiului
Staþiunea Pãltiniº este situatã pe panta
nord-esticã a Munþilor Cindrel, în Carpaþii
Meridionali, la 32 de kilometri de Sibiu.
Este înconjuratã de pãduri de conifere cu
un aer puternic ozonizat, bogat în aerosoli
ºi de peisaje de o frumuseþe rarã, mai ales
pe drumul ce urcã spre staþiune. Consacratã atât ca staþiune de schi ce dispune de zãpadã din abundenþã, telescaun ºi teleschi,
cât ºi ca staþiune de tratament al unor
afecþiuni endocrine, ale sistemului nervos
ºi respirator, Pãltiniº este o destinaþie de
vacanþã în orice anotimp al anului.
Binecunoscuta staþiune climatericã ºi
de vacanþã a fost înfiinþatã în anul 1894 de
cãtre Siebenburgische Karpathen Verein
(SKV, Societatea Carpatinã Transilvãneanã).
Pãltiniº este recunoscutã a fi cea mai
veche staþiune turisticã din þarã, dar ºi cea
aflatã la cea mai mare altitudine, 1442 m.
Centrul actual al staþiunii este alcãtuit din
vile, dintre care unele au constituit nucleul de bazã al Pãltiniºului, aºa-numitul
„loc de curã“. Dintre acestea, câteva sunt
conservate ºi declarate monumente istorice: Casa Turiºtilor (construitã în anul
1894), Casa Medicilor (1895) ºi Sala
Monaco (1898).
Un fenomen meteorologic frecvent
întâlnit la Pãltiniº este inversiunea temperaturii. În astfel de zile, dincolo de „marea
de nori“ aflatã în depresiune pot fi vãzute
vârfurile Munþilor Fãgãraº spre est, ale
Munþilor Rodnei spre nord-est, iar spre
nord-vest ale Munþilor Apuseni. Fãrã îndoialã, aceastã unicã panoramã asupra întregii regiuni vã va fermeca.

Masivul Cindrel oferã condiþii
excelente pentru schi
În timpul iernii, Pãltiniº este una dintre staþiunile favorite pentru sporturile de
iarnã, oferind multe pârtii de schi de dificultãþi diferite. Schiorii au la dispoziþie un
telescaun (pe o distanþã de 1.025 m ºi o
diferenþã de nivel de 241 m), un teleschi
(pe o distanþã de 410 m ºi o diferenþã de
nivel de 138 m) ºi o instalaþie pentru nocturnã.
Condiþiile de schi sunt excelente
iarna, începând din decembrie ºi pânã în
aprilie pentru oameni de toate vârstele,
profesioniºti, precum ºi începãtori,
schiori de fond ºi de turã.
Iarna, Masivul Cindrel, prin morfologia sa (culmi domoale ºi platouri), oferã
condiþii excelente pentru practicarea schiului de fond ºi de turã. Veþi putea beneficia aici de o ofertã variatã, care cuprinde

schiul alpin clasic, dar ºi practicarea de
activitãþi sportive la modã, precum snowboarding-ul. Pentru schiul de fond se folosesc mai multe trasee omologate de
forurile de specialitate.
Pârtia de schi de pe Muntele Onceºti
dispune de telescaun, teleschi ºi baby-lift.
Staþiunea dispune de vile, hoteluri, restaurante, baruri, club, bibliotecã. Pãltiniºul
este punct de pornire pentru multe trasee
turistice în Munþii Cindrel ºi Munþii Lotrului.
Aceste zone alpine, caracterizate prin
abundenþa zãpezii, oferã grade de dificultate ºi o pistã bunã pentru toate nivelurile,
pentru adulþi ºi copii, persoane sau grupuri. Cei care vin la Pãltiniº în sezonul
estival se pot bucura de diverse modalitãþi
de recreere, cum ar fi restaurante, club cu
teatru ºi cinema, discotecã, bibliotecã,
terenuri de sport (tenis, volei, handbal),
trasee turistice (plimbãri prin staþiune ºi în
zonele învecinate, pline de tufe de fructe
de pãdure sau excursii prin munþii din
împrejurimi: Gâtul Berbecului – 1.175 m,
Santa – 1.230 m, Cheile ºi Cascada Cibinului, vârful Cindrel – 2.244 m).

