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ª TEFAN R ÃDEANU

Joaca de-a
facilitãþile

Dupã episoadele Automobile Craiova, Nokia sau Antibiotice Iaºi, acum
guvernul „suflã“ pânã ºi în... facilitãþi. Strânºi cu uºa de comisarii europeni,
cei de la Bucureºti bat ºi în retragere. Acesta nu ar fi un lucru rãu, dar graba
în a modifica pe bandã rulantã acte normative se repercuteazã negativ
asupra mediului de afaceri. Predictibilitatea a devenit o pasãre rarã, iar investitorii chiar nu mai ºtiu ce sã creadã. Dacã mai iese la rampã ºi un ministru care anunþã noi taxe ºugubeþe - cum ar fi taxele pe cadouri – ca mai
apoi, bine muºtruluit de premier, sã retracteze, atunci totul intrã în ceaþã.
Cei din Ministerul Economiei ºi Finanþelor sunt consecvenþi în schimbãri.
Iatã, în data de 18 februarie 2008, pe site-ul ministerului a fost postat în
dezbatere publicã textul Proiectului de Hotãrâre privind dezvoltarea regionalã prin stimularea investiþiilor. Prezint câteva prevederi din respectivul act
normativ: „Prevederile prezentei hotãrâri se aplicã întreprinderilor care sunt
înregistrate conform Legii 31/1990 privind societãþile comerciale republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, care fac investiþii în România ºi care îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiþii: realizeazã o investiþie iniþialã cu o valoare care depãºeºte echivalentul în lei a 100 milioane
euro, iar valoarea costurilor eligibile depãºeºte echivalentul în lei a 50 milioane euro; creeazã cel puþin 500 de noi locuri de muncã, ca urmare a
realizãrii investiþiei iniþiale. Investiþiile ºi locurile de muncã nou create prevãzute la Art. 2 pot fi realizate în toate sectoarele de activitate cu excepþia
pescuitului, industriei carboniere, siderurgiei, transportului, construcþiilor de
nave maritime, fibrelor sintetice, producerii iniþiale a produselor agricole
cuprinse în Anexa 1 a Tratatului de constituire a Comunitãþii Europene“. În
baza acestui proiect se prevãd acordarea de ajutoare de stat de pânã la 30
de milioane de euro cu o condiþie a menþinerii investiþiei cel puþin 5 ani. O
veste bunã. În aparenþã, deoarece confuzia s-a instalat 9 zile mai târziu. Pe
acelaºi site, pe 27 februarie, este postatã o nouã propunere de act normativ, de aceastã datã cu un caracter de lege. Este vorba despre Legea
privind... stimularea investiþiilor. Ce aflãm din acest proiect? Beneficiarii de
facilitãþi nu vor mai fi obligaþi sã menþinã afacerile pentru o perioadã de
minimum cinci ani ºi sã creeze cel puþin 200 de locuri de muncã. O altã
prevedere care nu se mai regãseºte în noua variantã se referã la valoarea
minimã a investiþiei pentru care se putea primi suport de la stat. ªi ca
lucrurile sã fie mai „clare“, în noul proiect se prevede acordarea ºi de „alte
tipuri de facilitãþi prevãzute de legislaþia în vigoare“. O parte dintre facilitãþi,
susþin iniþiatorii, sunt sau vor fi prevãzute în schemele de ajutor de stat
elaborate potrivit legislaþiei europene în domeniu. Foarte clar, nu-i aºa?
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25 de milioane de euro pe piaþa serviciilor de evaluare
Piaþa serviciilor de evaluare a depãºit
anul trecut 25 de milioane de euro, în
special pe fondul dezvoltãrii sectorului
imobiliar, activitãþile din acest domeniu
reprezentând circa 70% din totalul afacerilor pe piaþa de profil. Evaluarea companiilor a reprezentat anul trecut circa
15% din piaþa totalã, bunurile mobile 9%, iar activele financiare au contribuit
cu 6%, potrivit estimãrilor Asociaþiei
Naþionale a Evaluatorilor din România
(ANEVAR), prezentate ieri.
Estimãrile ANEVAR pentru 2008 indicã avansul activitãþilor membrilor asociaþiei la peste 30 milioane euro. Asociaþia Naþionalã a Evaluatorilor din România a primit observaþii privitoare la
rapoartele de evaluare. ANEVAR, se

pare, a rãspuns observaþiilor, precizând
cã marja de eroare a unui raport de evaluare este de circa 20%.
„Am primit observaþii din partea pieþei cu privire la rapoartele de evaluare.
Unele au avut un sâmbure de adevãr, altele cãutau un þap ispãºitor. Nu am vrut
sã creãm impresia cã un evaluator este
trimis în piaþã ºi este treaba lui ce face.
Am dezvoltat instrumente de rãspuns la
nemulþumirile pieþei, respectiv medierea
ºi arbitrajul, ºi comisia de eticã ºi disciplinã“, a declarat Speranþa Munteanu, vicepreºedinte al Asociaþiei Naþionale a
Evaluatorilor din România.
Comisia de eticã ºi disciplinã poate
sã fie sesizatã de preºedintele Asociaþiei,
de evaluatori sau de publicul beneficiar

al rapoartelor de evaluare atunci când se
considerã cã rezultatul evaluãrii depãºeºte „nivelul de bunã-credinþã“. „Valoare
existã acolo unde bunurile de evaluat
sunt mai puþine decât cererea pentru ele,
acolo unde existã posibilitatea unei înlocuiri a bunului, acolo unde existã dorinþã
pentru un bun. În mãsura în care evaluatorul a rãspuns prea mult dorinþei vânzãtorului sau cumpãrãtorului, într-un mod
excesiv, situaþia poate sã ajungã la comisia de eticã“, a spus Speranþa Munteanu,
vicepreºedinte al Agenþiei Naþionale a
Evaluatorilor din România. Speranþa
Munteanu a menþionat cã rolul evaluatorului este de „a-l ajuta pe decident sã
gândeascã structurat, nu sã gândeascã în
locul decidentului“.|

PNDR, aprobat de Comisia Europeanã
Dupã îndelungi demersuri, agricultura
primeºte o veste bunã: Comisia Europeanã
(CE) a aprobat ieri Programul Naþional de
Dezvoltare Ruralã (PNDR), prin care România
poate accesa fonduri europene de circa opt
miliarde de euro, pânã în 2013, a declarat
ministrul MADR, Dacian Cioloº, citat de
Mediafax. În ultimul timp, accesarea fondurilor europene din PNDR a fost principala
prioritate a agriculturii, program care ar fi trebuit sã se deruleze în perioada 2007-2013.
Însã, întrucât a fost aprobat de-abia în 2008,
alocarea financiarã aferentã anului trecut va
fi redistribuitã, în pãrþi egale, cãtre tranºele
anuale programate pentru 2008-2013.
Acest proces va întârzia venirea fondurilor,
întrucât avansul va fi virat dupã ce va fi realizatã redistribuirea sumelor, estimatã pentru
luna mai. România va primi primul avans de

7% în douã tranºe egale, pânã la sfârºitul
anului, însã autoritãþile nu trebuie sã aºtepte
pentru a primi proiectele. Ministerul Agriculturii a lansat în primã fazã, la începutul lui
martie, trei mãsuri, respectiv modernizarea
exploataþiilor agricole, creºterea valorii adãugate a produselor agricole ºi forestiere ºi renovarea ºi dezvoltarea satelor. Cele trei sunt
ºi printre cele mai generos finanþate, pentru
investiþii în domeniu fiind disponibile, în total,
circa 3,5 miliarde euro. Cea mai mare finanþare, de 1,54 miliarde euro, revine mãsurii de
renovare ºi dezvoltare a satelor. Pentru creºterea valorii adãugate agricole ºi forestiere,
fondurile sunt de circa 1,07 miliarde euro, iar
modernizarea fermelor va fi finanþatã cu
991,8 milioane euro, pânã în 2013, potrivit
ghidurilor de accesare a banilor, publicate de
MADR.|

Martie aduce o nouã creºtere a dobânzilor
La începutul lui februarie,
INS a anunþat cã nivelul inflaþiei din ianuarie a crescut comparativ cu decembrie 2007 cu
0,86%, preþurile urcând în
ultimele 12 luni cu 7,26%, nivel maxim al ultimului an ºi jumãtate. În cel mai recent raport
referitor la þintirea inflaþiei, din
7 februarie, banca centralã a urcat estimarea pentru inflaþia la
sfârºitul acestui an cu 1,6 puncte procentuale, la 5,9%, peste
consensul pieþei, de aproximativ 5,5%. Menþinerea inflaþiei pe o pantã ascendentã, ana-
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liºtii anticipând o depãºire a
pragului de 8%, în martie sau

aprilie, va pune BNR în situaþia
de a aplica o nouã majorare dobânzii sale de politicã, care a
fost deja urcatã, la începutul
lunii, la 9%. Se pune astfel
întrebarea care va fi ordinul de
mãrire a dobânzii, o jumãtate
sau un punct procentual? Un
semnal privind nivelul creºterii
a fost primit de piaþã sãptãmâna
trecutã, când Trezoreria s-a împrumutat printr-o emisiune de
titluri de stat cu scadenþa la ºase
luni la un randament maxim de
9,49%, cel mediu fiind de
9,42%.|

Ministrul
trimite Garda în
controale

Ministrul Economiei ºi Finanþelor, Varujan Vosganian, a
solicitat Gãrzii Financiare
sã-ºi reorienteze activitatea de
control spre marea evaziune
fiscalã, în special în ceea ce
priveºte TVA ºi accizele, ºi sã
stabileascã în mod cât mai
corect zonele de risc în domeniu. „Existã resurse de creºtere
a încasãrilor bugetare prin
reducerea evaziunii fiscale de
pânã la 2 procente din PIB,
respectiv 2-3 miliarde de euro,
pentru creºterea veniturilor
bugetare, pânã în 2010“, a declarat Vosganian la prezentarea bilanþului Gãrzii Financiare pentru 2007. Instituþia aflatã
în subordinea Ministerului
Economiei ºi Finanþelor a constatat, în urma acþiunilor de
control desfãºurate anul trecut,
peste 135 de mii de cazuri de
abateri de la reglementãrile financiar-fiscale.|

Eveniment

Brainstorming pentru companii
în domeniul fiscal
R ALUCA D OBRE

Ajuns în acest an la a ºasea ediþie,
forumul TAXEU, desfãºurat pe data de 19
februarie, a adus în discuþie o serie de
dezbateri de ultimã orã pe teme din domeniul legislativ, fiscal ºi de derulare a afacerilor. Printre cele mai importante teme
se numãrã noua lege a TVA-ului în domeniul imobiliar, legea proiectelor de investiþii, rambursãrile privind TVA, modificãrile aduse Codului Fiscal din 2008, problematica taxelor corporatiste în divizãrile
asimetrice sau rolul strategiei de public
affairs pentru companiile din România.
Conferinþa s-a bucurat de prezenþa a
numeroºi profesioniºti în domeniu, reprezentanþi ai celor mai importante companii
de consultanþã financiarã din România,
care au abordat teme precum impozitarea
directã, armonizarea legislativã în Uniunea Europeanã, controlul financiar intern
sau audit intern.
Prima sesiune a fost susþinutã de specialiºti din cadrul Ernst & Young,
TaxHouse, KPMG ºi PwC.
Jean-Marc Cambien, Tax Partner
Ernst & Young, a ajuns la concluzia cã
legislaþia din România este în mare mãsurã armonizatã cu cea din UE în ceea ce
priveºte TVA, însã este de pãrere cã nici
un stat al UE nu aplicã TVA în perfectã
concordanþã cu directiva Comisiei Europene. În condiþiile unui volum crescând al
tranzacþiilor companiilor nerezidente pe
piaþa de capital româneascã, precum ºi al
proiectelor de listare a unor firme româneºti pe pieþe reglementate externe, este
foarte importantã existenþa unui cadru legislativ coerent cu privire la impozitarea
câºtigurilor de capital în contextul românesc actual, este de pãrere doamna Angela
Roºca, Managing Partner, TaxHouse.
Cea de-a doua parte a zilei a fost dedicatã seminariilor susþinute de companii
precum TaxHouse, Ernst & Young, Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Moore
Stephens Riff ºi NNDKP. Aceºtia au discutat despre o gamã variatã de probleme,
de la modificãrile aduse Codului fiscal ºi
noile reglementãri privind TVA, impozitul pe dividende, pe profit, pe câºtiguri de
capital, investiþiile în domeniul imobiliar,
pânã la închiderea exerciþiului fiscal al
anului 2007 ºi impozitarea nerezidenþilor.
Workshop-ul „Principii ale unei posibile baze consolidate comune de impo-

zitare a profiturilor la nivelul þãrilor
Uniunii Europene – stadiul actual; oportunitãþi pentru mediul de afaceri din
România“, susþinut de TaxHouse, a prezentat ideile fundamentale ale conceptului de „bazã consolidatã comunã de impozitare a profiturilor“, aºa cum sunt formulate în prezent de cãtre Comisia Europeanã prin Grupul de lucru constituit în acest
sens ºi s-au pus în discuþie o serie de
aspecte tehnice care constituie subiect de
armonizare în vederea adoptãrii bazei
comune.
În cadrul workshop-ului susþinut de
PricewaterhouseCoopers, specialiºtii au

Este foarte importantã
existenþa unui cadru legislativ
coerent cu privire la
impozitarea câºtigurilor
de capital în contextul
românesc actual.
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Eveniment
fost invitaþi la dezbaterea celor mai noi
informaþii din domeniul preþurilor de
transfer. În abordarea acestui sistem de
tranzacþii sunt cuprinse teme precum
impozitarea dintre pãrþile afiliate ºi noile
cerinþe de documentaþie.

Persoanele fizice nu plãtesc
TVA la vânzarea imobilelor
Domnul Gabriel Biriº a adus argumente pentru „Pledoaria pentru mãsuri
simplificate“, referindu-se la impactul
noilor reglementãri contabile ºi fiscale
asupra pieþei imobiliare. Acesta a amintit
problema întârzierii rambursãrii de TVA
de cãtre administraþiile fiscale, situaþia
fiind cu atât mai greu de explicat cu cât în
sectorul imobiliar nu sunt implicaþi ºi
marii contribuabili. Acesta a remarcat
faptul cã Ministerul de Finanþe probabil
se considerã pregãtit sã ramburseze la
timp sumele datorate, deoarece este dispus sã dea 0,1% dobândã la întârziere. Pe
de altã parte, susþine domnul Biriº, investitorii sunt în mare parte profesioniºti ºi,

deja dupã regulile simplificate nu vor mai
suporta TVA. În problema avansurilor
facturate, indiferent dacã au fost ºi achitate sau nu, la livrare se va plãti diferenþa
nefacturatã la avans.

domnul Biriº, nu a luat mãsuri. Astfel au
apãrut discriminãri în piaþã între investitorii persoane fizice, care vând fãrã plata
TVA, ºi investitorii persoane juridice care
sunt obligaþi sã vândã cu TVA.

