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ª TEFAN R ÃDEANU

Brokerii acuzã

Cei de la Finanþe se cam încurcã în calcule atunci când îi dijmuieste pe
investitorii pe piaþã de capital. Dacã tot s-au decis sã elaboreze un ghid de
informare pentru cei care completeazã fisele de venit cred cã n-ar fi rãu sã
facã niºte precizãri clare referitoare la impozitarea câºtigurilor din tranzacþiile cu acþiuni. Nu de alta dar sã nu se mai repete situaþia în care funcþionarii
fiscului interpreteazã fiecare normele metodologice. Recent, Asociaþia
Brokerilor acuza mai multe direcþii teritoriale ale Administraþiei Finanþelor
Publice de abuzuri în modul de impozitare a câºtigurilor de la bursa ºi solicitã o decizie a Ministerului Economiei ºi Finanþelor pentru clarificarea situaþiei, a anunþat, ieri, asociaþia. Potrivit asociaþiei, unele sucursale ale administraþiilor fiscale aplica într-un mod arbitrar prevederile Ordinului MFP
2199/2007 ºi au emis, la sfârºitul anului 2007 ºi chiar în 2008, somaþii de
plata prin aplicarea unei cote de 16% asupra câºtigului brut obþinut în
2006 din tranzactionarea titlurilor de valoare deþinute în portofoliu mai
puþin de 365 de zile. Prin intermediul unui comunicat Asociaþia apreciazã
cã „numai o interpretare abuziva poate crea un asemenea precedent în
materia impozitarii veniturilor, o creditare mascatã a statului de cãtre unii
investitori, atâta vreme cât prevederile legale aplicabile stabilesc obligaþia
de platã pentru câºtigul net anual“.Ordinul a fost emis în vederea utilizãrii
unor formulare unice ºi prevede adoptarea formularului 226 ºi a instrucþiunilor de completare a acestuia. Prevederile unui ordin nu pot aduce modificãri cadrului legal, ele trebuie corelate cu cele ale Codului Fiscal ºi cu
momentul determinãrii câºtigului, explica brokerii. Totodatã, Asociaþia a
solicitat clarificarea acestei situaþii prin emiterea unui act administrativ care
sã stabileascã fãrã echivoc modul de aplicare a Ordinului 2199/2007, în
sensul evitãrii unor soluþii neunitare la nivelul Administraþiilor Finanþelor
Publice din teritoriu Cine are dreptate? Întreb deoarece potrivit reglementarilor în vigoare, investitorii au completat, în declaraþia de venit, valoarea
câºtigului pentru tot anul din tranzacþii cu titluri deþinute mai puþin de 365
de zile, respectiv dupã deducerea pierderilor din tranzacþiile cu titluri din
aceastã categorie ºi, corespunzãtor, impozitul datorat prin aplicarea procentului de 16% la acest câºtig calculat, adicã beneficiul net ºi nu brut.
Impozitarea câºtigurilor din vânzarea acþiunilor la bursa se realizeazã,
începând cu 2006, prin aplicarea a doua cote diferenþiate, de 1% ºi 16%, în
funcþie de perioada de deþinere a acþiunilor. Astfel, cota de 1% se aplicã
pentru deþinerile mai vechi de un an, în timp ce investitorii care pãstreazã
acþiunile în portofoliu mai puþin de un an plãtesc impozit de 16%.
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Terenurile rãmân cele mai sigure investiþii
Tranzacþiile cu terenuri vor rãmâne ºi
anul acesta cele mai sigure forme de investiþii imobiliare din România, iar preþurile vor creºte mai ales în zonele în care
vor apãrea proiecte de infrastructurã sau
în cele situate în jurul autostrãzilor, potrivit participanþilor la Târgul de Terenuri
Expoland.
Capitala a trecut deja pe partea profesionalã a tranzacþiilor imobiliare, în sensul cã existã mai mulþi clienþi care achiziþioneazã un teren pentru a dezvolta un
proiect, ºi îi creºte astfel randamentul decât cei care fac investiþii speculative prin
revinderea terenului la un preþ mai mare.
Însã, din pãcate, existã încã multe
terenuri blocate pentru cã proprietarii lor
nu le exploateazã randamentul, este de
pãrere preºedintele Uniunii Naþionale
Imobiliare (UNIM) Gabriel Zamfir. Po-

trivit acestuia, cea mai mare dinamicã a
preþurilor o va înregistra în 2008 zona de
nord-vest a Bucureºtiului, dar ºi terenurile situate în zonele unde vor apãrea
mari investiþii în infrastructurã sau în
proiecte comerciale, precum ºi cele din
apropierea autostrãzilor. Statul va rãmâ-

ne, în continuare, un mare jucãtor pe piaþa imobiliarã româneascã, fie pentru cã
va disponibiliza diverse suprafeþe mari
de teren, fie cã va dezvolta proiecte mari
de infrastructurã.
Când a venit vorba de piaþa imobiliarã româneascã per total, specialiºtii
susþin cã aceasta se va stabiliza în acest
an ºi dacã vor exista creºteri, acestea nu
vor fi la fel de uriaºe ca în trecut.
„Tranzacþiile imobiliare se vor împleti
din ce în ce mai mult cu elemente specifice pieþelor de capital, fuziunilor ºi achiziþiilor, iar vânzãrile de terenuri vor fi
depãºite din punct de vedere numeric ºi
mai ales valoric de parteneriatele încheiate în vederea dezvoltãrii acestora“,
a declarat managening partener al firmei
de avocaturã Schoenherr ºi Asociaþii Sebastian Gutiu.|