Staþiunea este o sursã
continuã de sãnãtate
Pãltiniº se bucurã de o climã alpinã
temperat-borealã, cu influenþe vestice.
Aceasta face ca iarna sã dureze 4-5 luni,
vara 5 luni, iar stratul de zãpadã sã se
menþinã în medie 170 de zile pe an. Un
fenomen frecvent care favorizeazã turismul este dat de prezenþa inversiunilor de
temperaturã, acestea manifestându-se
prin cer senin ºi temperaturi ridicate, deºi
se aflã la aceastã altitudine. Factorul terapeutic principal este climatul alpin cu
aer pur, fãrã praf sau particule alergice,
puternic ozonizat, bogat în aerosoli ionizaþi ºi radiaþii ultraviolete. Staþiune pentru toate anotimpurile, este un loc foarte
plãcut pentru vacanþe ºi o sursã deosebitã
de sãnãtate. Este recomandatã în tratamentul asteniilor, organismului slãbit,
suprasolicitãrii fizice ºi intelectuale, anemiilor secundare ºi dereglãrilor de creºtere la copii, dereglãrilor pleuropulmonare
(sechele dupã pleurezie ºi dupã pneumopatii virale sau bacteriale) ºi bolilor
endocrine.
Un important obiectiv turistic în staþiune îl constituie Schitul, o bisericã de
lemn ridicatã în deceniul 3 al secolului
XX, unde se aflã mormântul lui Constantin Noica. Biserica este situatã la intrarea
în staþiunea Pãltiniº, la o altitudine de pes-

te 1.350 de metri, aparþine de Arhiepiscopia Sibiului, este ctitoritã de Mitropolitul
Nicolae Bãlan al Ardealului între anii
1925 ºi 1927 ºi are hramul „Schimbarea
la Faþã a Domnului“ ºi beneficiazã de o
catapeteasmã realizatã între 1944-1945 de
Constantin Vasile în stil neobizantin.
Fresca este opera lui Ovidiu Preotescu.
Bisericuþa a fost ridicatã cu meseriaºi din
Rãºinari.
Printre obiectele de valoare pãstrate în
bisericã se numãrã icoana Sf. Parascheva,
datatã 1904, ºi o Psaltire din aceeaºi pe-

rioadã. Este construitã din lemn de brad ºi
ºindrilã ºi imitã stilul vechilor biserici de
lemn din Transilvania. În Platoul de brazi
din incinta Schitului se aflã clopotniþa cu
cele douã clopote din bronz, datând din
anul 1927, turnate de fosta fabricã
„Schieb - Kantz“, o toacã de metal ºi una
de lemn.