TVA-ul diferã la operaþiunile
de factoring ºi recuperare a
creanþelor

dacã va fi cazul, vor pretinde dobândã
pentru întârzieri.
O altã situaþie care naºte controverse
ºi este susþinutã de Gabriel Biriº o constituie avansurile plãtite la achiziþia sau primele tranºe în cazul construcþiilor. Dupã
ultimele reglementãri, avansurile plãtite
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Articolul 141, lit.f) din Codul Fiscal
oferã rãspuns la situaþia potrivit cãreia
persoanele fizice care vând clãdiri noi sau
realizeazã construcþii trebuie sã factureze
sau nu TVA la vânzare. Foarte multe tranzacþii s-au realizat pe persoanã fizicã,
situaþie cunoscutã de ANAF, care, susþine

Ana-Maria Miron, de la NNDKP, a
explicat diferenþa dintre activitatea de recuperare a creanþelor ºi cea de factoring,
pentru cã pe aceastã diferenþiere se
bazeazã aplicarea diferenþiatã a TVA-ului.
Activitatea de recuperare de creanþe
se bazeazã pe necesitatea ca societãþile cu
facturi neîncasate sã apeleze la firme de
recuperare la preþuri mai scãzute decât
sumele de recuperat de pe facturi. În cazul
factoringului, creanþele nu trebuie sã fie
aduse la scadenþã.
Pentru a se respecta întocmai procedurile legale nu ar trebui sã se facã diferenþa între aceste douã tipuri de activitãþi.
Trebuie avutã în vedere însã esenþa contractului încheiat între pãrþi, sã se vadã
dacã operaþiunea este din purã finanþare
sau recuperare de creanþe. În ciuda interpretãrii Curþii Europene de Justiþie, Ministerul de Finanþe a spus cã dacã prin
contract se urmãreºte obþinerea de finanþãri, atunci nu se aplicã TVA (nu se aplicã
prevederile Curþii Europene de Justiþie).
Dacã vizeazã recuperarea de creanþe,
atunci se aplicã TVA. De aceea prestatorii
acestor servicii trebuie sã fie foarte atenþi
dacã nu vor sã se încarce cu problema
urmãririi TVA-ului. Baza de impunere la
operaþiunile de factoring se aplicã, în
funcþie de contract, la diferenþa dintre valoarea nominalã ºi cea economicã sau la
comisionul încasat pentru prestarea acestui serviciu.|

Pulsul economiei

Ceaþã pe piaþa din România
pentru investitorii strãini
R ALUCA D OBRE

Inflaþia mare prognozatã pentru primul trimestru al lui 2008 s-a ºi produs ºi,
fiindcã nu era de ajuns, sindicatele vor
pune o ºi mai mare presiune prin revendicãri pentru creºteri salariale pânã la
30%.
Economia este foarte puternic influenþatã de turbulenþele internaþionale, care
sunt departe de a se fi încheiat. Reputatul
analist financiar Bogdan Baltazar considerã cã economia naþionalã prezintã totuºi
un ritm bun de creºtere.
Majorarea inflaþiei a fost cel puþin
pentru moment domolitã puþin, dar tot va
înregistra cote cuprinse între 7 ºi 8% la
sfârºitul lunii martie.

Atragerea de investitori strãini
necesitã politici coerente
Domnul Baltazar vede o soluþie salvatoare pentru ca România sã depãºeascã cu
bine perioada tulbure pe care o traverseazã, în investiþiile strãine, fiind de dorit ca
acestea sã continue sã fie atrase, având în
vedere problemele de pe planul politic ce
se rãsfrâng asupra întregii economii. De
remarcat faptul cã investitorii care nu

abordeazã pentru prima datã piaþa autohtonã nu se sperie uºor, cunoscând faptul
cã este un circ politic care doar creeazã
confuzie, nefiind periculos. De exemplu,
scandalul Pãcuraru nu lasã pe cei interesaþi sã vadã situaþia realã. Aceasta pentru
cã, în Codul Fiscal, aporturile în naturã
trebuie sã fie impozitate, însã este o prevedere care nu se aplicã în prezent. Absurdul acestui fapt este cã se aplicã la contribuþiile pentru asigurãrile sociale. Baltazar prevede în viitorul apropiat revitalizarea impozitãrii, prin aplicarea prevederilor deducerii aporturilor în naturã, situaþie rãmasã momentan nerezolvatã.
Premierul Tãriceanu a declarat la sfârºitul lunii februarie cã mai multe firme
sunt interesate sã investeascã în România
cel puþin douã miliarde de euro, precizând
cã, în 2008, este nevoie de un efort suplimentar din partea autoritãþilor pentru atragerea investiþiilor strãine, care sã acopere
deficitul de cont curent.
„O lungã perioadã de timp, investiþiile
strãine au acoperit aproape complet deficitul de cont curent. În anul 2005, de
exemplu, acoperirea a fost totalã, însã de
atunci ea a scãzut aproape la jumãtate.

Sunt conºtient cã în acest an trebuie sã
depunem un efort suplimentar pentru
extinderea investiþiilor în România“, a
declarat ºeful Guvernului pentru NewsIn.
Investiþiile strãine directe în România
au scãzut anul trecut cu 22,3% pânã la
7,069 miliarde euro ºi au acoperit deficitul balanþei de plãþi în proporþie de 41,9%,
a anunþat banca centralã în 14 februarie.

Presiunile salariale ale
sindicatelor trebuie înlãturate
de Guvern
Având în vedere schimbul de replici
între BNR ºi Guvern, analistul Bogdan
Baltazar considerã cã este necesarã o
colaborare mai strânsã între guvernatorul
bãncii centrale ºi miniºtrii Guvernului
Tãriceanu. Este adevãrat faptul cã domnul
Isãrescu nu este legat de ciclul electoral,
în timp ce domnul Vosganian se apropie
de alegeri ºi ar dori sã dea numai veºti
bune populaþiei.
Pentru aceastã perioadã, domnul Baltazar considerã necesar un mix de politici
monetare, fiscale ºi de venituri, mai ales
în administraþia de stat. Zilele acestea sindicatele vor creºteri salariale de 30%,

martie 2008 |

conta

|7

Pulsul economiei
Acesta a mai adãugat cã bâlbâielile
ministeriale, certurile, numirile ºi retragerile de miniºtri provoacã dezorientare ºi
nesiguranþã, climat deloc favorabil atragerii investiþiilor strãine.

Leul va ajunge la un curs de
echilibru spre jumãtatea anului

„
Mixul de politici cu toþii îl
dorim în teorie, însã, în fapt,
din partea Guvernului existã
dificultãþi de implementare.

“
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oare ce va face Guvernul într-un an electoral? Pentru moment, acesta a propus bugetarilor o creºtere salarialã de 5% în
aprilie, respectiv de 6% în luna octombrie, pe care sindicatele o considerã însã
inacceptabilã, deoarece nu acoperã inflaþia prognozatã pentru 2008.
„Mixul de politici cu toþii îl dorim în
teorie, însã, în fapt, din partea Guvernului
existã dificultãþi de implementare. Pentru
cã în prezent în politica fiscalã este foarte
multã neclaritate, se pun noi biruri, se
pune CAS pe cadouri, ba se retrag, ºi aºa
mai departe. Este foarte confuz, netransparent, practic se manifestã lucrul cel mai
grav pentru perioada actualã, când România ar trebui sã încerce sã atragã mai multe investiþii strãine“, a afirmat Bogdan
Baltazar.

Leul se apreciazã ºi analistul considerã cã tinde sã ajungã la un curs de
echilibru în jurul valorii de 3,4-3,45
lei/euro, ce va fi atinsã spre jumãtatea
anului.
Însã finalul de februarie a adus un
curs de referinþã în jurul valorii de 3,643
lei pentru un euro, înregistrând o uºoarã
apreciere a leului. „Leul a urmat tendinþa
de apreciere faþã de euro, mai ales cã în
ultimele zile ajunsese sã fie cotat la nivelul superior al intervalului 3,63 - 3,67
lei/euro în care a oscilat de ceva vreme. În
plus, leul e susþinut ºi de sentimentul pozitiv al investitorilor faþã de zonele emergente, iar dobânzile interbancare se menþin peste nivelul dobânzii de politicã monetarã de 9% pe an“, a declarat Ciprian
Mihai, ºef de departament în cadrul trezoreriei Volksbank.
Pe piaþa interbancarã, euro era tranzacþionat la un preþ de 3,6423 - 3,6463
lei/euro, ajungând la un maxim de 3,6504.
Trebuie remarcat faptul cã, de la începutul acestui an, oficialii BNR au trecut la
o puternicã ofensivã pe plan mediatic.
Astfel, guvernatorul BNR, Mugur Isãrescu, a declarat cã banca centralã foloseºte
acum instrumentele utilizate ºi în vara lui
2007, când leul se aprecia prea rãu, dar de
aceastã datã în sens invers, afirmând cã va
continua sã parieze pe leu ºi cã instituþia
pe care o conduce se va bate cu „sãbii de
oþel“ pentru atingerea þinei de inflaþie.|

Studii de caz

Contabilitatea efectelor de încasat
Se vând produse la SC AGENO SRL pentru care se acceptã
cecuri (ºi bilete la ordin) cu decontare la 20 zile. În acelaºi timp
se achiziþioneazã materii prime de la SC EXPRES SRL care se
achitã cu cecurile primite de la client. La operaþiune participã trei
pãrþi.

Atenþie!
În contabilitate se omit la înregistrare, de cele mai multe ori,
cecurile ºi biletele la ordin primite ºi emise, înregistrarea decontãrii facturilor fãcându-se direct prin contul de bancã (când
cecurile ºi biletele la ordin se depun spre încasare/platã). În alte
cazuri, cecurile se þin doar ca o garanþie a încasãrii plãþii,
depunându-se în bancã spre încasare doar dacã nu s-a încasat
contravaloarea produselor vândute sau a serviciilor prestate. Prin
neînregistrarea tuturor operaþiunilor economice se încalcã legea
contabilitãþii.
1) Plata datoriei cu cecul primit:
– înregistrarea vânzãrii:
411AGENO = 701
Clienþi = Venituri din vânzarea produselor finite
– primirea cecului:
413AGENO nr-cec = 411AGENO
Efecte de primit de la clienþi = Clienþi
– înregistrarea achiziþiei:
301 = 401EXPRES
Materii prime = Furnizori
– achitarea facturii cu cecul primit (girarea):
401EXPRES = 403EXPRES
Furnizori = Efecte de plãtit
– stingerea datoriei prin compensare indirectã în trei:
403EXPRES nr-cec = 413AGENO nr-cec
Efecte de plãtit = Efecte de primit de la clienþi
2) Încasarea cecului prin bancã la scadenþã:
– înregistrarea cecului în contul de trezorerie:
5113.nr-cec = 413AGENO nr-cec
Efecte de încasat = Efecte de primit de la clienþi
– încasarea contravalorii prin bancã:
5121.banca = 5113.nr-cec
Conturi la bãnci în lei = Efecte de încasat
Furnizorul stinge dreptul de creanþã asupra clientului în
momentul în care se aflã în posesia unui bilet la ordin/cec, dupã
care urmeazã decontarea efectivã.

În situaþia aplicãrii inventarului permanent:
În debitul contului se înregistreazã:
– valoarea la preþ de înregistrare a materiilor prime achiziþionate (401, 408, 542, 446);
– valoarea la preþ de înregistrare a materiilor prime aduse de
la terþi (351, 401);
– valoarea la preþ de înregistrare a materiilor prime reprezentând aport în naturã, al acþionarilor ºi asociaþilor (456);
– valoarea materiilor prime constatate plus la inventar ºi a
celor primite cu titlu gratuit (601, 758);
– valoarea la preþ de înregistrare a semifabricatelor ºi produselor reþinute ºi consumate ca materie primã în aceeaºi unitate
(341, 345);
– valoarea la preþ de înregistrare a materiilor prime primite de
la societãþile din grup, alte societãþi legate prin participaþii, unitate sau subunitãþi (451, 452, 481, 482).
În creditul contului se înregistreazã:
– valoarea la preþ de înregistrare a materiilor prime incluse pe
cheltuieli, constatate lipsã la inventar, ºi pierderile din deprecieri
(601);
– valoarea la preþ de înregistrare a materiilor prime vândute
ca atare (371);
– valoarea la preþ de înregistrare a materiilor prime livrate
societãþilor din grup, alte societãþi legate prin participaþii, unitate
sau la subunitãþi (451, 452, 481, 482);
– valoarea la preþ de înregistrare a materiilor prime ieºite prin
donaþie ºi pierderile din calamitãþi (658, 671);
– valoarea la preþ de înregistrare a materiilor prime trimise
spre prelucrare sau în custodie la terþi (351).
Soldul contului reprezintã valoarea materiilor prime existente
în stoc.|
Studiu de caz realizat cu ajutorul dnei Meda Decebal

Informaþii despre conturile utilizate:
Contul 701 „Venituri din vânzarea produselor finite“. Cu
ajutorul acestui cont se þine evidenþa vânzãrilor de produse finite,
animalelor ºi pãsãrilor, fiind un cont de pasiv.
În creditul contului 701 „Venituri din vânzarea produselor
finite“ se înregistreazã:
– preþul de vânzare al produselor finite, vândute clienþilor
(411);
– preþul de vânzare al produselor finite pentru care nu s-au
întocmit facturi (418).
Contul 701 poate fi debitat, în cursul perioadei, cu veniturile
realizate din operaþii de participaþie transferate coparticipanþilor.
La sfârºitul perioadei, soldul contului 701 se transferã asupra
contului de profit ºi pierdere (121).
Contul 301 „Materii prime“ þine evidenþa existenþei ºi
miºcãrii stocurilor de materii prime, fiind un cont de activ.
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Contabilitatea operaþiunilor efectuate
prin bancã la SC FERAZ TRADING SRL
Operaþiunile de încasãri ºi plãþi la SC FERAZ TRADING
SRL se efectueazã atât în numerar, cât ºi prin intermediul conturilor deschise de unitatea patrimonialã la bãnci, ceea ce este cunoscut sub denumirea de decontãri fãrã numerar sau prin virament. De altfel, tendinþa generalã este ca decontãrile în numerar
sã-ºi piardã treptat popularitatea ºi sã fie înlocuite cu alte mijloace de platã, cunoscute sub denumirea de instrumente de platã fãrã
numerar. Aceasta eliminã dezavantajele folosirii numerarului în
sensul cã sumele mari în numerar necesitã spaþii voluminoase de
depozitare ºi prezintã riscuri în manevrare, cum este cazul distrugerilor accidentale, furturilor º.a. În vederea realizãrii unui
asemenea deziderat s-a actualizat cadrul legislativ privind cecul,
cambia ºi biletul la ordin, avându-se în vedere standardele internaþionale ºi stadiul actual de dezvoltare a sistemului de plãþi din
þara noastrã.
Conturile deschise la bãnci asigurã efectuarea categoriilor de
operaþiuni care se referã la: valorile de încasat, cum sunt cecurile
ºi efectele comerciale depuse la bãnci, disponibilitãþile în lei ºi
devize, creditele bancare pe termen scurt, precum ºi dobânzile
aferente disponibilitãþilor ºi creditelor bancare. Pentru fiecare
dintre categoriile de operaþiuni amintite se utilizeazã câte un cont
sintetic de gradul I sau II , aºa cum se prezintã în continuare, în
ordinea în care sunt simbolizate în Planul general de conturi, în
grupa 51 „Conturi la bãnci“.
În categoria valorilor de încasat sunt incluse efectele comerciale remise spre încasare, inclusiv spre scontare. Organizarea
contabilitãþii valorilor de încasat se realizeazã cu ajutorul contului sintetic cu aceeaºi denumire ºi simbol 511, care se dezvoltã în
urmãtoarele conturi sintetice de gradul II: 5112 „Cecuri de încasat“, 5113 „Efecte de încasat“ ºi 5114 „Efecte remise spre
scontare“. Aceste conturi de bilanþ au funcþie contabilã de activ
ºi implicit solduri finale debitoare, care reprezintã valoarea
cecurilor ºi a efectelor comerciale depuse la bancã spre încasare,
înscriindu-se la douã posturi bilanþiere, primul la „Casa ºi conturi
la bãnci“, iar celelalte douã la „Investiþii financiare pe termen
scurt“, ºi aceasta datoritã conþinutului lor economic. Conturile
deschise la bãnci asigurã, pe de o parte, concentrarea disponibilitãþilor bãneºti, iar pe de altã parte efectuarea plãþilor fãrã numerar sau, altfel spus, prin virament. Pentru urmãrirea în contabilitate a acestor operaþiuni se utilizeazã contul sintetic 5121 „Conturi curente la bãnci în lei“ ºi 5125 „Sume în curs de decontare“. Conturile amintite au funcþia contabilã de activ ºi implicit
solduri finale debitoare, care reprezintã disponibilitãþile bãneºti
existente în conturile de la bãnci , înscriindu-se în grupa activelor
circulante din cadrul bilanþului contabil (B), subgrupa IV „Casa
ºi conturile la bãnci“.
Contul 5121 „Contul la bãnci în lei“ funcþioneazã astfel: în
debit se înregistreazã sumele în lei aferente încasãrilor prin bancã, prin creditul conturilor care aratã natura încasãrilor. În credit
se reflectã plãþile care se efectueazã prin bãnci în lei, prin debitul
conturilor corespunzãtoare naturii acestora. Soldul contului 5121
este întotdeauna debitor (contul poate avea sold creditor atunci
când unitatea, pe bazã de contract încheiat cu banca, beneficiazã
de credite de trezorerie sau pentru activitatea curentã în vederea
acoperirii diferenþei în plus între plãþile angajate la un moment
dat ºi disponibilitãþile bãneºti pe care le are în cont, denumite ºi
credite pentru plãþi).
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Categoriile de încasãri oglindite prin intermediul contului
5121 se referã la: depunerile de numerar (581); credite bancare
încasate (162; 519); sume încasate de la debitori diverºi (461);
sume încasate reprezentând alte venituri din exploatare; valoarea
cecurilor ºi a efectelor comerciale încasate (511); sume încasate
privind dobânzile bancare (766); încasãrile de la clienþi (411);
încasarea sumelor în curs de decontare (5125); încasarea garanþiilor depuse de clienþi (167); încasarea penalitãþilor de la clienþi
(758); dobânzile încasate pentru disponibilitãþile bãneºti existente
în contul de la bancã (766) etc.
Categoriile sau felurile de plãþi efectuate în mod curent cu
ajutorul contului 5121 se referã la: sumele achitate în contul
furnizorilor de mãrfuri, materii prime ºi prestatorilor de servicii (401); sumele virate la asigurãrile sociale (431); sumele
virate la bugetul de stat; sumele reprezentând rambursãri ale
creditelor (519); sume achitate creditorilor diverºi (462);
ridicãrile de numerar (581); plata comisioanelor bancare(627)
ºi altele.
În aprilie 2007, la SC FERAZ TRADING SRL, pe baza extraselor de cont, au fost înregistrate urmãtoarele:
a) operaþiuni de încasãri în lei :
- numerar depus din casierie 4.500 lei
- încasãri de la clientul SC AGENO SRL 9.200 lei
- încasarea sumei de 15.200 lei în avans de la o persoanã fizicã cãreia urmeazã sã i se întocmeascã factura
- încasarea unei garanþii depuse de SC PLUS SRL pentru un
spaþiu închiriat 1.700 lei
- încasarea chiriei de la SC PLUS SRL 1.720 lei
- încasãri penalizãri întârziere pentru plata mãrfurilor vândute
la SC EORO SRL 543 lei
- veniturile din dobânzi 155 lei.
Înregistrarea contabilã a încasãrilor se prezintã astfel :
5121
=%
3.018 lei
581
4.500 lei
411AGENO
9.200 lei
472PF
15.200 lei
411PLUS
1.700 lei
411PLUS
1.720 lei
758
543 lei
766
b) operaþiuni de plãþi în lei:
- achitarea mãrfurilor achiziþionate de la SC PRO BUILD
SRL
3.000 lei
- plata contribuþiilor sociale
2.500 lei
- plata comisioanelor bancare
1.500 lei
- rambursarea unui credit
15.000 lei
- plata energiei electrice
250 lei
- ridicãri numerar
1.100 lei
Înregistrarea contabilã a plãþilor se prezintã astfel :
%
= 5121
23.350 lei
401PRO
3.000 lei
2.500 lei
627
1.500 lei
5191
15.000 lei
605
250 lei
581
1.100 lei
Studiu de caz realizat de dna Meda Decebal