Profit pentru
Intesa Sanpaolo Bank
Intesa Sanpaolo Bank Romania
S.A. a anunþat cã a înregistrat la nivelul lui 2007 o evoluþie pozitivã a rezultatelor bãncii, reflectatã ºi de principalii indicatori financiari, conform
Standardelor Internaþionale de Contabilitate (IFRS): total active: 1,791 milioane RON (+63% faþã de decembrie
2006), din care total venituri nete obþinute în valoare de 82,8 milioane Ron
(+35% faþã de dec. 2006). Rezultatele
bune se datoreazã sporirii portofoliului de credite la 1,118 milioane RON,
cu 99% mai mult faþã de decembrie
2006. ªi depozitele atrase de la clienþi
au cunoscut o creºtere substanþialã, cu
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27% mai mult faþã de aceeaºi perioadã a lui 2006, ajungând la 647 milioane RON. „România este o piaþã
strategicã ºi o prioritate pentru
dezvoltarea acceleratã a grupului
Intesa Sanpaolo. Pentru susþinerea
acestei dezvoltãri, Intesa Sanpaolo va
beneficia ºi de o creºtere substanþialã
a capitalului social în viitorul apropiat“, a declarat Nicola Calabró, Chief
Executive Officer (CEO) Intesa Sanpaolo Bank. „Pentru anul în curs,
obiectivul nostru este sã ne impunem
pe piaþã ca o bancã universalã în urma
unei creºteri strategice în zonele cele
mai atractive ale þãrii.“|

Afacerile Ventrust
au crescut în
2007 cu 170%
Compania de servicii financiare Ventrust a
încheiat 2007 cu o cifrã de afaceri de peste 12
milioane de lei, realizând o creºtere a cifrei de
afaceri de aproape trei ori faþã de 2006.
Faþã de 2006, compania a alocat resurse în
domeniul investiþiilor de portofoliu ºi a achiziþionat pachete de acþiuni semnificative în companii din domeniul producþiei de materiale de
construcþii ºi piese auto. Pe segmentul achiziþii
ºi fuziuni, Ventrust a asistat ºi intermediat în
2007 cinci tranzacþii în valoare totalã de 11,6
mil. lei. În domeniul finanþãrilor nerambursabile, Ventrust a contractat proiecte în valoare
de peste 100 de milioane de euro, numãrul personalului dedicat acestei activitãþi, respectiv 80
de angajaþi, poziþionând-o ca fiind cea mai mare
companie autohtonã din domeniu.
Pentru 2008, compania ºi-a propus dublarea
cifrei de afaceri, creºterea capitalurilor administrate ºi a valorii operaþiunilor de achiziþii&fuziuni.|

Eveniment

Companiile româneºti, tot mai
preocupate de sãnãtatea
ºi trainingul propriilor angajaþi
R ALUCA D OBRE

Evenimentele care au avut loc luna
trecutã au vizat cu precãdere angajaþii
companiilor, indiferent de poziþii, pânã la
poziþiile de top manager. S-a dezbãtut
problema confortului ºi sãnãtãþii angajaþilor la locul de muncã, acolo unde îºi
petrece aproximativ 10 ore pe zi. Astfel,
unele companii au adoptat mãsuri precum
asigurarea unui minim necesar de vitamine prin oferirea de fructe angajaþilor,
ºedinþe sãptãmânale de masaj, achitarea a
50% pânã la 100% din abonamentele la
salã, organizarea de seminarii în care au
dat sfaturi pentru adoptarea unui stil de
viaþã sãnãtos. Astfel, mai fericiþi când vin
la birou ºi mai sãnãtoºi, angajaþii înregistreazã productivitate mai mare. Cultivarea
diversitãþii ºi un mediu de lucru pozititiv,
dar ºi susþinerea proiectelor de dezvoltare
personalã sunt elemente esenþiale în lupta
pentru sãnãtatea angajaþilor.

Abordarea corectã este sintetizatã în
sintagma „Nu acorzi un beneficiu angajatului, ci realizezi o investiþie“.
Un subiect de actualitate, ce îi vizeazã
pe managerii financiari, este oferirea de
soluþii optime specifice problemelor cu
care se confruntã acest departament din
cadrul companiei.

PriceWaterhouseCoopers ºi
GlaxoSmithKline acþioneazã
împreunã pentru
sãnãtatea angajaþilor
Conferinþa „Sã acþionãm împreunã
pentru sãnãtatea angajaþilor noºtri“ organizatã de PriceWaterhouseCoopers ºi
GlaxoSmithKline cu sprijinul HR Club,
Avon (companie puternic implicatã într-o
campanie de combatere a cancerului la
sân) ºi CMU ºi-au propus sã promoveze
un mediu sãnãtos de muncã, lucru posibil
printr-un parteneriat public-privat.