Info
În mijlocul pãdurii alpine, la distanþã
de doar câteva minute de pistele de schi,
se aflã douã hoteluri de categoria douã
stele ºi cinci cabane.
Climatul este de munte cu o temperaturã medie anualã de 4°C, media lunii
iulie este de 12°C, iar a lunii ianuarie de
6°C, cu precipitaþii abundente (peste
1.000 mm anual).
Ploile sunt frecvente, dar de scurtã duratã, iar stratul de zãpadã este prezent 120
zile pe an.
În staþiunea Pãltiniº se poate ajunge cu
autobuzul care pleacã din zona Gãrii
Sibiu.
Staþiunea se aflã la o distanþã de 33
km de oraºul Sibiu, de care este legatã
printr-o ºosea modernizatã.
Casa memorialã Constantin Noica,
unde filozoful ºi-a trãit ultimii ani din viaþã, este, de asemenea, un punct de interes.|
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Cartea anului 2007
„Orbitor. Aripa dreaptã“, ultima parte a trilogiei scrise de Mircea Cãrtãrescu, a fost aleasã
„Cartea anului 2007“, miercuri searã, la Clubul
Prometheus, de cãtre Fundaþia Anonimul ºi revista România literarã, informeazã Mediafax. La
obþinerea premiului, Mircea Cãrtãrescu a mãrturisit: „Vreau sã cer iertare celorlalþi nominalizaþi, vreau sã-l asigur pe Nicolae Manolescu cã am
rãmas acelaºi, din momentul în care m-a cunoscut. Nu sunt decât un poet, de asta ºi astãzi mi se
par niºte zei prozatorii. Am încercat întotdeauna
sã mã þin de cuvânt, de promisiunea pe care am
fãcut-o lui Nicolae Manolescu cu prima cronicã
pentru prima mea carte. Atunci n-am avut
de ales, ºtiam cã trebuia sã mã þin de o
promisiune pe care nu
am fãcut-o eu“. Juriul, condus de Nicolae Manolescu ºi format din Ioana Pârvulescu, Marina Constantinescu, Adriana
Bittel, Gabriel Dimisianu ºi Alex ªtefãnescu, a acordat câºtigãtorului un premiu de 10.000 de lei, oferit de
revista România literarã, cu sprijinul Fundaþiei
Anonimul. Ioana Pârvulescu a enumerat câteva
motive pentru care îi place romanul lui Cãrtãrescu, cum ar fi faptul cã este un proiect extrem
de riscant, pentru cã, dacã-l deschizi, nu-l mai
închizi, pentru cã e convingãtor, pentru cã nu are
nimic „provincial, cãznit“, pentru umor ºi tragism, pentru cã are „totul“ ºi pentru cã este „Levantul în prozã al lui Mircea Cãrtãrescu“. Alex
ªtefãnescu a vorbit, la rândul sãu, despre „Jiquidi“, de Nicolae Breban, volum nominalizat ºi
el la premiul Cartea Anului 2007, spunând cã
este un roman care „aduce în prim-plan un personaj malefic, Jiquidi, reprezentativ pentru ce se
întâmplã în societatea româneascã“. De asemenea, Marina Constantinescu a citit un extras
dintr-un alt volum nominalizat, „Cartea Psalmilor“ de ªerban Foarþã, afirmând cã, prin aceastã
carte, autorul încearcã un exerciþiu de a se regãsi
pe sine pe un altfel de drum. Un alt nominalizat
la premiu a fost Ioan Lãcustã, cu romanul „Luminare“, despre el vorbind criticul literar Gabriel
Dimisianu. „Ioan Lãcustã vine cu acest roman,
un roman puternic, foarte elaborat ºi foarte
interesant, cu aceastã formulã în text, realistã ºi
textualistã“, a mai spus criticul. Pe lângã nominalizãrile amintite, alþi aspiranþi la premiul „Cartea Anului“ au fost: Gheorghe Parusi cu „Cronologia Bucureºtilor“ ºi Dan Stanca, autorul „Nopþii lui Iuda“. În 2006, Cartea Anului a fost
desemnatã „Mircea Eliade. Prizonierul istoriei“,
de Florin Þurcanu.|
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Kylie Minogue ºi Iron Maiden
concerteazã la Bucureºti
Kylie Minogue ºi trupa britanicã
de rock Iron Maiden ajung ºi la Bucureºti în vara lui 2008. Artiºtii îºi
vor aºtepta fanii pe stadionul Cotroceni, pe 17 mai, respectiv 4 august,
dupã cum promit organizatorii,
Emagic Entertainment, citaþi de
Mediafax.
Pentru concertul Iron Maiden
existã cinci categorii de bilete,
având preþurile de 50, 75, 130, 180,
respectiv 240 lei. Biletele pentru
show-ul lui Kylie costã 70, 95, 130,
200, respectiv 400 lei, ºi vor fi disponibile pe www.myticket.ro ºi în
reþeaua magazinelor Diverta.
Kylie Minogue ºi-a început cariera ca actriþã, cu un rol în serialul
australian „Neighbours“. Dupã succesul primelor douã single-uri, „Locomotion“ – care a staþionat pe
primul loc în topul australian timp
de 7 sãptãmâni – ºi „I Should Be So
Lucky“ – care a impus-o în topurile
din lumea întreagã –- Kylie a ales sã
se concentreze exclusiv asupra muzicii. Hit-uri precum „Where the
Wild Roses Grow“, în duet cu Nick
Cave, „Spinning Around“, „Kids“,
în duet cu Robbie Williams, „On a
Night Like This“, „Can’t Get You
Out of My Head“, „In Your Eyes“,
„Love at First Sight“, „Come into
My World“, „Slow“ sau „I Believe

in You“ i-au adus lui Kylie vânzãri
de peste 40 de milioane de albume în
întreaga lume ºi numeroase premii.
Succesul îi aºterne lumea la picioare,
dar suferinþa nu o ocoleºte. Minogue
îºi întrerupe în 2005 un turneu dupã
ce este diagnosticatã cu un cancer la
sân.
Învingãtoare în lupta cu boala,
artista revine pe scenã în noiembrie
2006. Kylie a dat lovitura anul acesta cu un nou album. „X“ va fi promovat în cadrul turneului KYLIEX
2008, ce va cuprinde, pentru prima
datã, ºi România.