Studii de caz

UHY Audit CD prezintã:

Principalele modificãri aduse Ordinului
ministrului Finanþelor publice nr.
1752/2005 prin Omfe nr. 2374/2007
A. Completãri ºi clarificãri
1. Contabilizarea operaþiunilor de lease-back (punctul 90)
Prin lease-back se înþelege acea operaþiune de vânzarecumpãrare a unui activ pe termen lung, urmatã imediat de o operaþiune de leasing.
Locatarul (cumpãrãtorul) procedeazã astfel:
a) Pentru leasing financiar,
În aceastã situaþie tranzacþia efectuatã este una de finanþare,
ºi nu una de vânzare-cumpãrare, iar activul rãmâne în continuare
înregistrat în contabilitate la valoarea existentã anterior operaþiunii de leasing, cu acelaºi regim de amortizare utilizat.

5. La punctul 152 se menþioneazã cã evaluarea stocurilor
achiziþionate cu plata în devize pentru care factura soseºte ulterior se realizeazã, în baza notei de recepþie ºi constatare de diferenþe, la cursul de la data recepþiei;
6. La punctul 171 se precizeazã cã în situaþia în care au fost
acordate avansuri de trezorerie ºi acestea nu au fost decontate
pânã la data bilanþului, societãþile trebuie sã înregistreze aceste
avansuri în contul de debitori prin articol contabil:
461
=
542
(Debitori diverºi)
(Avansuri de trezorerie)

512 Conturi curente la bãnci=167 Alte finanþãri ºi datorii asimilate

B. Modificãri

b) Pentru leasing operaþional,
În acest caz operaþiunea se recunoaºte pe cele douã componente:
 vânzare de active pe termen lung, urmatã de scoaterea din
evidenþã a activului ºi a sumelor de încasat sau încasate;
 periodic, conform contractului de leasing operaþional,
înregistrarea pe cheltuieli a redevenþelor de leasing (extracontabil
se înregistreazã contractul de leasing în contul 8031 Mijloace
fixe luate cu chirie/imobilizãri corporale luate cu chirie)
2. La punctul 92 sunt exemplificate costurile direct atribuibile
imobilizãrilor corporale ce se efectueazã la construcþia acestora,
cum ar fi:
– costurile reprezentând salariile angajaþilor, contribuþiile
legale ºi alte cheltuieli legate de acestea;
– cheltuieli materiale;
– costurile de amenajare a amplasamentului;
– costurile iniþiale de livrare ºi manipulare;
– costurile de instalare ºi asamblare;
– cheltuieli de proiectare ºi pentru obþinerea autorizaþiilor;
– onorariile profesionale plãtite avocaþilor ºi experþilor etc.
3. La pct. 100 se trateazã înlocuirea de pãrþi componente ale
unor bunuri complexe formate din ansamble, subansamble sau
chiar piese de schimb cu valori însemnate. În astfel de situaþii se
scot din uz pãrþile componente ce trebuie înlocuite la valoarea
rãmasã prin articol contabil:
%
=
212
(valoarea iniþialã a componentei înlocuite)
281
(amortizarea aferentã componentei înlocuite)
658
(valoarea rãmasã neamortizatã)

1. Punctul 222 se modificã astfel încât sã se clarifice modalitatea de înregistrare în contabilitate a operaþiunilor de repartizare
a rezultatului contabil obþinut la finele exerciþiului financiar.
Cronologic, operaþiunile se deruleazã astfel:
– Singura repartizare a profitului ce se prezintã în bilanþ este
numai aceea la rezervele legale, constituitã în baza unor prevederi legale (ex. rezerva legalã). Aceastã repartizare se înregistreazã prin articol contabil:
129 Repartizarea profitului=106 Rezerve
Astfel, în bilanþ conturile 121 (Profit sau pierdere) ºi 129
(Repartizarea profitului) apar cu sold.
– În anul urmãtor, mai precis la începutul anului, cele douã
conturi se închid, iar rezultatul rãmas nerepartizat dupã repartizarea la rezervele legale se transferã asupra rezultatului reportat,
articol contabil:
121 Profit sau pierdere
= %
129 Repartizarea profitului
117 Rezultatul reportat
– Dupã aprobarea repartizãrii profitului de cãtre adunarea
generalã a acþionarilor/asociaþilor se înregistreazã ºi repartizarea
profitului pe destinaþii:
117 Rezultatul reportat = %
457 Dividende de platã
106 Rezerve (cu excepþia rezervei legale)
În ceea ce priveºte modalitatea de acoperire a pierderilor contabile, se coroboreazã prevederile Legii contabilitãþii nr. 82/1991
cu prevederile Ordinul ministrului Finanþelor publice nr.
1752/2005 pentru aprobarea reglementãrilor contabile conforme
cu directivele europene. Potrivit acestor reglementãri, „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“.
2. În aplicarea prevederilor art. 10 din Legea contabilitãþii nr.
82/1991 se solicitã înscrierea în clar a numelui ºi prenumelui persoanei care le-a întocmit, calitatea acesteia, precum ºi numãrul de
înregistrare la Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor
Autorizaþi din România, dacã este cazul.|

În funcþie de modalitatea în care a fost achiziþionatã noua
componentã, urmare a înlocuirii se înregistreazã costul noii componente la activul existent, prin articol contabil:
212 =
401, 3XX
(costul noii componente), în funcþie de
modalitatea de achiziþie
4. La punctul 124 se precizeazã cã se includ în categoria stocurilor ºi activele cu ciclu lung de fabricaþie destinate vânzãrii
(de exemplu, ansambluri sau complexuri de locuinþe etc.).
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Tehnologii Wireless – Return
on Investment versus securitatea
informaþiei

A URELIA C OSTACHE
IT A DVISORY, KPMG

Dacã doriþi sã intraþi în luptã cu numele grele ale industriei, este bine sã o faceþi având instrumentele potrivite. În condiþiile pieþei actuale, o simplã îngrãmãdire
de sisteme informatice nu este suficientã.
Trebuie sã combinaþi ingeniozitatea cu
tehnologii de ultimã generaþie ºi trebuie sã
gãsiþi modalitãþi de a îmbunãtãþi atât serviciile oferite clienþilor, cât ºi eficienþa cu
care acestea sunt oferite. Mediul de afaceri actual este martor al unor schimbãri
majore din punctul de vedere al penetrãrii
tehnologiilor wireless în companii. Acolo
unde, cândva firmele sprijineau fãrã nicio
limitare iniþiativele privind promiþãtoarele tehnologii wireless, în economia
actualã managerii îºi ascut creioanele ºi se
concentreazã asupra interiorului companiilor, în vederea reducerii costurilor operaþionale. Astãzi, în loc sã utilizeze tehnologiile wireless mobile pentru a livra clienþilor servicii, multe companii se
concentreazã pe soluþii wireless care faciliteazã reducerea costurilor prin îmbunãtãþirea eficienþei ºi productivitãþii, lucru
ce poate conferi puternice avantaje competiþionale.
În particular, multe firme cerceteazã
soluþii wireless care sã permitã colaborarea între angajaþi, care sã intensifice comunicarea ºi accesul la date între cei care
lucreazã pe teren ºi cei de la birou, ºi care
sã fluidizeze procesele cheie ale afacerii.
Companiile îºi doteazã personalul din
vânzãri ºi tehnicienii de pe teren cu PDAuri ºi telefoane de ultimã generaþie, care le
permit sã plaseze ordine, sã vizualizeze
programãrile ºi bazele de date, sã verifice
e-mailurile. Unele companii îºi instaleazã
reþele wireless în magazine, depozite sau
în locuri de muncã provizorii pentru a
avea acces mai rapid la informaþii ºi tranzacþii. În acest mediu de afaceri, foarte
puþini sunt angajaþii care lucreazã doar la
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birou, în faþa unui calculator. Utilizarea
tehnologiilor wireless se extinde rapid, iar
integrarea cu sistemele cheie ale Companiilor este esenþialã. Poate fi introdus aici
conceptul de creare a unei companii în
„timp real“ care sã fie capabilã sã opereze
în mod strategic ºi sã reacþioneze mai rapid la situaþiile cotidiene. Din punct de
vedere financiar, acest lucru poate fi tradus în încasãri fluidizate, un mai bun management al numerarului ºi bugetãri mai
realiste.
Iniþiativele de introducere a tehnologiilor wireless oferã un potenþial imens
pentru creºterea rentabilitãþii investiþiei
(Return on Investment – ROI). Cu toate
acestea, companiile trebuie sã priveascã
dincolo de cifre în momentul în care evalueazã aceste tehnologii, deoarece nu
existã o formulã simplã pentru a calcula
ROI în ceea ce priveºte utilizarea tehnologiilor wireless. În evaluarea sa, ROI trebuie privit atât din punct de vedere cantitativ, cât ºi calitativ. Transformarea timpilor morþi în timpi productivi poate justifica investiþia în astfel de tehnologii dacã
spre exemplu, fiecare angajat lucreazã cu
15 minute mai mult în fiecare zi folosind
aceste tehnologii în afara biroului. Evaluarea aspectului calitativ este mai sensibilã, dar nu mai puþin importantã. Aceasta
apare atunci când angajaþii iau decizii mai
bune ºi mult mai rapide prin simplul

motiv cã au acces imediat la informaþii.
De asemenea, îmbunãtãþirea proceselor de
afaceri face ºi ea parte din ecuaþia ROI.
Spre exemplu, o companie din domeniul
retail poate urmãri în timp real evoluþia
stocurilor ºi poate satisface comenzile
mult mai rapid.
Este evident cã prin extinderea sistemelor utilizate de companii cu ajutorul
tehnologiilor wireless, beneficiile nu vor
întârzia sã aparã. Astfel, se sincronizeazã
procesele de afaceri ºi se fluidizeazã fluxul de informaþii cãtre toate zonele organizaþiei, iar managementul are posibilitatea utilizãrii unor noi cãi de monitorizare ºi reacþie rapidã la schimbãrile mediului de afaceri. Tot aºa cum Internetul a
facilitat accesul la date ºi a schimbat
modul în care companiile îºi administreazã informaþiile, tehnologia wireless rãspândeºte accesul la zonele de interes ale
organizaþiilor, creând modalitãþi simple
de a eficientiza procesele ºi de a crea noi
oportunitãþi de afaceri.
Datoritã dezvoltãrii tehnologiilor ºi
dispozitivelor mobile pentru date, soluþiile wireless sunt astãzi mult mai accesibile ca preþ, interoperabile ºi uºor de implementat. Cu toate acestea, costurile încã
destul de ridicate duc la necesitatea unor
analize riguroase, în special în mediile de
afaceri restrictive, unde nu este foarte
uºor pentru managerii IT sã justifice investiþii mari în aplicaþii de date wireless.
În mediul actual, companiile îºi îndreaptã
atenþia cãtre soluþii wireless care oferã un
ROI mai rapid ºi o productivitate crescutã
în cadrul afacerii. Indiferent dacã sunt în
cãutarea unor economii financiare pe termen scurt sau dacã privesc în viitor,
iniþiativele mobile ale Companiilor ar trebui sã încorporeze componente care sã
permitã atât creºterea eficienþei, cât ºi
reducerea riscurilor. Într-o economie
competitivã, acele strategii wireless care
vor avea succes vor fi acelea care vor genera economii financiare fãrã a fi însã
superficiale, deoarece în timp ce majoritatea companiilor care au renunþat la reþelele clasice prin cablu spun cã nu au regrete, firmele care au în vedere implementarea unor tehnologii wireless ar trebui sã fie conºtiente de potenþialele obsta-
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cole. Implementarea unor mãsuri de securitate – prin standarde de criptare adecvate ºi prin introducerea de reþele private
– este esenþialã, deoarece organizaþiile
care neglijeazã aceste cerinþe sunt extrem
de vulnerabile în faþa furturilor de date.
Factorii de risc ºi securitate asociaþi
tehnologiilor wireless trebuie înþeleºi ºi
eliminaþi pentru a asigura o utilizare sigurã a tehnologiilor mobile, atât în scopuri
de afaceri, cât ºi personale. Un laptop cu
posibilitãþi de conectare wireless vã poate
face mai productivi în afara biroului, dar
în acelaºi timp vã poate expune unor ame-

citãþilor limitate ale tehnologiilor existente de a proteja informaþia transmisã.
De exemplu, în reþelele metropolitane,
utilizatorii sunt supuºi riscului ca simple
dispozitive de scanare sã intercepteze numere de telefoane mobile care sã fie apoi
utilizate în mod fraudulos. Astfel, datoritã
creºterii extraordinare a popularitãþii reþelelor Wi-Fi, pãstrarea sigurã a informaþiilor sensibile a devenit una din marile probleme ale industriei tehnologice actuale.
Intruºii gãsesc reþelele wireless destul
de uºor de penetrat. Probleme pot apãrea
chiar ºi într-o organizaþie care foloseºte