Schimbãrile intervenite în stilul de
viaþã ºi la locul de muncã au dusîn ultima
perioadã la amplificarea numãrului de
persoane care suferã de boli cronice , iar
odatã cu globalizarea, aceasta riscã sã devinã o realã povarã pentru sistemele de
sãnãtate, economiile ºi firmele din întreaga lume.
Mesajul transmis prin acest eveniment a încercat sã convingã specialiºtii
în resurse umane ºi liderii din domeniul
afacerilor ºã se implice în promovarea
bunãstãrii angajaþilor la locul de muncã
ºi sã ajute companiile sã acþioneze practic pentru a îmbunãtãþi sãnãtatea angajaþilor.
GlaxoSmithKline, una dintre companiile organizatoare, a împãrtãºit experienþa sa în îmbunãtãþirea calitãþii vieþii oamenilor care activeazã în cadrul firmei.
Compania susþine iniþiativele de promovare a unui stil de viaþã sãnãtos, reprezenaprilie 2008 |
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Eveniment

tanþii grupului considerând cã firmele nu
trebuie sã piardã din vedere rolul pe care
îl deþin în influenþarea, informarea, oferirea mijloacelor ºi ajutorului de care oamenii lor au nevoie pentru a se menþine
sãnãtoºi. Fiind o situaþie în care toatã lumea are de câºtigat, este mult mai uºor
dacã atât angajaþii cât ºi angajatorii se
implicã.
Din studiile efectuate în cursul anului
trecut de PriceWaterhouseCoopers ºi
World Economic Forum, se aratã cã productivitatea scãzutã ºi costurile mãrite
cauzate de apariþia bolilor cronice printre
angajaþi afecteazã companiile mutinaþionale. Multe dintre aceste boli pot fi prevenite combãtând dieta deficitarã, fumatul ºi lipsa activitãþii fizice.
În 2005, bolile cronice au cauzat
aproximativ 60% din toate decesele la nivel global iar în urmãtorii 10 ani se preconizeazã o ratã de creºtere cu 17% a incidenþei deceselor ca urmare a creºterii
6 |
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numãrului persoanelor expuse riscului bolilor cronice. Aceasta deoarece bolile
cronice nu sunt prezente doar în þãrile
dezvoltate sau cu populaþie îmbãtrãnitã, ci
cunosc o creºtere importantã în þãrile subdezvoltate – aproape jumãtate din decesele cauzate de boli cronice cuprind persoanele cu vârstã sub 70 de ani.

Revista Financial Director a
organizat conferinta
„Soluþii pentru managementul
financiar“
Revista Financial Director Romania a
organizat recent conferinþa Soluþii pentru
managementul financiar, primul eveniment de acest fel care s-a adresat specialiºtilor financiari din companiile româneºti. Cele trei sesiuni ale conferinþei au
adus faþã în faþã reprezentanþi ai Guvernului, specialiºti financiari din renumite
firme de consultanþã, avocaþi specializaþi
pe domeniul fiscal, directori financiari

sau directori economici, care au dezbãtut
cele mai fierbinþi teme de interes pentru
managementul eficient al companiilor.
Prezenþi la eveniment au fost specialiºti
de la priceWaterhouse Coopers ºi Deloitte
Romania.
Problematica TVA dupã aderarea la
UE, costurile cu capitalul uman, politica
preþurilor de transfer între companiile
asociate, cãi de gestionare optimã a performanþei financiare, surse de finanþare
pentru companii au fost printre cele mai
interesante teme de discuþie abordate în
cadrul conferinþei.
Primul eveniment organizat de Financial Director România a fost ºi momentul
lansãrii Financial Director – Insider
Business Club. Pe lângã alte beneficii,
membrii Financial Director – Insider Business Club au ºansa de a participa la
evenimente care trateazã cele mai importante ºi relevante teme de interes, stabilite
în urma unor discuþii interactive.|

Pulsul economiei

Economia naþionalã sub presiunea
cursului ºi a agriculturii
R ALUCA D OBRE

Inflaþia anualã depãºit 8% în februarie
2008, ca urmare a scumpirii gazelor ºi alimentelor, ceea ce a împins banca centralã
sã urce dobânda de politicã monetarã un
punct procentual, la 9,0% pentru martie.
În plus, economiºtii avertizeazã cã în
martie, inflaþia ar putea depãºi 8,5%,
acesta fiind nivelul maxim al acestui an,
pentru ca apoi sã se tempereze, posibil
sub 6% spre sfârºitul anului, în funcþie de
scumpirea chiriilor pentru spaþiile locative ale statului, care a fost deja aprobatã,
ºi de creºterea accizelor pentru tutun, sunt
de pãere cei mai mulþi analiºti. Pentru
sfârºitul anului se aºteaptã cã inflaþia s-ar
putea tempera, dar acest lucru depinde de
evoluþia cursului de schimb ºi a agriculturii.
Reputatul analist financiar Bogdan
Baltazar considerã cã inflaþia anualã va fi
influenþatã de cursul monedei în 2008
euro/RON. „Nu cred cã un curs mediu de
peste 3,65 RON pentru un euro ar putea
duce inflaþia spre 7,5% pe tot anul“, a
completat dânsul.

opereze o nouã majorare a dobânzii de
politicã monetarã.

Menþinerea cursului
la 3,70 lei/euro ar ajuta
la diminuarea deficitului de
cont curent în 2008
Nivelul ridicat al inflaþiei din primele
douã luni ale anului ar putea determina
banca centralã sã mãreascã dobândacheie la 9,50% la urmãtoarea ºedinþã de
politicã monetarã, dar temperarea deficitului comercial ºi al celui de cont curent
depinde de cât se va deprecia leul în 2008,
spun analiºtii.
Economistul ºef al BRD SocGen, Florian Libocor, anticipeazã însã cã „efectul
asupra monedei naþionale va fi unul neutru“, în condiþiile în care datele publicate
de Institutul Naþional de Statisticã relevã
o inflaþie în ton cu aºteptãrile pieþei. „În
lumina acestor fapte, ne aºteptãm ca BNR
sã menþinã dobânda de politicã monetarã
la urmãtoarea ºedinþã din 26 martie“, a
mai spus Libocor. „Aceasta este a doua