Back in Time
cu Iron Maiden
Legendara trupã rock Iron
Maiden va concerta la Bucureºti pe
4 august 2008, pe Stadionul Cotroceni (Progresul). Spectacolul face
parte din turneul „Somewhere Back
in Time“.
Dupã prestaþia de la Bucureºti,
Steve Harris, Bruce Dickinson,
Dave Murray, Adrian Smith, Janick
Gers ºi Nicko McBrain sunt aºteptaþi
la Varºovia (7 august) ºi Praga (8
august). Turneul, care debuteazã pe
1 februarie, în India (Mumbai), include oraºe precum Tokio, Los Angeles, Paris, Londra, Lisabona, Helsinki, Oslo sau Atena.|

Angelina Jolie, printre deºtepþii de la Hollywood
Actriþa Angelina Jolie pare sã fie apreciatã nu doar pentru frumuseþea
sa, ci ºi pentru materia sa cenuºie. Actuala partenerã a lui Brad Pitt este
prezentã într-un top cu cei mai inteligenþi oameni de la Hollywood, dat
publicitãþii de revista Entertainment Weekly. Locul 33 ocupat de Jolie este
justificat prin faptul cã aceasta „a descoperit adevãrata valoare a
celebritãþii. Ea foloseºte puterile supranaturale ale celebritãþii în slujba
binelui, cãlãtoreºte pe tot globul în calitate de ambasador ONU ºi joacã
exemplar în filmul «A mighty Heart»“. Angelina este devansatã de alte
nume celebre precum regizorul Steven Spielberg, care ocupã locul doi sau
de actriþa Meryl Streep, clasatã pe locul ºase. Ultima poziþie în top 50 este
ocupatã de actorul Ben Affleck.|

ContaJobs

ANUNÞURI DE ANGAJARE
Taxes, Declarations etc.).
Requirements: University degree in
economics / accounting; Minimum 5 years
experience in a similar position; General
accounting experience in: general accounting
tasks and manufacture accounting;
Experience in production accounting is a
major plus; Certified Accountant (CECCAR);
ACCA is an advantage; Fluency in English;
Good management, communication and
interpersonal skills.

|

SC IZO PROD SRL
0722.541.597
Bucureºti

Oraº
Job name
Nume firmã
Descriere firmã
Sector name
Datã anunþ
Datã expirare
Descriere job

Bucureºti
CONTABIL
SC IZO PROD SRL
Societate cu activitate de producþie industrie
ºi C+M
Contabil
2007-12-27
2008-01-16
contabil studii medii si absolvent facultate cu
cunostiinte in contabilitate gestiune, financiarcasa-banca, furnizori, clienti, cunostinte calculator

|

QHR
0721.000.000
Bucuresti

Bucureºti
Chief Accountant – Multinational
Company
Nume firmã
QHR
Descriere firmã Companie HR
Job type
Permanent
Sector name
Contabil Sef
Datã anunþ
2007-12-17
Datã expirare 2008-01-16
Salariu
Foarte motivant
Beneficii
On behalf of our client, a Multinational
Company, we are looking for an experienced
CHIEF ACCOUNTANT, to join the team.
Motivating salary package; Professional and
attractive work environment with
opportunities for career development.
Descriere job
Main responsibilities: Plans, organizes,
coordinates and supervises the accounting
activity; Coordinates the activity of
accountants and senior accountants;
Ensures that the balance sheets are timely
elaborated, according to the legal
requirements; Ensure the monthly elaboration
of trial balance and general ledgers, as well
as half-yearly and annual balance sheet;
Takes on the responsibility regarding records,
periodical statements and reports; Manages
the relation with fiscal and administrative
authorities; Gets involved in elaborating
monthly statements; Elaborates and deposits
financial and profit and loss statements;
Establishes and delegates tasks for the
accounting department; Manages all
accounting, cost accounting, treasury, capital
planning, and administrative duties (Statutory
accounting and compliance with external
Romanian authorities’ requirements – Customs, VAT, Tax Reports, Payroll withholding
Oraº
Job name

|

CRISCONTA
crisconta@conectics.ro
SUCEAVA

Oraº
Job name
Nume firmã
Descriere firmã
Sector name
Datã anunþ
Datã expirare
Descriere job

SUCEAVA
contabil
CRISCONTA
angajeaza contabil, expert contabil
Contabil
2007-12-20
2007-12-30
Angajam contabil cu experienta, contabilitate,
personal, calcul impozite, declaratii, lucru pe
calculator

DIB COM INTER SRL
0730.511.892
310.29.10
Bucureºti

|

Oraº
Job name
Nume firmã
Descriere firmã
Sector name
Datã anunþ
Datã expirare
Salariu
Descriere job

Bucuresti
contabila cu experienta
DIB COM INTER SRL
Grup hotelier
Contabil
2007-12-17
2008-01-16
2500 Ron
Angajam contabila cu experienta minim
doi ani in domeniu, facultate terminata,
CIEL, contabilitate completa inclusiv balanta
si bilant.