ninþãri de securitate. Reþelele wireless
sunt mai puþin sigure decât cele clasice
care folosesc cabluri, numai ºi datoritã
faptului cã pentru a pãtrunde într-o reþea
clasicã este nevoie de acces fizic la cablu
de reþea sau la echipamente, în timp ce
oricine cu un dispozitiv bine configurat
poate urmãri ce se întâmplã pe o reþea
wireless.
Orice companie care va administra
accesul la resurse critice prin intermediul
reþelelor wireless trebuie sã aibã în vedere
securitatea informaþiilor, al cãrei cost va
creºte foarte rapid. Vânzãrile de dispozitive wireless cresc acum mult mai rapid
decât vânzãrile de PC-uri ºi laptopuri, pe
mãsurã ce gadgeturi precum BlackBerryurile ºi PDA-urile se transformã în instrumente standard pentru companii. Astfel,
dând frâu liber acestei forþe tehnologice,
nevoia de a securiza transmisiile wireless
ar putea determina o creºtere semnificativã a preþurilor în sectorul de securitate al
informaþiilor pentru urmãtorii câþiva ani.
Securitatea informaþiilor reprezintã un
aspect delicat pentru tehnologiile wireless
datoritã naturii mecanismelor de transmisie (semnale electromagnetice transmise
prin aer). Acest lucru se datoreazã capa-

exclusiv reþele prin cablu, în momentul în
care un laptop cu adaptorul wireless activ
este conectat la acestea prin utilizarea
unui adaptor Ethernet. Noile standarde încearcã sã întãreascã barierele de securitate, ºi la momentul actual existã multe
tehnologii disponibile pentru a contracara
atacurile wireless. Însã niciuna din acestea nu este 100% sigurã, cea mai bunã
strategie reprezentând-o combinarea unor
serii de mãsuri de securitate. Astfel, în
cazul unor noi instalãri de reþele wireless
este obligatoriu sã fie consultaþi experþi în
domeniu, nu doar în ceea ce priveºte arhitectura, cât ºi din punctul de vedere al
securitãþii ºi performanþelor sistemului. O
strategie corectã de evaluare ºi analizã vã
va ajuta sã securizaþi întreaga reþea wireless, inclusiv dispozitivele terminale, fie
ele calculatoare personale, laptop-uri,
PDA-uri sau alte dispozitive, precum ºi
perimetrul reþelei.
Tehnologiile WPA (Wi-Fi Protected
Access) ºi WPA2, implementate de ultimele standarde IEEE 802.11i, reprezintã
primele instrumente avansate pentru securizarea reþelelor wireless, furnizând utilizatorilor Wi-Fi un înalt nivel de siguranþã asupra faptului cã numai persoanele

autorizate pot avea acces la reþelele lor.
WPA reprezintã o tehnologie interoperabilã puternicã, bazatã pe standarde pentru
reþelele Wi-Fi. Ea oferã o bunã protecþie a
datelor atât prin intermediul criptãrii prin
chei de 128 biþi ºi chei pentru sesiuni
dinamice, cât ºi prin controlul accesului ºi
autentificarea utilizatorilor. WPA poate fi
utilizatã în douã versiuni – WPA Personal
ºi WPA Enterprise, ultima dintre ele folosind autentificarea utilizatorilor prin intermediul unui server.
Cu toate acestea, deoarece nicio companie nu poate fi sigurã cum va evolua
strategia wireless, planificarea pentru succes necesitã o infrastructurã de servicii de
date scalabilã, extensibilã ºi capabilã sã
integreze noi capacitãþi pe mãsurã ce
nevoile ºi obiectivele companiei evolueazã. O companie care îºi evalueazã oportunitãþile de utilizare a tehnologiilor wireless ar trebui sã se adreseze unui furnizor
de servicii de securitate care poate facilita un parteneriat puternic cu cei mai buni
ºi mai experimentaþi oameni din domeniu,
care sã fie capabili sã se adapteze oricãrei
viziuni de afaceri. Prin alegerea unui consultant de încredere pentru a-i ajuta ºi ghida de la o simplã viziune de afaceri cãtre
o poziþie de top pe piaþã, clienþii pot aºtepta sã se bucure de roadele agilitãþii afacerii, de o eficienþã ºi eficacitate crescute,
ºi de importante avantaje competiþionale.
Pe mãsurã ce mediul de afaceri din
România devine mai sofisticat, managerii
locali sunt în cãutarea unor deprinderi
tehnologice, cum ar fi abilitatea de a gestiona eficient riscul ºi de a adopta soluþii
implementabile la nivel de companie pentru managementul riscului ºi controlul
guvernanþei corporatiste. Managerii de
top trebuie sã îºi ajute companiile sã devinã mai competitive într-o piaþã care este
dominatã de tehnologiile wireless, în
„timp real“ ºi mereu conectatã. Agilitatea
în piaþã este esenþialã în mediul actual ºi
managerii trebuie sã fie cei care identificã
ºi instituþionalizeazã tehnologiile ºi practicile de management al informaþiei care
sã le ofere companiilor lor niºa competiþionalã. Managerii sunt cei care trebuie sã
aducã valoarea intrinsecã peste tot în
cadrul companiei lor, prin implementarea
unor iniþiative strategice, prin intermediul
unei perspicacitãþi în ceea ce priveºte afacerile ºi prin maximizarea ROI-ului tehnologic. Diferenþierea competiþionalã este
propulsatã de managerii care adreseazã în
mod proactiv cerinþele afacerii prin intermediul unor soluþii IT vizionare. KPMG
poate asigura asistenþã continuã pentru a
ajuta companiile sã facã faþã provocãrilor
din acest domeniu.|
martie 2008 |
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TAXHOUSE prezintã:

Modificãri recente ale legislaþiei
privind TVA
Ca regulã generalã, în cazul constatãrii de bunuri lipsã din gestiune pentru care
s-a dedus TVA la achiziþie, se considerã
cã a avut loc o livrare de bunuri cu platã
pentru care se datoreazã TVA. Excepþie
fac bunurile pierdute sau furate. În normele de aplicare a Codului Fiscal bunurile pierdute sunt denumite drept „bunurile dispãrute în urma unor calamitãþi naturale, cum ar fi inundaþiile, alunecãrile de
teren, sau a unor cauze de forþã majorã“.
Bunurile furate sunt denumite „bunurile
lipsã din gestiune, neimputabile, pentru
care persoana impozabilã poate prezenta
dovada constatãrii furtului de cãtre organele de poliþie, care este acceptatã de societãþile de asigurãri“.
În cazul depãºirii plafonului la protocol/sponsorizare, conform art. 128 (8) lit.
f) ºi art. 129 (5) lit. a) din Codul Fiscal coroborat cu Normele de aplicare, acordarea
de bunuri de micã valoare în cadrul acþiunilor de sponsorizare, mecenat sau protocol nu constituie livrãri de bunuri/prestãri de servicii cu platã (fiind deci în afara
sferei de aplicare a TVA), atât timp cât nu
sunt depãºite plafoanele prevãzute la
Titlul II „Impozit pe profit“. Conform pct.
70 (3) din Normele de aplicare a Titlului
VI din Codul Fiscal, depãºiri de plafon la
protocol/sponsorizare, persoanele impozabile au obligaþia de a întocmi autofacturi,
strict pentru scopuri de TVA, în cazul
depãºirii plafoanelor indicate mai sus.
Autofactura trebuie sã cuprindã la rubrica „Cumpãrãtor“: numele, adresa ºi codul de înregistrare în scopuri de TVA al
persoanei impozabile ºi la denumirea bunurilor livrate/serviciilor prestate: depãºire plafon protocol/sponsorizare/mecenat (dupã caz). Facturarea electronicã ºi
externalizarea emiterii facturilor, conform
noilor prevederi ale pct. 73 din Normele
de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal,
procedura de facturare electronicã poate
fi implementatã fãrã a mai fi necesarã notificarea în prealabil a autoritãþilor fiscale.
În ceea ce priveºte externalizarea emiterii
facturilor cãtre un terþ, existã în continuare obligaþia de notificare a autoritãþilor fiscale în acest sens, cu cel puþin o
lunã calendaristicã înainte de implementarea procedurii, însã nu mai este necesar
ca terþul care va emite facturile sã fie
înregistrat în scopuri de TVA (spre exem14 |
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plu, acesta poate fi ºi o întreprindere micã
pentru care se aplicã regimul special de
scutire).

Corectarea facturilor
Modificarea Normelor de aplicare a
Codului Fiscal prin HG 1579/2007 cu introducerea punctului 811, ce conþine prevederi cu privire la corectarea facturilor.
Facturile emise în regim de taxare pentru operaþiuni ce sunt în mod normal scutite de TVA, din lipsã de documente justificative, pot fi corectate în momentul
primirii tuturor documentelor necesare
aplicãrii scutirii. Conform punctului 811
(2) din Normele de Aplicare a Titlului VI
din Codul Fiscal, TVA aferentã facturilor
de achiziþie care sunt incorect sau incomplet întocmite poate fi dedusã dacã pe parcursul controlului documentele respective
sunt corectate. Factura duplicat (în cazul
pierderii originalului) poate fi o nouã facturã scoasã din sistem sau o copie xerox a
exemplarului 2 a facturii de la furnizor.

Avansuri pentru achiziþii
intracomunitare/livrãri
intracomunitare
• Înainte de 1 ianuarie 2008, avansurile pentru achiziþii intracomunitare/livrãri intracomunitare scutite nu atrãgeau
exigibilitatea TVA.
• Conform ultimelor modificãri aduse
Normelor, de la 1 ianuarie 2008 livrãrile
intracomunitare scutite/achiziþiile intracomunitare devin exigibile de la momentul
încasãrii de avansuri.
Consecinþe posibile: raportarea achiziþiilor intracomunitare/livrãrilor intracomunitare în decontul de TVA ºi declaraþia
recapitulativã în funcþie de data avansurilor plãtite/încasate pentru aceste operaþiuni.

Structura de plãþi în
numele clientului ºi
structura de comisionar
Punctul 19 din Normele de aplicare a
Titlului VI din Codul Fiscal aduce clarificãri cu privire la tratamentul de TVA aplicabil structurilor de plãþi în numele clientului ºi structurii de comisionar.
• Plãþi în numele clientului: plãþi
efectuate în numele clientului în baza
facturilor emise direct cãtre client; opþional, decontarea se poate face pe baza
unei facturi de decontare, care va trebui
sã nu menþioneze distinct suma TVA, ci
aceasta sã fie inclusã în suma globalã
decontatã între pãrþi. În conceptul de
plãþi în numele clientului se includ ºi încasãrile de taxe în contul unor instituþii
publice (de exemplu, taxa de primã înmatriculare).
• Structura de comisionar: intermediarul primeºte ºi emite facturi în nume propriu, dar în contul clientului - pentru care
deduce ºi respectiv colecteazã TVA; comisionarul nu trebuie sã aibã înscris în
obiectul de activitate prestarea serviciilor/livrarea bunurilor pe care le intermediazã.

Tranzacþiile imobiliare –
Mãsuri de simplificare
Începând cu 1 ianuarie 2008, au fost
eliminate mãsurile de simplificare în cazul livrãrilor de clãdiri ºi terenuri, precum
ºi în cazul lucrãrilor de construcþii montaj. Astfel, pentru tranzacþiile de acest gen
efectuate dupã data de 1 ianuarie 2008 între persoane juridice române, înregistrate
în scopuri de TVA în România, suma
TVA aferentã (acolo unde este cazul) se
va aplica direct pe facturã ºi va trebui
efectiv plãtitã cãtre furnizori ºi apoi recuperatã prin decontul de TVA.
În ceea ce priveºte operaþiunile a cãror
derulare a început înainte de 31 decembrie 2007, prin achitarea de avansuri sau
plata anumitor faze a lucrãrilor de construcþii montaj, pentru sumele achitate
pânã la aceastã datã tratamentul de TVA
aplicat (taxare inversã) rãmâne definitiv,
iar pentru plãþile ce urmeazã dupã data de
1 ianuarie 2008 se va aplica TVA pe facturã.|
Studiu realizat de dna. Angela Roºca,
Managing Partner, Taxhouse

Studii de caz

CLARVISION SALARIZARE
cel mai performant software pentru salarizarea ºi gestiunea angajaþilor
Clarvision Salarizare este un instrument special conceput pentru rezolvarea
tuturor problemelor legate de gestionarea
angajaþilor ºi de calculul corect al salariilor ºi contribuþiilor obligatorii, conform
legislaþiei în vigoare. Sistemul asigurã
monitorizarea costului forþei de muncã cu
respectarea standardelor internaþionale de
calcul al salariilor. Aplicaþia poate fi interfaþatã cu aplicaþii de pontaj sau control
acces în vederea importãrii datelor de
pontaj, devenind astfel o soluþie completã
pentru gestiunea resurselor umane.
În cadrul sistemului integrat Clarvision ERP gestionarea angajaþilor se regãseºte în modulul de Salarizare ºi Resurse
Umane care este în legãturã directã cu celelalte module ale sistemului Clarvision,
ºi anume:
 Manopera individualã sau colectivã
culeasã în modulul de producþie, secþiunea Raportare de Manoperã, poate fi
transmisã automat în modulul de Salarizare.
 Notele contabile aferente salariilor
(cheltuielile fiind detaliate pe obiecte de
cost) se transmit în mod automat din Clarvision Salarizare printr-un export de date
în modulul de contabilitate financiarã al
sistemului Clarvision ERP sau la cerere în

alte sisteme utilizate (exemplu: SAP).
Pachetul de Salarizare poate fi achiziþionat independent de sistemul Clarvision
ERP ºi este recunoscut pe piaþã sub denumirea de Clarvision Salarizare.
Avantajele importante ale sistemului
Clarvision Salarizare sunt:
 exportul notei contabile de salarii pe
centre de cost predefinite în corelaþie directã cu departamentele din structura organizatoricã.
 posibilitatea centralizãrii datelor în
vederea întocmirii statului de platã, a declaraþiilor lunare (CAS, ºomaj, sãnãtate,
concedii medicale), Fiºe fiscale, Registru
General de Evidenþã a Salariaþilor, raportãri obligatorii lunare ºi periodice cãtre
Institutul Naþional de Statisticã ºi a altor
rapoarte personalizate
 calcul invers de salarii (20 secunde/
1.000 angajaþi), care permite stabilirea
sumei brute corespunzãtoare unei sume
suplimentare nete sau a salariului brut
pornind de la salariul net
 gestionare flexibilã a parametrilor
definiþi pentru calculul salarial, cu istoric
pe perioade, permiþând adãugarea ºi modificarea acestora de cãtre utilizator
 gestionarea tichetelor de masã: emiterea bonului de comandã, centralizat,

pornind de la pontajul lunar.
 gestionare flexibilã a reþinerilor: pensii alimentare, garanþii materiale, popriri etc
Pentru descrierea procesului de implementare, pe site-ul companiei sunt prezentate studiile de caz aferente softwareului Clarvision Salarizare în companiile:
Gerry Weber, Electroargeº, Held Fashion,
Delphi Packard, UCM Reºita.
Din dorinþa de a veni în întâmpinarea
potenþialilor clienþi, producãtorul sistemului software integrat Clarvision a
lansat pe piaþã o versiune demonstrativã a
produselor Clarvision ERP ºi Clarvision
Salarizare. Aceastã versiune demonstrativã este disponibilã gratuit, pentru descãrcare ºi testare/ utilizare, pe site-ul
companiei EBS. Linkul unde este disponibil demo-ul este: http://www.ebsromania.ro/download/demo.php.
Mai multe detalii despre acest sistem
sunt disponibile pe website-ul companiei
http://www.ebsromania.ro/produse/salarizare.htm.|
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Impozitarea
câºtigurilor de capital
Subiect de impozit pe profit
pentru profitul impozabil
obþinut din orice sursã, atât
din România, cât ºi din
strãinãtate
 16% în 2008
 Pierderile fiscale se pot
reporta în urmãtorii 5 ani
fiscali consecutivi


În cazul persoanelor juridice nerezidente, legislaþia internã, mai exact Codul
Fiscal ºi normele de aplicare, câºtigul
realizat din vânzarea-cesionarea titlurilor
de participare deþinute este supus impozitãrii dacã persoana juridicã deþinutã este
românã sau dacã minimum 50% din valoarea mijloacelor sale fixe reprezintã
direct sau indirect proprietãþi imobiliare
situate în România.
Codul Fiscal stipuleazã: câºtigurile
obþinute din tranzacþionarea oricãror titluri de valoare, cu excepþia titlurilor de
participare (definite de Codul Fiscal), obþinute de o persoanã juridicã nerezidentã,
nu sunt venituri impozabile obþinute din
România ºi în consecinþã în prezent nu
sunt subiect de impunere în România.
Normele la Codul Fiscal - punctul 96,
litera d) (Titlul V) – procedura privind invocarea Convenþiilor de evitare a dublei
impuneri (certificat de rezidenþã fiscalã)
este extinsã ºi asupra câºtigurilor obþinute
de persoanele juridice nerezidente din
tranzacþionarea oricaror titluri de valoare.
Câºtigul / (Pierderea) = (Nr. acþiuni *
preþ vânzare) - (Nr. acþiuni * cost achiziþie) – comisioane, taxe, costuri de tranzacþionare aferente achiziþionãrii titlurilor de
participare.
Costul de achiziþie nu e definit din
punct de vedere fiscal; se urmãresc regulile contabile (cost mediu ponderat,
FIFO, LIFO); metoda trebuie publicatã la
începutul anului ºi nu se poate schimba pe
parcursul anului.
Plata impozitului se poate face pânã pe
25 ale lunii urmãtoare trimestrului în care
s-au obþinut veniturile impozabile în România.
De asemenea, trebuie sã se facã declararea trimestrialã ºi anualã a impozitului
pe profit, pânã pe 15 aprilie a anului ur16 |
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mãtor. Orice persoanã juridicã strãinã
care obþine venituri din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare deþinute la o
persoanã juridicã românã are obligaþia de
a plãti impozit pe profit, potrivit art. 34, ºi
de a depune declaraþii de impozit pe profit, potrivit art. 35. Orice persoanã juridicã strãinã poate desemna un reprezentant fiscal/împuternicit pentru a îndeplini
aceste obligaþii. Prin excepþie, persoana
juridicã nerezidentã nu are obligaþia plãþii
ºi depunerii de declaraþii de impozit pe
profit dacã veniturile sale sunt plãtite de o
persoanã juridicã românã sau de un sediu
permanent românesc al unei persoane juridice strãine. În acest caz, obligaþia de calculare, reþinere la sursã a impozitului pe
profit: venituri minus cheltuieli, virare ºi
de declarare a acestuia revine plãtitorului
de venit.