lunã consecutivã în care ritmul de creºtere
anualã a exporturilor (+17%) îl devanseazã pe cel al importurilor (+11.3). Considerãm cã aceste date sunt de bun augur
ºi credem cã vor avea impact pozitiv asupra evoluþiei leului, dacã tendinþa se va
menþine ºi în lunile urmãroare“, a adãugat
Libocor. Exporturile au însumat în ianuarie 2,42 miliarde euro, iar importurile
3,84 milioane euro, ceea ce a dus la un
deficit comercial de 1,41 miliarde euro,
cu 2,8% mai mare decât cel înregistrat în
prima lunã din 2007, potrivit datelor afiºate de Institutul Naþional de Statisticã
(INS). Datele bune despre deficitul comercial ne fac sã sperãm la o ajustare a
acestuia ºi a celui de cont curent în 2008.
Majoritatea analiºtilor estimeazã cã deficitul de cont curent se va menþine la 14%
din PIB în acest an, mai ales dacã cursul
de schimb se va menþine în cea mai mare
parte a anului la un nivel ceva mai ridicat,
de 3,60-3,70 lei/euro.
„Desigur cã un curs de 3,7 lei pentru
un euro ar contribui la diminuarea defici-

BNR a stabilit dobânda-cheie
la 9,0% în martie,
stimulând creditul în valutã
Noua majorare a dobânzii de politicã
monetarã a rãspândit teama cã ar spori ºi
mai mult înclinaþia cãtre creditarea în valutã pe care banca centralã încearcã sã o
descurajeze, în special pe segmentul
populaþiei, din cauza vulnerabilitãþii la
oscilaþiile de curs valutar.
„ºi eu cred cã BNR va spori dobânda
de politicã monetarã la 9,5% în ºedinþa
din 26 martie anul acesta. Mai mult, nu
cred cã ar fi bine, deoarece ar putea avea
un impact negativ asupra creºterii economice, de la care, aºa cum am declarat, nu
poate abdica“, a declarat analistul financiar Bogdan Baltazar.
În aceste condiþii, traderul de la Millenium Bank spune cã BNR ar putea decide
sã menþinã dobânda-cheie la 9% în cadrul
ºedinþei de politicã monetarã din 26 martie. Avansul puternic al produsului intern
brut (PIB), cu 6% anul trecut, care sugereazã o creºtere susþinutã a consumului, ºi
datele despre producþia industrialã cãrora
li se adaugã incertitudinea din contextul
internaþional, pot însã determina BNR sã
aprilie 2008 |
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„
Europa Centralã ºi de Est
a beneficiat de creºterea
încã puternicã din zona euro,
deºi în cazul unor state
precum România ºi Bulgaria
cerinþele de finanþare externã
sunt ridicate.

“
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tului de cont curent. Dar, cred eu, doar
marginal. Adevãrata pârghie de echilibrare parþialã, dar semnificativã a acoperirii
deficitului este atragerea de investiþii
strãine, marii exportatori, de genul Ford ºi
Nokia, ºi preocuparea, mult mai serioasã
decât pânã acum, a firmelor româneºti
pentru retehnologizare, scãderea drasticã
a costurilor astfel încât sã fim competitivi
pe calitate, costuri ºi sã nu mai trãim ca
pânã acum, decât dintr-un curs valutar al
leului, depreciat“, este de pãrere domnul
Baltazar.

Investiþiile strãine directe
sporesc vulnerabilitatea þãrii
la turbulenþe externe
Finanþarea deficitului de cont curent
s-a realizat în principal prin investiþii strã-