|

CONSULTING & CONTAB EXPERT
021/2430758
Bucureºti

Oraº
Job name
Nume firmã
Descriere firmã
Sector name
Datã anunþ
Datã expirare
Salariu
Descriere job

Bucureºti
Economist
CONSULTING & CONTAB EXPERT
Consultaþã fiscalã, contabilitate, expertize
contabile
Contabil
2007-12-05
2008-01-04
300 euro
Contabilitate financiarã
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OPINII DIN LUMEA CONTA

TOP MODERATORI, clasament
pentru „coroniþã“ la sfârºit de an
Ma gandeam mai demult
la acest lucru si azi m-am hotarat! Gata , voi deschide un

topic cu tema Top Moderatori!! De ce? o sa va intrebati!! fiindca, suntem destul
de aproape de sfarsitul anului

C

C RISTINA 5859:

TALON DE ABONAMENT
Abonaþi-vã la
ºi economisiþi

conta

40% pe lunã faþã de preþul de pe copertã

Abonamentele se pot contracta la:  sediul redacþiei  oficiile poºtale
 filialele RODIPET*  firmele de distribuþie a abonamentelor  prin ordin
de platã sau mandat poºtal  pe site-ul www.revistaconta.ro.
* se adaugã taxa de distribuþie perceputã de firma care factureazã serviciul de abonare ºi distribuþie

Contravaloarea abonamentului se poate achita în contul INTERMEDIA
CONCEPT SRL: RO95BTRL0410120279973801 Banca Transilvania Sucursala Lipscani.
Trimiteþi o copie dupã documentul de platã,împreunã cu acest talon completat la OP31, CP144 sau prin fax (021) 316.31.85 pânã la data de 20 a
fiecãrei luni (data Poºtei) pentru abonamentele aferente lunii urmãtoare.
Nume ºi prenume*.................................................. Vârsta........... Funcþia............................
Compania*.................................................... (se completeazã pentru abonamentele
pe persoanã juridicã) Perioada de contractare abonament*............. Domeniu de
activitate....................... CUI*.................................Registrul Comerþului.............................
(se completeazã pentru abonamentele pe persoanã juridicã)

Adresa*: Str. ....................................... nr. ........ bl. .......... sc. ....... et. ....... ap. ......
localitate.................................................. judeþ/sector......................... OP.....................
tel. .................... fax........................................ e-mail...................................

si sunt anumiti moderatori
care chiar merita sa faca parte
din acest top , iar la sfarsitul
anului sa primeasca o coronita!!
Acest topic l-am deschis
(asa cum bine a subliniat si
dana_cz!) pentru a fi un sondaj in randul forumistilor, o
competitie in randul moderatorilor! Doar in orice domeniu
la sfarsitul unui an se organizeaza tot felul de topuri! De
ce sa nu avem si noi un top al
moderatorilor, pentru a scoate
in evidenta efotul depus de-a

lungul anului si sa multumim,
chiar daca numai online pentru acele ore petrecute pentru
a raspunde membrilor acestui
forum (ceea ce, nu-i un lucru
simplu)!! De ce sa nu recunoastem ca (si imi pare foarte
rau daca, se v-a suparat vreun
moderator!!!) sunt moderatori
foarte activi, in ciuda faptului
ca sunt foarte ocupati, iar altii
mai mult inexistenti!!
Consider ca munca unui
moderator nu inseamna numai
sa scrii „Topic inchis“!! eu zic
ca, presupune mult mai mult !!

TOP MODERATORI 2007
1. ALUPEI OTILIA 46 voturi
2. Septimiu 18 voturi
3. Ocsi 6 voturi
4. Kimba 5 voturi
5. LEXUS 3 voturi

*câmpuri obligatorii

 3 luni ........
 9 luni ........

22,5 RON  6 luni ........
58,5 RON  12 luni ........

42 RON
72 RON

Prin completarea prezentului talon sunt de acord ca datele mele sã fie incluse în baza de
date cu cititorii revistei conta.
Pentru informaþii ºi sesizãri privin distribuþia ºi contractarea abonamentelor ne puteþi
contacta la telefoanele: 031/105.01.27; 031/105.01.28; 031/105.01.29

30 |

conta

| ianuarie 2008

6. BIBI 2 voturi
7. ABC 1 vot
Multumim tuturor, pentru munca depusa in acest an si
speram ca, veti fi alaturi de noi si in 2008 !!