Convenþii de evitare a dublei
impuneri
Convenþiile de evitare a dublei impuneri („Convenþii“) încheiate între România ºi þãrile de rezidenþã fiscalã ale acestor
beneficiari pot fi invocate. Condiþie de
formã: prezentarea certificatului de rezidenþã fiscalã, care se depune fie la plãtitorul veniturilor obþinute din tranzacþionare dacã acesta este o persoanã juridicã
românã sau un sediu permanent din România al unei persoane juridice nerezidente, fie la împuternicitul/reprezentantul fiscal din România al persoanei juridice nerezidente.
Majoritatea Convenþiilor încheiate de
România prevãd impozitarea acestor câºtiguri doar în þara de rezidenþã fiscalã a
beneficiarului.
Anumite Convenþii (de exemplu Germania, Franþa, Austria) prevãd, ca excepþie, impozitarea acestor câºtiguri în statulsursã dacã cea mai mare parte a valorii
mijloacelor fixe ale persoanei juridice ale
cãrei titluri de participare sunt tranzacþionate reprezintã, direct sau indirect, proprietãþi imobiliare situate în România.

Obligaþia de înregistrare ºi
administrarea fiscalã
Codul de Procedurã Fiscalã stipuleazã
obligaþia de înregistrare a oricãrei persoane/entitãþi care este subiect într-un raport
juridic fiscal (obþinerea unui cod de iden-

tificare fiscalã). Contribuabilul fãrã domiciliu fiscal în România, care are obligaþia
de a depune declaraþii la organele fiscale,
trebuie sã desemneze un împuternicit, cu
domiciliul fiscal în România, care sã îndeplineascã, în numele ºi din averea contribuabilului, obligaþiile acestuia din urmã
faþã de organul fiscal.

Probleme practice de
implementare
Piaþa de capital (ex. BVB) este o piaþã
reglementatã, nefiind cunoscutã partea cu
care se tranzacþioneazã. Dificultãþile apar
în aplicarea legislaþiei actuale, care nu
prevede nicio obligaþie pentru intermediarii în astfel de tranzacþii (brokeri, bãnci
custode etc.). Legislaþia nu conþine detalii
cu privire la persoanele juridice nerezidente care tranzacþioneazã titluri de participare în nume propriu, dar pe contul
altor persoane ºi modalitatea de înregistrare/platã a impozitului datorat în România. Înregistrarea fiscalã reprezintã noutatea procedurii ºi competenþa teritorialã a
autoritãþilor. Procedura de depunere a declaraþiilor ºi modul de completare prezintã neclaritãþi. Aplicarea dificilã a impozitãrii în România în cazul Convenþiilor
care prevãd impozitarea veniturilor din
tranzacþionarea titlurilor de participare în
companii având în principal active imobiliare situate în România (ex. piaþa de
capital).|
Studiu realizat de dna Angela Roºca,
Managing Partner, Taxhouse

Interviu

Gabriel Ceacalopol: „Modificãrile
de impozite vor crea dificultãþi“
Ordonanþa de urgenþã nr. 106/2007 pentru modificarea ºi
completarea Legii nr. 571/2003 a fost publicatã în Partea I nr. 703
din 18.10.2007 ºi aduce în prim-plan noile reglementãri
fiscale aplicabile începând cu ianuarie 2008. Forma actualã a
reglementãrilor fiscale a fost moderat contestatã pe forumurile de
specialitate de cãtre utilizatori, însã foarte puþin analizatã ºi
comentatã de cãtre criticii de specialitate. Domnul Gabriel
Ceacalopol, cunoscutul economist, consilier fiscal, expert contabil
judiciar ºi auditor financiar, a fost de acord sã comenteze pentru
Revista Conta implicaþiile modificãrilor aduse în practica fiscalã ºi
contabilã a ultimei variante a Codului Fiscal.
Revista Conta: Cum percepeþi
per total modificãrile Codului Fiscal
aplicate începând cu 1 ianuarie
2008?

în contrast cu realitatea care aratã impozite foarte mici faþã de cifra de afaceri.
Oare nu s-ar impune la renunþarea la
acest impozit ºi impunerea pe venit (în-

tocmai ca la microîntreprinderi) diminuat
cu un anumit numãr de procente pentru
sponsorizãri ºi mecenat? În acest fel nu ar
mai exista tot felul de manevre de încãrcare a cheltuielilor. Iar dacã aceasta nu se
poate, din varii motive, atunci mãcar sã se
impunã o ratã a profitului minim admis.
O altã mãsurã ar consta în verificarea
respectãrii clauzelor de privatizare, identificarea vinovaþilor, impunerea ºi penalizarea celor în culpã.
Revista Conta: Sunt mãsuri care
vor duce la îngreunarea/sporirea
birocraþiei în activitatea curentã a
firmelor?

Gabriel Ceacalopol: Da, modificãrile de impozite, de formulare ºi declaraþii,
în cursul anului, vor crea de fiecare datã
dificultãþi de tot felul.
Comasarea mai multor impozite în
conturi colectoare va crea de asemenea

Gabriel Ceacalopol: Cum era de aºteptat, modificãrile nu sunt profunde, ci
reprezintã încercãri de a da rãspunsuri
mai mult sau mai puþin satisfãcãtoare presiunilor anului dificil 2008, care în afarã
de a fi un an electoral prefigureazã potenþiale crize în economie, deficit crescut de
cont curent, creºterea inflaþiei, contractarea politicii de creditare etc.
Revista Conta: Unde intervin
cele mai importante schimbãri
ale Codului Fiscal?

Gabriel Ceacalopol: Schimbãrile
care s-au fãcut nu sunt de amploare, de
altfel nici nu ne puteam aºtepta, neexistând resurse; reducerile cu 0,5% - 1 % ale
contribuþiilor la asigurãrile sociale de sãnãtate, ºomaj reprezintã ceva, dar nu la nivelul aºteptãrilor agenþilor economici.
Revista Conta: Care consideraþi
cã sunt modificãrile care vor
eficientiza activitatea financiarã?

Gabriel Ceacalopol: Oricâte modificãri s-ar face, ele devin literã moartã
dacã legile nu se aplicã unitar, pentru toþi:
 de ce s-au acordat facilitãþi (anulãri,
reduceri, reeºalonãri) ºi pe ce criterii unor
agenþi economici;
 de ce este atât de scãzut randamentul impozitãrii profitului unora dintre marii agenþi economici, care „defileazã“ ca
mari plãtitori de impozite doar în reclame,
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Interviu

imprecizie, dificultãþi de evidenþã, plãþi ºi,
de asemenea, negocieri cu controlorii.
Revista Conta: Prin prisma
ultimelor reglementãri ale Codului
Fiscal, care sunt segmentele cele
mai avantajate?

„
În România nu s-a putut
aplica o strategie comunã (de
tip Baltzerowici, Postolache,
de la Snagov, de dezvoltare
durabilã) conceputã pe
termen mediu ºi lung pentru
toatã societatea

“
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Gabriel Ceacalopol: Despre segmente avantajate nu poate fi vorba, întrucât
toþi agenþii economici (poate cu excepþia
celor din sistemul bancar, imobiliar ºi
unele sectoare din comerþ) duc pe umeri
corvezi izvorâte din birocraþie, corupþie,
tratament aleatoriu, legi interpretabile,

legi anapoda, cum ar fi acea taxã faimoasã de primã înmatriculare. Evident, reglementãrile fiscale nu prioritizeazã, ierarhizeazã, încurajeazã clar ramuri sau sectoare ale economiei reale în absenþa unei
strategii naþionale asumate.
Revista Conta: Ce alte modificãri
credeþi cã ar mai fi trebuit operate
asupra Codului Fiscal, astfel încât
sã se alinieze reglementãrilor
europene în vigoare?

Gabriel Ceacalopol: În România nu
s-a putut aplica o strategie comunã (de tip
Baltzerowici, Postolache, de la Snagov, de
dezvoltare durabilã) conceputã pe termen
mediu ºi lung pentru toatã societatea, care
sã se fi respectat de guvernele care se
succed ºi care sã fi folosit fiscalitatea ca
principalã pârghie (ceea ce ar fi constituit
lucrare amplã în domeniul fiscalitãþii). Din
pãcate, nu toate componentele societãþii
reuºesc sã se dezvolte satisfãcãtor (educaþia, sãnãtatea, mediul sunt mult rãmase
în urma progresului înregistrat de agenþii
economici), ceea ce ne creeazã probleme
ºi ne-ar putea crea probleme ºi mai mari în
viitor. UE nu va veni sã facã în locul nostru ceea ce evident trebuie sã facem noi.
Pe lângã corectele principii enunþate pentru Codul Fiscal, pe lângã predictibilitatea
clamatã de mai bine de un deceniu ºi
jumãtate se impun simplitatea ºi claritatea
impunerii agenþilor economici.|

Analizã

Procesul României de conversie
la moneda europeanã
R ALUCA D OBRE

Creºterea economicã prognozatã de
Guvern ºi pentru anul acesta este consideratã de Comisia Europeanã „optimistã“.
Cu toate cã în ultimii ani România a înregistrat rezultate pozitive, Consiliul UE
atrage atenþia asupra faptului cã economia
dã semne clare de supraîncãlzire. Aceasta
pune în pericol convergenþa þãrii noastre
la moneda europeanã, prognozatã pentru
2011.
Semnele incontestabile ale supraîncãlzirii sunt deficitul tot mai ridicat de forþã
de muncã, creºterea puternicã a salariilor
ºi dezvoltarea rapidã a împrumuturilor .
„România a înregistrat o creºtere economicã puternicã, de ordinul a 6,5% în medie anual, între 2003 ºi 2006. Cu toate
acestea, economia sa foarte performantã
dã semne clare de supraîncãlzire, prezentând un deficit extern ridicat ºi în creºtere
(estimat la aproape 13 % din PIB în 2007)
ºi o reducere a finanþãrilor provenite din
investiþii strãine directe, în pofida nivelului ridicat al investiþiilor altele decât cele
legate de privatizãri.

Introducerea euro, proces
stabilit prin linii clare de urmat
În 1989, Consiliul European de la Madrid a aprobat raportul Delors, care propunea crearea unei uniuni economice ºi
monetare în trei etape. În acest scop s-a
convocat o conferinþã interguvernamentalã pentru a discuta problema. Tratatul a
fost semnat la Maastricht în februarie
1992 ºi a intrat în vigoare la 1 noiembrie
1993. Tratatul prevedea trei etape pentru
convergenþa la euro: prima etapã, care a
durat de la 1 iulie 1990 pânã la 31 decembrie 1993. Prevedea liberalizarea completã a miºcãrii de capital (1990) ºi punerea
la punct în mod progresiv a unei coordonãri a politicilor monetare; etapa a doua
a durat între 1 ianuarie 1994 ºi 31 decembrie 1998. În acest interval a fost creat Institutul Monetar European (IME), devenit
apoi (la 1 iulie 1998) Banca Centralã Europeanã (BCE) unde se urmãrea coordonarea eficientã a politicii monetare. Cea
de-a treia etapã a început la 1 ianuarie
1999. Exista totuºi o politicã monetarã
unicã, dirijatã în moneda euro de cãtre
Banca Centralã Europeanã, o fixare definitivã ºi irevocabilã a ratelor de schimb

între þãrile participante ºi o introducere
rapidã a monedei unice.
Tratatul prevede 6 criterii pentru accesul la euro:
 deficitele administraþiilor publice
trebuie sã fie mai mici de 3% din produsul
intern brut (PIB);
 datoria publicã trebuie sã fie mai
micã decât 60% din PIB sau sã fie în
descreºtere regulatã ºi constantã;
 inflaþia trebuie sã fie mai micã decât
media primelor 3 þãri care au cele mai
bune performanþe, plus 1,5 puncte;
 ratele dobânzilor trebuie sã fie mai
mici decât cele ale primelor 3 þãri cu cele
mai bune performanþe în materie de
inflaþie, plus 2 puncte;
 participarea la mecanismul de
schimb al Sistemului Monetar European
pe timp de 2 ani fãrã devalorizarea monedei naþionale;
 independenþa faþã de Banca Centralã.
În iunie 1997 a avut loc ºedinþa Consiliului Europei la Amsterdam ocazie cu
care a fost analizat procesul convergenþei
la euro a þãrilor care au aderat la Uniunea
Europeanã:
 înlocuirea referirii la ECU prin utilizarea euro la o ratã de 1/1 la începutul
etapei III;
 continuitatea contractelor: introducerea euro nu constituie un eveniment
care sã ducã la încetarea contractelor sau
la modificarea condiþiilor ºi pãrþilor contractuale sã producã modificãri unilaterale în cazul respectivelor contracte;
 reguli tehnice cu privire la ratele de
schimb în euro;
 definirea statutului legal al euro ºi
statutului monedelor naþionale pentru
perioada de tranziþie;
 folosirea euro în dreptul privat ºi
public.
Lansarea euro a fost privitã ca o ,,ºansã istoricã“ de succes economic, pe un
continent unde ºomajul ºi crearea de noi
locuri de muncã reprezintã probleme
majore. Crearea unei vaste pieþe a capitalurilor în euro „va modifica în profunzime“ pieþele financiare în avantajul întreprinderilor, datoritã concurenþei ºi îmbunãtãþirii calitãþii serviciilor oferite. Menþinerea stabilitãþii preþurilor, datoritã unei
Bãnci Centrale Europene independente la
nivel comunitar, va garanta funcþionarea

eficientã a politicilor economice naþionale.
În ceea ce priveºte avantajele palpabile ale introducerii euro pentru cetãþenii
români, acestea se vor face simþite pe
parcurs, odatã cu înaintarea politicilor de
aliniere la normele europene. Pentru firmele care desfãºoarã activitãþi de comerþ
exterior cu þãri din zona euro, un efect
pozitiv imediat îl va reprezenta simplificarea evidenþelor, a contractelor ºi procedurilor financiar-contabile, nemaifiind
necesarã contabilizarea fiecãrei monede
în parte.
Printre altele, crearea monedei euro
conduce la armonizarea fiscalã în economie, exemplul Codului Fiscal fiind eloc-

vent. Se aºteaptã ca euro sã aducã transparenþã în impozitare ºi în activitatea instituþiilor de interes general. Cu aceastã
ocazie, este adevãrat, ºi preþurile vor avea
tendinþa de armonizare cu cele din statele
Uniunii Europene, însã din pãcate veniturile din România nu pot face faþã acestor majorãri masive. Partea bunã este cã
preþurile vor fi mult mai uºor de comparat
de cãtre consumator, iar producãtorii ºi
comercianþii vor trebui sã activeze pe o
piaþã agresivã.|
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Fonduri europene

Procedura de solicitare
a fondurilor europene
În vederea efectuãrii plãþilor aferente
programelor operaþionale cu fonduri europene, angajarea bugetului CE se va face
anual în perioada 01 ianuarie 2007 – 31
decembrie 2013, pentru fiecare Fond ºi
obiectiv în parte.
Prima angajare a bugetului CE se realizeazã înainte de adoptarea de cãtre Comisia Europeanã a deciziei de aprobare a
Programului Operaþional.
Urmãtoarele angajamente sunt realizate de cãtre Comisie, ca regulã generalã,
pânã pe 30 aprilie a fiecãrui an, pe baza
deciziei de alocare a contribuþiei din
Fondurile Structurale.