ine directe, însã aceste venituri se vor diminua, pe mãsurã ce procesul de privatizare se va finaliza, amintesc economiºtii
într-un raport al EIU, prezentat de Mediafax. „Europa Centralã ºi de Est a beneficiat de creºterea încã puternicã din zona
euro, deºi în cazul unor state precum
România ºi Bulgaria cerinþele de finanþare externã sunt ridicate, astfel cã aceste
þãri sunt vulnerabile la schimbarea sentimentului investitorilor“, se spune în
raport.
Analistul financiar Bogdan Baltazar
nu considerã investiþiile strãine directe
cauza vulnerabilitãþii României pe plan
extern. „Dupã privatizarea BCR, intrãrile
de capital pentru privatizãri au fost neglijabile. De doi ani ºi mai departe vor
predomina greenfield-urile. ºi este foarte
bine aºa, pentru cã în acest domeniu nu
existã decât interesele locale ºi centrale
mafiote de a încuraja, nu investiþiile marilor firme mondiale, ci pe cele ale unor potentaþi ºi clienþi locali asociaþi cu hayssami, berari ºi iscandarani“, a mai completat analistul financiar.
În ceea ce priveºte þãrile care au aderat la UE în 2004 ºi 2007, exceptând Malta, EIU anticipeazã încetinirea creºterii
economice la 4,9% în acest an ºi la 4,7%
în 2009, comparativ cu 6% anul trecut. În
acelaºi timp, economiºtii prognozeazã o
inflaþie de 5% în acest an, în statele menþionate, faþã de 4% anul trecut. Creºterea
preþurilor va încetini la 3,5% anul viitor,
potrivit raportului.
Comisia Naþionalã de Prognozã
(CNP) anticipeazã pentru acest an o
creºtere a PIB de 6,5%, dupã ce în 2007
avansul economic s-a situat la 6%.|
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Mãsurarea Capitalului Uman
Imaginaþi-vã propria organizaþie mãsuratã nu din perspectiva clasicã a vânzãrilor de luna aceasta sau a profitului obþinut, ci din perspectiva profitului pe fiecare angajat, a valorii pe care acesta o
aduce sau a rentabilitãþii investiþiei în angajaþi. Iar dacã la aceºti indicatori adãugaþi unitãþi de mãsurã asupra nivelului de
angajament din cadrul companiei, gradul
de inovaþie adus de angajaþi cât ºi nivelul
lor de satisfacþie, niveluri de remuneraþie
ºi grad de outsourcing, veþi descoperi nenumãrate valenþe pe care mãsurarea celei
mai de preþ resurse a companiei dumneavoastrã poate sã o ia.
Unul dintre cele mai importante elemente din balanþa de venituri ºi cheltuieli a
unei companii este ºi va rãmâne cheltuiala
aferentã capitalului uman. Deseori acestea
ajung la 35-40% din cheltuielile operaþionale, iar optimizarea lor este mai relevantã
procentual decât a oricãror altora.
Nevoia de a opera continuu o astfel de
optimizare, la fel ca nevoia de a mãsura
impactul direcþiilor strategice ale companiei ºi asupra angajaþilor, nu doar asupra vânzãrilor sau market share-ului, sunt
doar câteva din motivele pentru care
oamenii din organizaþie au nevoie de o
modalitate de mãsurare cât mai obiectivã
ºi relevantã.
Mai mult, specialiºtii HR încearcã de
mai multã vreme sã dovedeascã legãtura
dintre politicile de resurse umane ºi profitabilitatea companiei. Pe lângã evaluãrile
calitative ºi sondajele de opinie, utilizarea
studiilor de HR benchmarking vine sã întregeascã o imagine completã pe care managementul companiei poate sã o aibã în
privinþa efectului propriilor politici.
Noþiunea de benchmarking, din ce în
ce mai utilizatã în ultima perioadã, presupune compararea practicilor proprii cu
cele ale altor organizaþii. Relevanþa indicatorilor prezentaþi anterior constã în
posibilitatea de a aduce la un numitor comun organizaþii diferite ºi a le face comparabile între ele.
Compararea profitului absolut între o
companie de 100 de angajaþi ºi una de
1.000 nu ar avea ºanse sã se situeze în
afara rezultatului evident. În schimb,
compararea profitului pe angajat, mãsurarea valorii pe care fiecare angajat o aduce
sau a rentabilitãþii investiþiei în angajaþi
(câte alte unitãþi monetare va aduce o unitate investitã în angajaþi) va avea un plus
de relevanþã. Procesul de benchmarking
merge chiar ºi mai departe, comparând in-

dicatorii analizaþi în funcþie de mãrimea
companiei (numãr angajaþi sau cifrã de
afaceri), scenariu de creºtere sau descreºtere, sector de activitate, zonã geograficã
º.a.m.d.
Prin intermediul procesului de benchmarking, organizaþiile vor obþine informaþii despre rezultatul existent în alte
companii, indiferent cã acestea sunt reprezentate de „best practice“-urile în domeniu sau de organizaþiile similare ca
dimensiuni sau locaþie. Evident, comparativitatea în sine, benchmarking-ul, nu este
o soluþie pentru problemele companiei,
dar este o unealtã prin care se pot observa
procesele din interiorul organizaþiei ºi,
comparativ, practicile din piaþã. Problemele identificate reprezintã provocãrile la
care va fi supusã organizaþia, care vor impune un numãr de acþiuni care trebuie
realizate pentru a obþine performanþã.

procese tipice îndeosebi departamentului
de HR, au fost creaþi aºa-numiþi indicatori, relevanþi pe fiecare proces în parte.
Indicatori precum Cost per FTE (full
time equivalent - angajat cu normã întreagã), Venit per FTE, Profit per FTE ºi, mai
ales, rentabilitatea capitalului uman (return on investment) sunt mãsuri de bazã
ale performanþei capitalului uman, creând
o legãturã între rezultatele financiare ale
organizaþiei ºi indicatorii privind capitalul
uman. Analizaþi împreunã, astfel de indicatori oferã informaþie valoroasã pentru
business, prioritizând acþiunile care privesc resursele umane, indicând oportunitãþile de a obþine avantaj competitiv, subliniind zone slabe ºi sugerând potenþialul
de îmbunãtãþire.
Astfel de studii realizate la nivelul
unei pieþe pot oferi companiilor o imagine
privind disponibilitatea ºi costul resurse-

Informaþiile relevante pentru factorii
de decizie ai unei organizaþii rãmân cele
care analizeazã impactul a ceea ce poate
însemna aproape jumãtate din cheltuielile
companiei: oamenii.
Pentru a putea analiza aceste informaþii, fie cã sunt legate de impactul propriuzis al capitalului uman (asupra costurilor,
veniturilor, profitului), fie cã se referã la
practicile de compensaþii ºi beneficii,
recrutare, training ºi dezvoltare, sau alte

lor umane din piaþa respectivã, informaþie
esenþialã în decizia de a investi, mai ales
în contextul unei economii globale în care
off-shoringul (mutarea unor procese ale
business-ului într-o arie geograficã diferitã) este o practicã tot mai frecventã, generatã de nevoia de a reduce costurile.|
Studiu realizat de Ruxandra Stoian,
Director-Tax-HRS,
Pricewaterhouse Coopers
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Modificãri recente ale legislaþiei
privind TVA
Aspecte administrative
ºi de raportare
Bunuri lipsã, pierdute/furate

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. Definiþiile prevãzute de ultimele modificãri ale Normelor de aplicare a
Codului Fiscal stabilesc cã bunurile pierdute sunt „bunurile dispãrute în urma
unor calamitãþi naturale, cum ar fi inundaþiile, alunecãrile de teren, sau a unor cauze
de forþã majorã“. Bunuri furate sunt „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”.
Depãºiri plafon 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 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
 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 autori10 |
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tãþilor 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
exemplu, acesta poate fi ºi o întreprindere
micã cãreia i se aplicã regimul special de
scutire). Modificarea Normelor de aplicare a Codului Fiscal prin HG 1579/2007
introduce pct 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.
Corectarea facturilor

Conform pct. 81 (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.
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.
Printre consecinþe se numãrã: raportarea
achiziþiilor intracomunitare/livrãrilor intracomunitare în decontul de TVA ºi declaraþia recapitulativã în funcþie de data
avansurilor plãtite/încasate pentru aceste
operaþiuni.
Pct. 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.