Reguli privind plãþile efectuate
de Comisia Europeanã
Plãþile reprezentând contribuþia CE
din Fondurile Structurale vor fi efectuate
conform bugetului alocat. Fiecare platã va
diminua angajamentele bugetare aferente
fondului respectiv, în ordine cronologicã.

A. Prefinanþarea
acordatã României (art. 82
RC 1083/2006)
Ca urmare a deciziei de alocare a contribuþiei din Fondurile Structurale la
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Programul Operaþional Regional (POR),
Comisia Europeanã va transfera cãtre Autoritatea de Certificare ºi Platã o tranºã
unicã de prefinanþare care va reprezenta
7% din contribuþia Fondurilor Structurale
la POR, defalcatã dupã cum urmeazã:
 2% - în anul 2007;
 3% - în anul 2008;
 2% - în anul 2009.
Suma totalã a prefinanþãrii va trebui
returnatã Comisiei Europene dacã, timp
de 24 luni de la data primei tranºe plãtite
reprezentând prefinanþarea efectuatã de
cãtre Comisia Europeanã, Autoritatea de
Certificare ºi Platã nu înainteazã nicio
Cerere de Platã cãtre Comisia Europeanã
aferentã POR.
Prefinanþarea acordatã de cãtre Comisia Europeanã în cadrul POR va trebui
recuperatã integral pânã la închiderea
programului.

Plãþi intermediare
(art. 85 RC 1083/2006)
Plãþile intermediare ºi plata finalã se
vor calcula prin aplicarea ratei de cofinanþare din contribuþia financiarã a CE,
stabilitã prin decizia de aprobare a programului POR, pe fiecare axã prioritarã,

la cheltuielile eligibile certificate de cãtre
Autoritatea de Certificare ºi Platã ºi
cuprinse în Declaraþia de cheltuieli.
Fiecare platã intermediarã va fi efectuatã de cãtre Comisia Europeanã dacã
vor fi îndeplinite urmãtoarele condiþii:
 a fost primitã o Cerere de platã intermediarã ºi o Declaraþie de cheltuieli
din partea Autoritãþii de Certificare ºi
Platã;
 nu s-a depãºit procentul aferent contribuþiei din Fondurile Structurale destinatã POR. Suma totalã a prefinanþãrii împreunã cu plãþile intermediare efectuate
de cãtre CE nu trebuie sã depãºeascã 95%
din contribuþia Fondurilor Structurale stabilitã, aferentã Programului Operaþional
Regional;
 dupã ce acest plafon va fi atins, Autoritatea de Certificare ºi Platã va continua sã transmitã Declaraþii de cheltuieli
întocmite la data de 31 decembrie a anului „n“ împreunã cu sumele recuperate în
timpul anului, aferente fiecãrui fond, cel
mai târziu pânã la sfârºitul lunii februarie
a anului „n+1“;
 Autoritatea de Management trebuie
sã fi înaintat Comisiei cel mai recent
raport anual de implementare a POR;

Fonduri europene
 nu existã, în opinia Comisiei Europene, cu privire la cheltuielile declarate în
Cererea de platã, nicio încãlcare a art. 226
din Tratat;
 Obþinerea unei asigurãri rezonabile
în ceea ce priveºte conformitatea sistemelor de management ºi control ale POR, pe
baza Rapoartelor de control anuale ale
Autoritãþii de Audit.
Autoritatea de Certificare ºi Platã va
înainta cãtre Comisia Europeanã 3 Cereri
de Platã Intermediare pe an, ultima cerere
aferentã anului în curs trebuind sã fie depusã cel târziu pânã pe data de 31 octombrie a anului respectiv.
În vederea obþinerii plãþilor intermediare, Autoritatea de Certificare ºi Platã va
anexa Cererilor de platã intermediarã o Declaraþie de cheltuieli care va include, aferent fiecãrei axe prioritare din cadrul POR:
 Suma totalã a cheltuielilor eligibile
efectuate de cãtre beneficiari în vederea
implementãrii proiectelor;
 Suma reprezentând cofinanþarea
naþionalã plãtitã sau datoratã beneficiarilor, conform regulilor de cofinanþare
stabilite.
Cheltuielile efectuate de cãtre beneficiari trebuie sã fie justificate prin facturi
sau prin documente contabile la o valoare
echivalentã cu suma cerutã prin Cererile
de rambursare.

Închiderea programului ºi
plata finalã
Data-limitã de efectuare a plãþilor în
cadrul Programului Operaþional Regional
este 31 decembrie 2015. Închiderea parþialã a programului poate fi efectuatã la
perioade determinate de statul membru ºi
se referã la operaþiuni finalizate în perioada de pânã la 31 decembrie a anului precedent. O operaþiune va fi declaratã încheiatã în momentul în care au fost efectuate
toate activitãþile corespunzãtoare acesteia
ºi toate cheltuielile beneficiarilor ºi contribuþiile publice au fost plãtite.Pentru închiderea parþialã a programului, statul
membru va trimite Comisiei Europene,
pânã pe data de 31 decembrie a anului
respectiv, urmãtoarele documente:
 Declaraþia de cheltuieli aferentã
operaþiilor care fac obiectul închiderii
parþiale a programului;
 Declaraþia de închidere parþialã
întocmitã de cãtre Autoritatea de Audit
care sã ateste legalitatea ºi regularitatea
cheltuielilor efectuate.

Plata finalã
(art. 89 RC 1083/2006)
Plata finalã aferentã POR va fi luatã în
considerare ca urmare a înaintãrii, pânã

cel târziu pe data de 31 martie 2017, a urmãtoarelor documente cãtre Comisia Europeanã:
 Cererea de platã finalã ºi Declaraþia
fnalã de cheltuieli;
 Raportul final privind implementarea POR;
 Declaraþia de valabilitate a Cererii
de platã finalã ºi a legalitãþii ºi regularitãþii datelor cuprinse în Declaraþia finalã de
cheltuieli, constatate printr-un raport de
audit final, realizat ºi întocmit de cãtre
Autoritatea de Audit.
Plata soldului final va fi condiþionatã
de acceptarea de cãtre Comisie a Raportului final de implementare a POR ºi a Declaraþiei de valabilitate a Cererii de platã
finale.
De asemenea, nu va trebui sã existe, în
opinia Comisiei Europene, nicio încãlcare
a art. 226 din Tratat cu privire la cheltuielile declarate în Cererea de platã
finalã.

Transmiterea documentelor dupã expirarea termenului specificat va duce automat la neacordarea de cãtre Comisia Europeanã a plãþii soldului final.

Corecþii financiare efectuate
de cãtre statul membru
Statul membru va avea, în prima instanþã, responsabilitatea investigãrii neregulilor, care au influenþat natura, condiþiile sau controlul implementãrii operaþiunilor din cadrul Programelor Operaþionale
ºi, de asemenea, sã efectueze corecþiile financiare necesare.
Corecþiile financiare efectuate de cãtre statul membru vor consta în retragerea
finanþãrii publice, în tot sau în parte, a
programului operaþional în cauzã, în funcþie de natura, gravitatea ºi implicaþiile financiare ale neregulilor constatate.
Resursele financiare astfel rezultate
vor putea fi refolosite în cadrul aceluiaºi
Program Operaþional, dar nu ºi în cadrul
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operaþiunilor care au fãcut subiectul corecþiei financiare ºi nici în cazul unor operaþiuni din cadrul unei pãrþi sau unei întregi axe prioritare în care a fost depistatã
o neregulã sistemicã.
În cazul constatãrii unei nereguli sistemice, statul membru va trebui sã-ºi extindã cercetãrile pentru a descoperi toate
operaþiunile suspectate a fi afectate de
cãtre aceasta.

Corecþii financiare efectuate
de cãtre Comisia Europeanã
Comisia Europeanã poate lua decizia
retragerii finanþãrii din contribuþia financiarã a CE pentru un Program Operaþional
dacã, dupã o examinare minuþioasã, se
constatã cã:
 existã o deficienþã serioasã în sistemul de management ºi control la nivelul
programului, care a pus în pericol contribuþia CE deja transferatã în cadrul programului;
 cheltuielile cuprinse în Declaraþia
de cheltuieli certificatã sunt neeligibile ºi
nu au fost corectate de cãtre statul membru înainte de deschiderea de cãtre Comisie a procedurii de corecþie financiarã;
 statul membru nu ºi-a îndeplinit
obligaþia de a efectua corecþiile financiare
înainte de deschiderea acestei proceduri
de cãtre Comisie.

Monitorizarea regulii „n+2“
Comisia Europeanã va dezangaja automat orice parte a angajamentelor bugetare
pentru care nu a primit o Cerere de rambursare acceptabilã pânã la sfârºitul celui de-al
doilea an (al treilea an în cazul României),
urmãtor celui în care suma respectivã din
buget a fost angajatã (art. 93 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1083/2006).
Contribuþia din Instrumentele Structurale la Programul Operaþional va fi redusã cu aceastã sumã. Aceastã regulã este
denumitã «Regula n+2».
Aceasta presupune cã în aceastã perioadã:
 Licitaþiile vor fi publicate;
 Aplicaþiile vor fi întocmite ºi
depuse;
 Proiectele vor fi selectate ºi contractele vor fi semnate;
 Proiectele vor fi implementate;
 Beneficiarii vor înainta Cererile de
Rambursare cãtre Organismele Intermediare, Organismele Intermediare cãtre
Autoritatea de Management, Autoritatea
de Management cãtre Autoritatea de Certificare ºi Platã, iar Autoritatea de Certificare ºi Platã cãtre Comisia Europeanã.
Plãþile efectuate de cãtre Comisie vor
diminua angajamentele bugetare înregis22 |
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trate, în ordine cronologicã. Aceasta înseamnã cã Regula n+2 se aplicã la nivelul
întregului Program Operaþional.
Încadrarea în Regula n+2 este o mare
provocare. Angajând întreaga alocare, vor
apãrea dificultãþi datorate unor cauze de
multe ori inevitabile, cum ar fi:
 Multe proiecte aprobate vor fi implementate cu mari întârzieri sau nu vor fi
deloc implementate;
 Costurile unor proiecte pot fi mai
mici la sfârºitul implementãrii lor, decât
s-a stabilit în momentul contractãrii;
 Anumite facturi depuse de cãtre beneficiari în vederea rambursãrii cheltuielii
nu vor fi plãtite pentru cã se constatã a fi
neeligibile;
 Pot apãrea nereguli în procesul de
implementare a proiectelor ºi necesitatea
recuperãrii debitelor, care vor diminua
valoarea angajamentelor, sume ce vor trebui cheltuite în cadrul altor proiecte, altfel
se vor pierde.
Autoritatea de Management va fi, în
cele din urmã, responsabilã cu respectarea
Regulii n+2 în cadrul Programului Operaþional.
Neîndeplinirea Regulii n+2 va duce la
anularea angajamentelor ºi deci, la pierderea fondurilor comunitare alocate pentru România.
Pentru a evita dezangajarea fondurilor, AM POR va trebui sã asigure un management eficient al întregului proces.
Pentru aceasta va trebui:
 Sã se asigure cã, Comitetul de Monitorizare aprobã criteriile de selecþie a
proiectelor cât mai repede cu putinþã;
 Sã monitorizeze numãrul ºi valoarea
proiectelor înaintate la OI spre evaluare ºi
aprobare;

 Sã monitorizeze la nivelul contractelor cheltuielile efectuate ºi cele ce urmeazã a se efectua în perioada urmãtoare
(în LEI ºi în EUR);
 Sã asigure procesul de cofinanþare
de la bugetul de stat a fondurilor comunitare;
 Sã monitorizeze performanþa activitãþii defãºurate de Organismele Intermediare în comparaþie cu atribuþiile delegate
acestora prin contractul de servicii;
 Sã se asigure cã Rapoartele anuale
de implementare sunt complete, cã sumele cheltuite sunt în concordanþã cu cele raportate de cãtre Autoritatea de Certificare
ºi Platã ºi cã acestea sunt înaintate Comisiei dupã aprobarea lor de cãtre Comitetul de Monitorizare;
 Sã monitorizeze implementarea fiecãrui proiect ºi sã întreprindã acþiuni imediate în cazul în care nivelul cheltuielilor
este sub suma previzionatã;
 Sã menþinã o listã de rezervã a
proiectelor, în scopul înlocuirii sau substituirii acestora;
 Sã monitorizeze execuþia bugetelor
alocate pe fiecare regiune;
 Sã monitorizeze execuþia bugetelor
alocate fiecãrei axe prioritare ºi domeniu
de intervenþie;
 Sã propunã mãsuri de realocare a
bugetelor între regiuni sau între domeniile
de intervenþie ale axelor prioritare, în funcþie de nivelul cheltuielilor monitorizate.
Autoritatea de Management, în colaborare cu Organismele Intermediare, va
completa un tabel specific de monitorizare a Regulii n+2 în mod regulat – cel puþin
trimestrial ºi chiar la un termen mai scurt
în cazul în care termenul prevãzut în Regula n+2 se apropie.|
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Noi proceduri privind
operaþiunile de emitere a facturilor
în formã electronicã
Recent, ANRC a supus dezbaterii publice un proiect de act normativ cu impact
asupra departamentelor financiare ale
companiilor. Este vorba despre lansarea
de noi proceduri privind operaþiunile de
emitere a facturilor în formã electronicã.
}n expunerea de motive a ANRC se aratã
urmãtoarele: Legea nr. 260/2007 privind
înregistrarea operaþiunilor comerciale
prin mijloace electronice stabileºte
regimul juridic al documentelor în formã
electronicã ce conþin date privind operaþiunile economice de schimb sau vânzare
de bunuri sau servicii între persoanele
care emit ºi primesc facturi, bonuri fiscale
sau chitanþe în formã electronicã.
Împreunã cu Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formã
electronicã, actul normativ sus-menþionat
creeazã un cadru care va permite „dematerializarea“ documentelor contabile ºi va
aduce numeroase beneficii furnizorilor de
servicii de facturare electronicã: scãderea
costurilor, creºterea nivelului de securitate ºi de confidenþialitate a documentelor, eficientizarea proceselor prin eliminarea hârtiei ºi a efortului de stocare ºi
transmitere a acesteia.
Codul Fiscal ºi normele sale de aplicare, precum ºi noul regim de numerotare
ºi emitere a facturilor introdus începând
cu 1 ianuarie 2007 vin de asemenea în

sprijinul desprinderii facturii de suportul
hârtie. Astfel, formularele de facturã, chitanþã, avizul de însoþire a mãrfii nu mai au
regim special de numerotare ºi tipãrire,

iar regimul intern de numerotare a facturii
se face pe baza unei decizii interne a administratorului societãþii, seriile de numere putându-se defini anual.

martie 2008 |

conta

| 23

Juridic

Potrivit prevederilor art. 26 din
Legea nr. 260/2007, sistemele informatice destinate operaþiunilor de emitere a
facturilor în formã electronicã pot fi utilizate numai dacã sunt omologate în prealabil de cãtre Autoritatea Naþionalã
pentru Reglementare în Comunicaþii ºi
Tehnologia Informaþiei. De asemenea,

potrivit prevederilor art. 30 din acelaºi
act normativ, ANRCTI are obligaþia de a
emite reglementãri referitoare la normele
de performanþã ºi securitate cu privire la
sistemele informatice utilizate de persoanele care emit, transmit sau arhiveazã
facturi, chitanþe ºi bonuri fiscale în
formã electronicã.

Furnizorul de servicii de facturare electronicã este obligat
sã foloseascã un sistem informatic omologat de cãtre ANRCTI. În acest sens, va înainta ANRCTI o cerere scrisã prin care
solicitã începerea procedurii de omologare a sistemului informatic.
Certificatul de omologare este acordat de cãtre ANRCTI în
urma verificãrii, prin intermediul unui proces de audit, finalizat
prin redactarea unui raport de audit, a îndeplinirii de cãtre sistemul informatic a unor cerinþe minime de securitate, referitoare la:
a) confidenþialitatea ºi integritatea datelor;
b) confidenþialitatea ºi integritatea comunicaþiilor;
c) autenticitatea pãrþilor;
d) protecþia datelor cu caracter personal;
e) continuitatea serviciilor oferite clienþilor;
f) accesul în sistem.
Auditul este realizat de cãtre un auditor independent faþã de
furnizorul de servicii de facturare electronicã care solicitã
omologarea sistemului informatic.
Condiþiile care trebuie îndeplinite de cãtre auditori, conþinutul minimal al raportului de audit ºi setul minimal de teste
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Omologarea este realizatã la cererea
furnizorilor de servicii de facturare electronicã, procesul de omologare vizând
evaluarea modului în care cerinþele de securitate prevãzute de Legea nr. 260/2007
ºi detaliate prin prezentul proiect de
decizie sunt îndeplinite de cãtre sistemul
informatic, dar ºi de cãtre mãsurile organizatorice implementate în vederea operãrii
în bune condiþii a acestuia. Proiectul de
decizie stabileºte o procedurã simplã de
acordare a acestei omologãri, pe baza unei
opinii de audit emise de un terþ independent, care sã ateste îndeplinirea de cãtre
sistemul informatic supus omologãrii a celor trei componente de bazã ale securitãþii
informatice: integritatea, confidenþialitatea ºi disponibilitatea datelor din sistem.
Omologarea va putea fi retrasã în
cazul în care ANRCTI constatã, în urma
verificãrilor efectuate, cã cerinþele minime de securitate prevãzute în aceastã
decizie nu sunt respectate.
De asemenea, proiectul de decizie stabileºte condiþii minimale de performanþã
ºi securitate cu privire la sistemele informatice utilizate de persoanele care emit,
transmit sau arhiveazã facturi, chitanþe ºi
bonuri fiscale în formã electronicã, a
cãror respectare va fi verificatã prin intermediul procesului de omologare. În acest
fel se vor crea premisele desfãºurãrii de
cãtre furnizorii de servicii de facturare
electronicã a unor procese de înregistrare
a operaþiunilor comerciale care sã îndeplineascã cerinþele legale în ceea ce priveºte
atât emiterea, transmiterea ºi arhivarea
documentelor contabile electronice, cât ºi
conversia facturilor emise iniþial pe
suport de hârtie.|

care sunt aplicate sistemului informatic în cursul procesului de
audit sunt prevãzute în anexa nr. 4 la prezenta decizie.
Furnizorul de servicii de facturare electronicã care solicitã
omologarea sistemului informatic va depune la ANRCTI urmãtoarele documente:
a) raportul de audit întocmit în condiþiile art. 4 din prezenta decizie;
b) descrierea funcþionalã a sistemului informatic utilizat
pentru emiterea facturilor în formã electronicã;
c) planul de securitate a sistemului informatic;
d) certificãri din punctul de vedere al securitãþii sistemului
informatic, acolo unde ele existã;
e) declaraþie pe propria rãspundere a auditorului, prin care
este exprimatã independenþa sa faþã de sistemul informatic auditat;
f) în cazul în care furnizorul de servicii de facturare
electronicã presteazã ºi servicii de conversie a facturilor emise pe suport de hârtie în facturi în formã
electronicã, acesta va face dovada cã dispune de echipamente necesare realizãrii acestui proces în cele mai
bune condiþii.

IT

D-LINK® lanseazã switch-urile
Green Ethernet Business-Class
D-Link®, furnizor de soluþii complete
pentru reþele de computere destinate consumatorilor individuali ºi companiilor, a
anunþat astãzi cã ºi-a extins gama de
switch-uri de pionierat Green Ethernet, cu
consum redus de energie, prin introducerea pe piaþã, în premierã absolutã, a
switch-urilor Green Ethernet fãrã management din clasa business. Create pentru a
permite companiilor mici ºi mijlocii sã îºi
diminueze costurile pentru energie ºi sã
îºi optimizeze eficienþa consumului de
energie, noile switch-uri oferã economii
de energie de pânã la 45%.
În contextul în care companiile acþioneazã pentru a reduce costurile operaþionale ºi a adopta o atitudine responsabilã
faþã de mediu, D-Link le ajutã sã migreze
cãtre switch-urile Green Ethernet fãrã management, asigurându-se cã acestea oferã
aceeaºi combinaþie de înaltã performanþã
ºi preþuri competitive ca ºi switch-urile pe
care le înlocuiesc. Nici compatibilitatea

reþelelor nu reprezintã un obstacol pentru
adoptarea acestor noi produse; switch-urile Green Ethernet fãrã management au
fost concepute astfel încât sã se integreze
fãrã probleme în orice mediu de reþea ºi sã
funcþioneze eficient indiferent ce vendori
au furnizat dispozitivele la care se conecteazã.
Cu tehnologia Green Ethernet de la DLink, switch-ul poate sã detecteze când un
dispozitiv conectat este offline ºi sã reacþioneze, reducând consumul de energie al
portului corespunzãtor, intrat în modul
„standby“. Switch-urile Gigabit de înaltã
performanþã DGS-1016D 16-port ºi DGS1024D 24-port dotate cu tehnologia Green
Ethernet de la D-Link pot sã asigure
economii de energie de pânã la 45% când
dispozitivele conectate sunt determinate sã
îºi reducã din consumul de energie. În plus,
switch-urile tradiþionale sunt alimentate la
nivel maxim pentru a transmite date prin
cablurile Ethernet, indiferent de lungimea

acestor cabluri. Tehnologia Green Ethernet
permite detectarea dinamicã a lungimii
cablurilor, reducând în mod corespunzãtor
volumul de energie necesar.
Comentând introducerea pe piaþã a
Switch-urilor Green Ethernet fãrã management, Osbert Ong, Product Manager
pentru D-Link, Europa, a declarat: „D-Link
se situeazã pe poziþia de lider de piaþã cu
soluþiile Green Ethernet, luând în mod activ iniþiativa de a livra soluþii care sã optimizeze consumul de energie al reþelelor.
Indiferent cã discutãm despre preþ, performanþã sau principii, switch-urile Green
Ethernet fãrã management oferã un rãspuns convingãtor pentru necesitãþile de
business, oferind mai multe soluþii cu
consum de energie eficient. Cu experienþa
de vârf a D-Link pe piaþã în ceea ce priveºte tehnologia Green Ethernet, combinatã cu economiile de energie ºi costuri pe
care le poate asigura aceastã tehnologie,
pur ºi simplu nu existã scuze pentru organizaþiile care nu migreazã cãtre soluþiile
Green Ethernet.“
La ora actualã, D-Link reprezintã o
ofertã unicã în materie de produse Green
Ethernet pentru reþele. La sfârºitul anului
trecut, compania a fost prima care a lansat
pe piaþã o gamã de produse Green Ethernet pentru locuinþã ºi micile companii. Extinderea gamei sale Green Ethernet subliniazã încã o datã strategia D-Link de a
dezvolta soluþii care o poziþioneazã înaintea ofertelor concurenþei, dar în perfectã
concordanþã cu cerinþele pieþei în materie
de performanþã ºi funcþionalitate. D-Link
va introduce pe piaþã noi switch-uri Green
Ethernet de clasã business în 2008.
Încorporarea tehnologiei Green Ethernet în aceste switch-uri, cele mai recente,
confirmã încã o datã decizia D-Link de a
proteja mediul, situându-se pe poziþia de
lider în realizarea de produse ecologice,
în concordanþã cu directivele RoHS (Restriction of Hazardous Substances – Restricþionarea Substanþelor Periculoase) ºi
WEEE (Waste Electrical and Electronic
Equipment – Deºeuri electrice ºi electronice). Directiva RoHS restricþioneazã utilizarea anumitor substanþe periculoase
pentru producerea de bunuri electrice ºi
electronice, iar WEEE aplicã standarde
pentru colectarea ºi reciclarea corespunzãtoare a acestor produse, la sfârºitul ciclului de viaþã.|
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De 15 ani, România navigheazã
pe Internet sub pavilion propriu!
Marcãm, în aceste zile, momentul
„istoric“ de la 26 februarie 1993, când
IANA – Internet Asignment Numbers Authority, singura autoritate internaþionalã
abilitatã sã reglementeze regimul de utilizare a numelor de domenii în Internet, a
admis dreptul României de a înscrie
domeniul de nivel înalt în Internet „.ro“.
Rememorând, trebuie sã menþionãm
cã demersurile începuserã din mai 1992,
când colectivul de reþele de la ICI a fãcut
intervenþia la RIPE – Reseaux IP Europeens pentru înregistrarea domeniului
„.ro“, pas esenþial în asigurarea accesului
normal la Internet.
Momentul venea dupã o serie de „începuturi“, adevãrate evenimente de pionierat: instalarea primului nod Internet la ICI
în decembrie 1992 (legat pe linie închiriatã
la 9,6 kbps cu Universitatea din Viena, cu
protocoale NJE pentru acces la EARN ºi
TCP/IP pentru acces la Internet), conectarea primelor noduri la nodul ICI (este
vorba de nodurile de la IFA, Universitatea
Politehnicã Bucureºti, Universitatea
Tehnicã Timiºoara, CEPES, IMAR), constituirea unor colective care ulterior au
generat firme de servicii (de amintit colectivul de la Fundaþia Soros, din care s-a
creat DNT, ºi Palatul Copiilor, din care s-a
creat apoi compania PCNET, azi în RCS &
RDS), înfiinþarea primelor firme de servicii comerciale de acces la Internet
(StarNets, astãzi în Euroweb, ºi EUNET,
astãzi în GTS Telecom) ºi multe altele.
Putem considera anii ’91-’92 ca ani
precursori ai Internetului în România.
Atunci, mai multe colective au abordat
acest nou domeniu de activitate. Accesul
la Internet era foarte rudimentar în comparaþie cu ce este astãzi, sunând pe un
telefon din România la un punct de acces
dial-up din Austria, Germania sau Olanda, folosind modemuri care rareori atingeau 9,6 kbps (comparaþi cu ce ºtiþi astãzi), adresele de e-mail se terminau cu
„.at“, „.de“ sau „.nl“, în funcþie de punctul de acces din strãinãtate.
Menþionãm cã pânã în 1995, serviciul
de înregistrare nume de domenii „.ro“ a
fost oferit în mod gratuit.
În cei 15 ani de zile de la momentul
iniþial de înregistrare a domeniilor sub
„.ro“ s-au întâmplat foarte multe evenimente atât în viaþa economico-socialã în
general, dar mai ales în domeniul comuni26 |
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caþiilor electronice ºi al Internetului. Astãzi, peste 1.700 de companii sunt înregistrate la Autoritatea Naþionalã de Reglementãri în Comunicaþii ºi Tehnologia
Informaþiilor ca furnizori de servicii Internet, alte sute de companii dezvoltã aplicaþii ºi furnizeazã servicii bazate pe Internet (în special web) ºi alte zeci de mii
de companii sunt utilizatori consecvenþi
de Internet. De asemenea, peste 30% din
români utilizeazã Internetul.

 25 de ani de când TCP/IP („inventat“ de Vincent Cerf ºi Robert Kahn) a
devenit pachetul standard de protocoale
pentru comunicaþiile de date – moment
recunoscut de o mare parte din specialiºti
ca naºterea Internetului (1 ianuarie 1983),
 23 de ani de la primele înregistrãri
de nume de domenii (sistemul DNS a
început sã funcþioneze în 1984),
 18 ani de la crearea de cãtre Tim
Berners-Lee ºi Robert Cailliau de la La-

Vã mai puteþi imagina astãzi lumea
fãrã poºtã electronicã, browser, „messenger“, blog sau forumuri?
ªi pentru cã suntem la un moment aniversar, sã rememorãm unele din cele mai
semnificative momente din scurta, dar
densa istorie a Internetului. Deci sã intrãm
în istorie ºi sã vedem cã în acelaºi timp
marcãm:
 163 de ani de când primul mesaj
telegrafic („What hath God wrought?“) a
strãbãtut distanþa dintre Baltimore ºi Washington (USA), utilizând codul Morse
(în 1864),
 131 de ani de la primul apel telefonic realizat de Alexander Graham Bell în
Boston, Massachusetts (la 10 martie
1876),
 38 de ani de la instalarea primei
reþele de transmisiuni de date la mare distanþã (în 1969 între cinci universitãþi din
America),
 36 de ani de când a fost trimis primul mesaj de e-mail pe ARPANET de
cãtre Ray Tomlinson (1971),

boratorul european CERN a protocolului
de comunicare pentru stocarea ºi regãsirea documentelor – World Wide Web (în
1990),
 16 ani de la instalarea primului nod
românesc conectat în Internet (ICI, 1992),
 7 ani de la constituirea Asociaþiei
Naþionale a Internet Service Providerilor
din România.
Evoluþia de la primele „exerciþii“ de
comunicare din „preistoria“ telecomunicaþiilor, care se întâmplau cu puþin înainte
de mijlocul secolului 19, la comunicaþiile
electronice de astãzi, deosebit de complexe, este o problemã care preocupã deopotrivã investigaþia istoricã, mediile tehnologice, academice ºi universitare, massmedia, autoritãþile publice ºi lumea businessului. În acest sens nu se poate face
abstracþie de evoluþia tehnologiei comunicaþiilor, computerelor, unor ramuri ale
matematicii, logicii ºi fizicii, în general de
evoluþia tehnologiei informaþiei în sfera
cãreia se integreazã domeniul comunicaþiilor electronice, deci ºi Internetul.|

Magazin

Sãrbãtoare dublã –
preþuri la jumãtate

Anul acesta, Sfânta Sãrbãtoare a Paºtelui Ortodox ºi ziua de 1 Mai sunt prilejul unei vacanþe binevenite. Diferenþa de
doar câteva zile între cele douã sãrbãtori
face ca vacanþa de Paºti sã fie savuratã de
mult mai multe persoane, iar operatorii de
turism au pregãtit pachete speciale de servicii turistice. ªi cum vara începe deja din
aprilie în Tunisia ºi Egipt, Best Reisen
propune douã destinaþii pentru vacanþa de
Paºti la preþuri speciale.