Tranzacþii 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 ale 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.
Tranzacþii imobiliare efectuate
de persoanele fizice

Persoanele fizice pot deveni persoane
impozabile din perspectiva TVA în cazul
în care efectueazã tranzacþii imobiliare cu
caracter continuu ºi cu scopul de a obþine
profit (ca activitate economicã). Aceastã
regulã nu reprezintã o noutate, ci derivã
din definiþia persoanei impozabile prevãzutã de Codul Fiscal de la data publicãrii acestuia. Atenþia autoritãþilor fiscale faþã de acest aspect a crescut însã în
ultima perioadã.
Închirierea ºi vânzarea de imobile –
scutire de TVA vs. taxare

Încã de la 1 ianuarie 2007, închirierea
de imobile, precum ºi vânzarea de clãdiri
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vechi ºi terenuri neconstruibile au fost
scutite de TVA fãrã drept de deducere
(conform prevederilor Directivei 112/
2006), cu opþiunea pentru furnizor de a
taxa aceste operaþiuni pe baza unei notificãri prealabile depuse la organele fiscale. În cazul în care se predã în leasing o
clãdire în regim de scutire de TVA, nu se
poate aplica regimul de taxare la vânzarea
acesteia la finalul contractului de leasing
(pct. 39 (3) din Normele de aplicare a
Titlului VI din Codul Fiscal). În cazul în
care se închiriazã o clãdire în regim de
taxare, vânzarea acesteia nu se poate face
în regim de scutire de TVA pânã la sfârºitul anului calendaristic urmãtor celui în
care s-a anulat opþiunea de taxare pentru
închiriere (pct. 39 (2) din Normele de
aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal).

Operaþiuni financiare
Leasing – prestare de serviciu vs.
livrare de bun

lui pe profit, ºi aparent nici cu cele aplicabile din perspectiva TVA.
Leasing – sale & leaseback –
tratament contabil

„Dacã tranzacþia de vânzare ºi închiriere a aceluiaºi activ are ca rezultat un
leasing financiar, tranzacþia reprezintã un
mijloc prin care locatorul acordã o finanþare locatarului, activul având rol de garanþie. Entitatea beneficiarã a finanþãrii
(locatarul) nu va recunoaºte în contabilitate operaþiunea de vânzare a activului,
nefiind îndeplinite condiþiile de recunoaºtere a veniturilor. Activul rãmâne înregistrat în continuare la valoarea existentã
anterior operaþiunii de leasing, cu regimul
de amortizare aferent“. „Dacã tranzacþia
de vânzare ºi închiriere a aceluiaºi activ
are ca rezultat un leasing operaþional, entitatea vânzãtoare contabilizeazã o tranzacþie de vânzare, cu înregistrarea scoaterii
din evidenþã a activului ºi a sumelor înca-

de bunuri în funcþie de durata contractului
ºi de exercitarea sau nu a opþiunii de cumpãrare la sfârºit de cãtre cumpãrãtor.
Componenta de finanþare în cadrul
tranzacþiilor cu plata în rate/leasing, conform pct. 35 (4) din Normele de Aplicare
a Codului Fiscal, nu este cuprinsã în sfera
operaþiunilor scutite conform art. 141
alin. (2) lit. a) pct. 1 din Codul Fiscal,
aceste componente reprezentând o parte a
remuneraþiei pentru respectivele bunuri
sau servicii.
Factoring

Modificãrile Normelor de aplicare a
prevederilor art. 141, alin. 2, lit. a) pct. 3
din Codul Fiscal aduc urmãtoarele clarificãri cu privire la operaþiunile de factoring ºi recuperare de creanþe:
 Dacã, în baza contractului, scopul
operaþiunii nu este recuperarea de creanþe,
ci acordarea unui credit, societatea care
preia creanþele asumându-ºi poziþia credi-

Pânã la 31 decembrie 2007, operaþiunile de leasing erau tratate ca:
 o prestare de servicii pe întreaga
perioadã de desfãºurare a contractului,
indiferent dacã era vorba de contracte de
leasing financiar sau operaþional, pe termen scurt sau pe termen lung; ºi respectiv:
 o livrare de bunuri la sfârºitul contractului, dacã locatarul îºi exercita opþiunea de a cumpãra bunul ce a fãcut obiectul contractului de leasing;
De la 1 ianuarie 2008, pentru contracte de leasing cu o duratã mai micã de 12
luni, se considerã cã are loc o livrare de
bunuri de la începutul derulãrii contractului.
Leasing – tratament contabil

Conform Ordinului 1752/2005 pentru
aprobarea reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene, se defineºte leasingul financiar ca fiind operaþiunea
de leasing care transferã cea mai mare
parte din riscurile ºi avantajele aferente
dreptului de proprietate a activului. Leasing operaþional reprezintã operaþiunea de
leasing ce nu intrã în categoria leasingului
financiar.
Conform tratamentului contabil, activele ce fac obiectul unui contract de leasing financiar sunt considerate ca fiind în
proprietatea utilizatorului încã de la începutul contractului – de unde derivã ºi controversele pe tema tratamentului leasingului financiar din perspectiva TVA. Criteriile de delimitare a operaþiunilor de leasing
financiar ºi respectiv operaþional din
punct de vedere contabil nu coincid cu
cele aplicabile din perspectiva impozitu-

sate sau de încasat. Operaþiunea de închiriere a activului în regim de leasing operaþional se contabilizeazã de utilizator conform prezentelor reglementãri. În cazul
operaþiunilor prezentate la acest punct,
entitãþile contractante vor prezenta în notele explicative la situaþiile financiare
anuale informaþii referitoare la operaþiunile derulate“.
Din perspectiva TVA, operaþiunile de
sale ºi leaseback sunt tratate ca douã tranzacþii distincte, indiferent de natura lor
economicã, respectiv:
 O livrare de bunuri ocazionatã de
vânzarea activului cãtre finanþator, urmatã de
 O operaþiune de leasing, care poate
fi consideratã prestare de servicii urmatã
sau nu de o livrare de bunuri sau livrare

torului, operaþiunea este scutitã de TVA
fãrã drept de deducere (nu face obiectul
excepþiei);
 Dacã din analiza contractului rezultã cã scopul este într-adevãr recuperarea
de creanþe, operaþiunea este supusã TVA,
indiferent dacã persoana care preia creanþele preia ºi riscul de neîncasare sau nu.
Baza de impozitare: contravaloarea
serviciului, inclusiv componenta de finanþare, se poate calcula drept sumã a dobânzilor aferente finanþãrii plus comisionul
de administrare ºi colectare a creanþelor
sau diferenþa între valoarea nominalã/valoarea economicã sau de piaþã a creanþelor ºi preþul de achiziþie.|
Studiu realizat de dna. Angela Roºca,
Managing Partner, TaxHouse - Taxand
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Contul 411 Clienþi
Factorul cel mai important în activitatea unei societãþi, luând
în calcul patrimoniul ºi randamentul unei afaceri, este reprezentat de clienþi, respectiv creanþe. Când vorbim despre clienþi ne
gândim la vânzãri, vânzãrile presupun încasãri de bani, iar banii
sunt resursele cele mai importante în continuitatea afacerii.
Pentru ca sã existe o continuitate cât mai sigurã în ceea ce
priveºte relaþiile cu clienþii, societãþile trebuie sã þinã cont ºi de
aspectele juridice, drept urmare se întocmesc contracte comerciale de colaborare între vânzãtor ºi beneficiar, respectiv furnizor
ºi cumpãrãtor. Contractele pot fi clasificate dupã mai multe criterii. Acestea pot fi: contract de vânzare-cumpãrare, contract de
mandat comercial, contract de comision, contract de consignaþie.
Colaborãrile dintre clienþi ºi furnizori se evidenþiazã în documente specifice denumite facturi, pentru livrarea de mãrfuri
respectiv prestarea unui serviciu, ºi chitanþe, ordine de platã, file
CEC pentru încasarea, respectiv plata mãrfurilor sau a serviciului.
În contabilitatea româneascã clienþii sunt reflectaþi în clasa 4,
mai precis 411 - clienþi, 4118 - clienþi incerþi, 418 - clienþi facturi
de întocmit, 419 - clienþi creditori.
Din cele prezentate ºi analizate pe parcursul lucrãrii
observãm cã relaþiile cu clienþii trebuie sã aibã suport atât juridic,
cât ºi contabil. Orice client trebuie urmãrit îndeaproape pentru a
fi satisfãcut de serviciile care îi sunt oferite ºi observat dacã acesta îºi achitã la timp obligaþiile faþã de furnizor.
Dacã nu sunt luate în calcul necesitãþile clientului, acesta
poate apela la serviciile altor furnizori, ceea ce este un lucru
dãunãtor activitãþii societãþii. În cazul în care acesta nu îºi achitã
datoriile la termenele stabilite ºi analizate de furnizor, clientul nu
mai reprezintã un factor pozitiv pentru societate, drept urmare,
renunþarea la acest client poate aduce beneficii societãþii.

pentru societate, având în vedere cã vânzarea de utilaje este
activitate curentã a societãþii. Se încaseazã prin bancã în data de
07.12.2007 suma de 50.000 lei, diferenþa încasându-se în termen
de 30 de zile calendaristice, prin recalcularea sumei facturate la
cursul euro din data achitãrii.
Înregistrãrile contabile sunt:
 vânzarea buldoexcavatorului:
411vasdrumpo = %
146.608
707
123.200
4427
23.408
 încasarea prin bancã în 07.12.2007
5121 = 411vasdrumpo
50.000
(14.285,71 euro)
 la data de 07.12.2007 rãmâne un rest de platã de 27.602,29
euro x 3,5lei/euro = 96.608,01 lei
 încasarea prin bancã la data de 07.01.2008
5121 = 411vasdrumpo
93.847,78 (27.602,29 euro)

MONOGRAFII CONTABILE
1. VÂNZARE CU FACTURÃ

SC DARINOMIS CONSTRUCT SRL achiziþioneazã materiale de construcþii, gresie, adezivi, ciment, pe bazã de facturã în
data de 10.12.2006 în valoare de 1.258 lei inclusiv TVA.
Înregistãrile contabile sunt:
411feraz =
%
1.258
707
1.057,14
4427
200,86
2. VÂNZARE CU AVIZ