„Vacanþa de Paºti este cel mai adesea
asimilatã ideii de serenitate ºi liniºte, în
timp ce ziua de 1 Mai este sãrbãtoritã tradiþional alãturi de prieteni prin deplasãri în
afara localitãþii. Pentru cã cele douã evenimente sunt foarte apropiate unul de celãlalt,
am realizat anul acesta niºte pachete de servicii la preþuri speciale pentru destinaþiile
Egipt ºi Tunisia. Practic, dupã un zbor de 23 ore, clienþii noºtri pot intra deja în atmosfera de vacanþã de pe malul mãrii“, prezintã Csaba Garamszegi, managerul Best
Reisen. „Pentru o sãptãmânã de vacanþã în
Tunisia, cu zbor charter direct din Bucureºti, transferuri aeroport hotel ºi retur, asistenþã turisticã, 7 nopþi cazare cu mic dejun
ºi cinã la un hotel de 3 stele ºi toate taxele
incluse, clienþii noºtri beneficiazã de un preþ
special de doar 399 euro pentru un loc în
camerã dublã, iar pentru aceleaºi servicii în
Egipt turiºtii pot opta pentru pachete complete începând cu 419 euro pentru un
adult“, precizeazã Garamszegi. „Dacã alte
destinaþii sunt oarecum relative din punct
de vedere climateric la sfârºitul lunii aprilie
ºi începutul lunii mai, temperaturile medii
de peste 22°C în Tunisia ºi 30°C în Egipt ºi
apa mãrii cu peste 19 grade sunt garanþia
unei vacanþe cãlduroase la plajã, cu baie,
distracþie ºi antern“, a mai adãugat managerul Best Reisen.
Best Reisen Romania face parte din
grupul Best Reisen, tour-operator în ºase
þãri: Tunisia, Cehia ºi Slovacia, Ungaria,

Serbia ºi România. Grupul complet a organizat vacanþe pentru mai mult de
200.000 de turiºti în 2007 ºi ºi-a deschis
punctul de lucru în România începând cu
2005. Numai agenþia din România a avut
o cifrã de afaceri de peste 7 milioane de
euro în 2007, ºi oferã la momentul actual
pachete turistice printr-o reþea de 1070
agenþii revânzãtoare, rãspândite peste tot
în þarã. Profesionalismul tour-operatorului, calitatea serviciilor ºi interesul constant pentru satisfacþia clienþilor recomandã Best Reisen de peste 12 ani pe piaþa
turisticã europeanã ºi de 3 ani în industria
de turism din þara noastrã.|
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Viaþa în roz a fost de OSCAR

Franþuzoaica Marion Cotillard a obþinut Oscarul pentru cel mai bun rol principal feminin, la cea de-a 80-a ediþie a premiilor Academiei americane de film, care
a avut loc duminicã seara, la Los Angeles.
Prin tulburãtoarea interpretare a legendarei cântãreþe Edith Piaf, în filmul „La vie
en rose“, actriþa le-a învins pe Cate Blanchett, Julie Christie, Ellen Page ºi Laura
Linney. „Am rãmas fãrã cuvinte! Este
adevãrat, însã, cã existã îngeri în acest
oraº!“, a exclamat, foarte emoþionatã,

franþuzoaica în vârstã
de 32 de ani, referindu-se la oraºul în care a
avut loc decernarea Oscarurilor, Los Angeles.
Marion a devenit cunoscutã în urmã cu
zece ani, în comedia de
acþiune „Taxi“, care a
constituit rampa de lansare pentru o carierã
eclecticã în Franþa ºi în
strãinãtate. Rolul din
„La vie en rose/ La
môme“, în care actriþa
o încarneazã pe Edith
Piaf, din copilãrie ºi
pânã pe patul de moarte, i-a adus o mulþime
de recompense, printre
cele mai importante
fiind Globul de Aur,
BAFTA ºi Cesar. „Nu
existã þarã pentru bãtrâni“, de Joel ºi Ethan
Coen, a dominat cea
de-a 80-a ediþie a distincþiilor acordate de
Academia americanã
de film, cu patru premii
Oscar, printre care cele pentru cea mai
bunã regie ºi cel mai bun film. În topul
premiilor urmeazã filmul de acþiune „Ultimatumul lui Bourne“, cu trei distincþii
obþinute la categorii tehnice. Filmul biografic „La vie en rose“ ºi drama „Va curge
sânge“ au câºtigat fiecare câte douã premii. Juriul celei de-a 80-a ediþii a premiilor Academiei americane de film a decis:
Cel mai bun film – „Nu existã þarã pentru
bãtrâni/ No Country for Old Men“ (Joel ºi
Ethan Coen); cea mai bunã regie – Joel ºi

Ethan Coen – „Nu existã þarã pentru bãtrâni/ No Country for Old Men“; cel mai
bun actor în rol principal – Daniel DayLewis – „Va curge sânge/ There Will Be
Blood“; cel mai bun actor în rol secundar
– Javier Bardem – „Nu existã þarã pentru
bãtrâni“; cea mai bunã actriþã în rol
secundar – Tilda Swinton – „Michael
Clayton“; cel mai bun lungmetraj animat
– „Ratatouille“, regia Brad Bird; cea mai
bunã regie artisticã – „Sweeney Todd –
Bãrbierul diabolic din Fleet Street“; cea
mai bunã imagine: „Va curge sânge/
There Will be Blood“; cele mai bune costume – „Elizabeth – Epoca de Aur“; cel
mai bun documentar – „Taxi to the Dark
Side“ (regia Alex Gibney ºi Eva Orner);
cel mai bun scurtmetraj documentar –
„Freeheld“ (regia Cynthia Wade ºi Vanessa Roth); cel mai bun montaj – „Ultimatumul lui Bourne“; cel mai bun film strãin
– „The Counterfeiters“ (regia Stefan Ruzowitzky, Austria); cel mai bun machiaj –
„La Vie en Rose;“ cea mai bunã coloanã
sonorã – „Remuºcare/ Atonement“ – Dario Marianelli; cea mai bunã temã muzicalã – „Falling Slowly“ din „Once“; cel mai
bun scurtmetraj animat- „Peter & The
Wolf“ – Suzie Templeton ºi Hugh Welchman; cel mai bun scurtmetraj - „Le Mozart des Pickpockets“ – Philippe PolletVillard; cel mai bun montaj de sunet –
„Ultimatumul lui Bourne“; cel mai bun
mixaj de sunet – „Ultimatumul lui Bourne“;
cele mai bune efecte vizuale – „Busola de
Aur“; cel mai bun scenariu adaptat – „Nu
existã þarã pentru bãtrâni“ – Joel ºi Ethan
Coen; cel mai bun scenariu original –
„Juno“ – Diablo Cody. Robert F. Boyle a
primit un premiu Oscar onorific, în semn
de recunoaºtere pentru munca sa în domeniul regiei artistice.|

Kylie, în þinute Jean-Paul Gaultier, la Bucureºti
Kylie Minogue, care va susþine un
concert la Bucureºti pe 17 mai, pe Stadionul Cotroceni, va purta pe scenã o serie de
þinute semnate de celebrul designer JeanPaul Gaultier, informeazã organizatorii
evenimentului, Emag!c Entertainment.
Pentru noul sãu turneu mondial, intitulat „KYLIEX2008“, artista plãnuieºte
sã adopte un look ceva mai sofisticat ºi
mai puþin provocator. De aceastã schimbare de imagine se va ocupa personal
designerul Jean-Paul Gaultier, care va
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crea ºi þinutele pe care cântãreaþa le va
purta la concertul din Capitalã. „Noile
þinute sunt foarte sofisticate – este clar cã
trecem la un alt nivel, mult mai elaborat“, a declarat William Baker, stilistul
personal al artistei australiene. Kylie ºi
Jean-Paul au avut deja o întâlnire, la
Paris, unde au discutat despre noua
garderobã de scenã a divei. Designerul
francez s-a ocupat ºi de þinutele
Madonnei pentru turneul „Blond Ambition“, din 1990.|

ContaJobs

ANUNÞURI DE ANGAJARE
DG Consulting & Accounting
0751.110.225
radu@dgconsulting.ro
Bucureºti

|

Oraº
Job name
Nume firmã
Descriere firmã

Sector name
Datã anunþ
Datã expirare
Salariu
Beneficii
Descriere job

Bucureºti
Contabil
DG Consulting & Accounting
Membru Kreston International (Marea
Britanie) din 2001 Membru EXCO (Franta)
din 2008
Contabil
2008-02-21
2008-03-02
1200 - 1700 lei
- Decontare transport
- Contabilitate completã, declaraþii, bilanþ
- Avantaj cunoaºterea programului de contabilitate WINMENTOR
- Program de lucru 8h/zi - 5 zile/sãptãmânã

Sector name
Datã anunþ
Datã expirare
Cerinþe:

Descriere job

|

NEW CONT EXPERT SRL
021/230.45.42
Bucureºti

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

Bucureºti
Contabil Junior / Contabil Senior
NEW CONT EXPERT SRL
Firmã de contabilitate
Contabil
2008-02-17
2008-02-27
Competitiv
Tichete masã, abonament transport, ore suplimentare plãtite, condiþii de lucru excelente
Eºti omul nostru dacã ºtii ce înseamnã domeniul contabil, dacã ai mai lucrat în acest
domeniu sau dacã simþi cã e ceea ce-þi doreºti
cu adevãrat sã faci. Noi suntem dispuºi sã te
primim într-un colectiv tânãr ºi deschis spre
performanþã.

CAÞAVENCU S.A.
0730.380.637
ana.achim@gruprc.ro
Bucureºti

|

Oraº
Job name
Nume firmã
Descriere firmã

Bucureºti
Casierã
CAÞAVENCU S.A.
Grupul Realitatea-Caþavencu editeazã publicaþiile Academia Caþavencu, Cotidianul, Money Express, Business Standard, Investiþii ºi
Profit, Bilanþ, Le Monde Diplomatique, Idei
în Dialog, reþeaua 24 FUN, Tabu, Superbebe,
Psihologia azi, J’adore, IQads, Bucãtãria pentru Toþi ºi Aventuri la Pescuit; televiziunile
Realitatea TV, Money Channel ºi Romantica;
reþeaua de radio Guerrilla; agenþia de ºtiri

NewsIn ºi reþeaua in-store advertising
Monopoly TV. www.gruprc.ro
Contabil
2008-02-15
2008-03-06
- experienþã profesionalã minim 2 ani;
- cunoºtinþe legislaþie fiscalã;
- persoanã organizatã, responsabilã
- atenþie la detalii, rezistenþã la stres
- capacitate de concentrare pe perioade lungi
de timp
• Efectueazã toate operaþiunile de plãþi ºi
încasãri în numerar; • Se asigurã de existenþa tuturor vizelor obligatorii pentru efectuarea operaþiunilor de plãþi, înainte de efectuarea acestora; • Întocmeºte registrul de
casã; • Semneazã registrul de casã la
sfârºitul fiecãrei zile; • Întocmeºte ºi semneazã monetarul la sfârºitul fiecãrei zile, în
douã exemplare: un exemplar la casierie ºi
un exemplar ataºat registrului de casã; • Informeazã directorul financiar în legãturã cu
soldul zilnic al registrului de casã: necesar,
depãºire plafon etc.; • Întocmeºte orice alte
documente legale în legãturã cu activitatea
de casierie; • Urmãreºte scadenþa biletelor
la ordin, întocmeºte borderoul pentru bancã
ºi predã documentele (borderou+bilet la
ordin) la contabilitate; • Opereazã plãþile
prin bancã în sistem multicash în baza documentului primit de la directorul financiar
Persoanele interesate pot trimite cv-ul pe
adresa: ana.achim@gruprc.ro

REAL CHANNEL SRL
|SC
0745.397.665

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

Descriere job

Bucureºti
CONTABIL SENIOR
SC REAL CHANNEL SRL
Companie în dezvoltare
Contabil
2008-02-06
2008-02-26
Se oferã salariu motivant ºi posibilitatea de
dezvoltare profesionalã într-o echipã care
lucreazã la standarde internaþionale.
- lucrãri de contabilitate financiarã pânã la nivel de bilanþ inclusiv pentru clienþii companiei;
- calculul, înregistrarea ºi declararea
impozitelor ºi taxelor cãtre bugetul de stat;
- gestionarea relaþiei cu clienþii;
- predarea lucrãrilor contabile ºi informarea
clienþilor cu privire la rezultatele contabile etc.;
- informarea permanentã cu privire la modificarea legislaþiei în domeniul contabilitãþii ºi
fiscalitãþii ºi luarea mãsurilor necesare pentru respectarea acestora.
martie 2008 |
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OPINII DIN LUMEA CONTA

De ce am ales ASE...

Mii de mulþumiri tuturor
cã ne-aþi împãrtãºit experienþele voastre... este singurul topic pe care am reuºit sã-l citesc cap-coadã fãrã întrerupere. Eu cred cã destinul e destin, ceea ce facem face parte
din ceva ce trebuia fãcut. Cu
toate cã am putea face ºi altceva destul de bine, chiar foarte
bine, cel mai bine ne pricepem
sã fim contabili. Eu nu am o
poveste impresionantã ºi
nu-mi doresc sã plictisesc pe
cineva, nu mã pricep nici prea
30 |
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bine la scris, dar o sã povestesc ceva care îmi întãreºte
mie convingerea cã ceea ce
þi-e scris în frunte þi-e pus...
Eram în clasa a XII-a ºi m-am
hotãrât sã dau la ASE, cu toate
cã în timpul liceului mi-a plãcut foarte mult informatica ºi
vroiam sã continui pe calea
asta (am fãcut liceu de informaticã), dar am realizat cã
profesoarã de info nu vreau sã
fiu aºa cã... mai bine ASE, vãd
eu ce-o ieºi. Nu aveam nici
cea mai micã preferinþã pentru

o anume facultate... ASE sã
fie, atât. ªi mã înscriu eu la facultate în Braºov, unde se lua
în funcþie de nota în ordinea
opþiunilor. Am pus prima opþiune management, cã vroiam
sã ajung ºefã. Era însã primul
an în care puteai sã te joci
de-a înscrierea în mai multe
locuri... cu puþinã ºmecherie...
la una din facultãþi cu diploma
de bac, iar la alta cu adeverinþa datã de liceu înaintea diplomei (nu prea au ºtiut mulþi
de faza asta atunci). ªi îmi

veni mie ideea sã dau ºi în Bucureºti, cã dacã nu iau în Braºov, poate iau aici. Bineînþeles
cã ai mei nu au vrut: „ce sã
caut eu în Bucureºti? Nu am
pe nimeni aici...“. Norocul
meu cã am un frate excepþional ºi a strâns bani de benzinã
ºi am plecat amândoi la drum
spre Bucureºti sã-i facã nebunei pe plac. Aºa am ajuns noi
direct în Romanã, am oprit
maºina ºi am întrebat pe cineva unde-i ASE-ul... ºi ce rãspuns frumos am primit: uite-l
acolo. M-am plimbat cu fratemeu din clãdirea de la comerþ
în cea din Cãderea Bastiliei ºi
nu ºtiam unde sã mã înscriu...
Aici îmi plãcea cum sunã „comerþ“ ºi „contabilitate“, dar
nu ºtiam ce sã aleg. ªi cum
eram cam obosiþi ºi s-a nimerit sã ne fi plictisit de plimbat
tocmai când eram la CIG,
m-am înscris acolo. Aºa a început totul. Am luat ºi la Braºov, nu mai ºtiu cu ce notã,
dar oricum a 3-a la management, cã acolo optasem. Am
sãrbãtorit, fericire mare, numai cã dupã 2 sãptãmâni, timp
în care ºi uitasem cã am dat ºi
la Bucureºti, un vãr mi-a dat
telefon ºi m-a felicitat „ºi pt.
Bucureºti“. În clipa aceea
ceva s-a schimbat, a încolþit în
mine un gând de Capitalã ºi de
ASE, nu ISE (cum îmi spusese mie un... prieten). ªi uite
aºa am ajuns în Bucureºti, împotriva tuturor, la 18 ani,
într-un oraº în care nu cunoºteam pe nimeni, oraº în care
stau deja de aproape 11 ani,
am un soþ, un copil, o casã ºi
câteva firme pentru care încerc sã fiu un contabil bun. Vã
mulþumesc tuturor cã m-aþi fãcut sã-mi aduc aminte de lucruri plãcute, de drumul parcurs ºi sã realizez cã suntem
cu toþii niºte norocoºi cã avem
o meserie frumoasã.
IRINA _ CIURLA
MEMBRU C ONTA . RO

ABONAÞI-VÃ
ºi economisiþi 40% pe lunã faþã de preþul de pe copertã

conta
www.revistaconta.ro

Pentru specialiştii în finanţe şi contabilitate

Abonamentele se pot contracta la:  sediul redacþiei  oficiile poºtale
 filialele RODIPET*  firmele de distribuþie a abonamentelor
* se adaugã taxa de distribuþie perceputã de firma care factureazã serviciul de abonare ºi distribuþie

Dacã nu aþi reuºit sã contactaþi o firmã de abonamente sau sã ajungeþi la un chioºc/magazin de presã
aveþi posibilitatea sã cumpãraþi revista sau sã contractaþi abonamente online, în siguranþã, pe site-ul
www.revistaconta.ro
în secþiunile dedicate, completând formularele existente.
Modalitãþi de platã:

Contravaloarea abonamentului se poate achita în contul INTERMEDIA CONCEPT SRL:
RO95BTRL0410120279973801 deschis la 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.

C

TALON DE ABONAMENT
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...................................
*câmpuri obligatorii

 3 luni ........ 22,5 RON
 9 luni ........ 58,5 RON

 6 luni ........ 42 RON
 12 luni ........ 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