Se face vânzare de mãrfuri cãtre SC TRANIX SRL în valoare
de 4.265 lei pe bazã de aviz de marfã, fãrã a se întocmi facturã,
factura urmând sã se întocmeascã ulterior.
418tranix = %
4.265
707 3.584,03
4428 859,97
ªi ulterior la întocmirea facturii vor fi fãcute înregistrãrile:
411tranix = 418tranix 4.265
4428 = 4427
859,97

 la data încasãrii sumei rãmase, 07.01.2008, cursul de
schimb este de 3,4 lei/euro; rezultã o diferenþã nefavorabilã de
curs valutar de 2.760,22 lei care este înregistratã:
665 = 411vasdrumpo
2.760,22
 pentru exemplificare, considerãm cursul de schimb la data
de 07.01.2008 de 3,6 lei/euro; din aceasta rezultã o diferenþã
favorabilã de curs valutar de 2.760,22 lei
5121
= 411 vasdrumpo 99.368,24
411 vasdrumpo = 765
2.760,22

4. CLIENÞI INCERÞI
3. VÂNZARE BULDOEXCAVATOR ÎN VALUTÃ ªI ÎNCASARE

Societatea vinde cãtre SC VASDRUMPO SRL în data de
07.12.2007 un buldoexcavator negociat la 35.200 euro plus TVA.
Cursul de schimb la data facturãrii este de 3,5 lei/euro, valoarea
totalã în lei inclusiv TVA fiind de 146.608 lei. Data facturãrii este
data livrãrii utilajului. Buldoexcavatorul reprezintã marfã (371)
12 |
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La data de 01.12.2007, clientul SC BAVCONS SRL este
considerat client incert având suma de 1.365 lei.
4118bavcons
= 411bavcons
1.365
În urma unor verificãri, încercãri de recuperare a creanþelor ºi
dupã 3 ani de zile de la data scadentã a sumei neîncasate creanþele
neîncasate sunt considerate cheltuieli ale societãþii ºi se va proce-
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da la urmãtoarele înregistrãri:
658
= 4118bavcons
1.365
dacã dupã o perioadã scurtã, în urma unor verificãri se constatã cã sumele considerate de nerecuperat ºi cheltuieli ale societãþii ar putea fi recuperate, atunci se procedeazã la reactivarea
creanþelor:
411bavcons
= 754
1.365
5. AMENAJÃRI INTERIOARE

Se contacteazã o lucrare de amenajãri interioare, un apartament, cu o persoanã fizicã Valer Ioan pentru care societatea solicitã un avans de 50% din valoarea lucrãrii, restul urmând a se
încasa la data finalizãrii lucrãrii.
Valoarea totalã este de 4.100 lei.
411valer
= 419valer
2.050 avansul
411valer
= %
4.879
704
4.100
4427
779
decontarea avansului acordat:
419valer
= 411valer
2.050
achitarea restului de platã prin casierie
5311
= 411valer
2.829
Conform legilor fiscale ºi contabile, orice facturã ce are o valoare mai mare de 5.000 de lei inclusiv TVA este obligatoriu sã
se încaseze, respectiv sã se achite prin bancã. Dacã valoarea facturii este mai micã de 5.000 lei inclusiv TVA, aceasta poate fi
achitatã, respectiv plãtitã, ºi prin casã. În cazul în care nu se
doreºte plata, încasarea prin bancã, iar valoarea lucrãrilor, a mãrfurilor depãºeºte 5.000 de lei inclusiv TVA, pot fi întocmite mai
multe facturi pânã când se ajunge la suma totalã a lucrãrilor, mãrfurilor achiziþionate, respectiv vândute.
6. VÂNZARE CU BILET LA ORDIN

Societatea vinde þiglã cãtre SC MONTANA SRL în valoare
de 8.352 lei inclusiv TVA, la data de 16.12.2007, pentru care se
acceptã un bilet la ordin completat, scadent la data de
26.12.2007.
În contabilitate se fac urmãtoarele înregistrãri:
411montana
= %
8.352
707 7.018,48
44271.333,52
413montana
= 411montana
8.352
la data depunerii:
5112montana = 413montana
8.352
iar la data încasãrii:
5121
= 5112montana
8.352
contul 413 reprezintã efecte de primit (cecurile ºi efectele
comerciale primite de la clienþi), iar contul 5112 reprezintã valorile de încasat.
7. ACORDAREA SCONTURILOR UNUI CLIENT

Societatea acordã un scont cãtre SC VASDRUMPO SRL în
valoare de 500 lei, cu ocazia încasãrii creanþelor mai repede decât
data limitã menþionatã în contract.
667
= 411vasdrumpo
8. VÂNZAREA UNUI MIJLOC FIX

Se vinde un autoturism din patrimoniul societãþii unde valoarea de vânzare este de 12.000 lei plus TVA, valoarea activului din
balanþã 15.000 lei, valoarea amortizatã este de 5.800 lei.
411
= %
14.280
758
12.000
4427
2.280

scãderea mijlocului fix din gestiune:
%
= 2133
2813
658

15.000
5.800
9.200

9. VÂNZARE CÃTRE UN CLIENT CU ÎNCASARE DIRECT
PRIN CASIERIE

Se vând plãci de gips-carton cãtre un client în valoare de 120
lei ºi se încaseazã direct prin casieria societãþii pe bazã de bon
fiscal, înregistrãrile vor fi:
5311
= %
120
707
100.84
4427
19.14
10. FACTURAREA UNEI LUCRÃRI DE AMENAJÃRI
INTERIOARE

Se contracteazã o lucrare de amenajãri interioare în valoare
de 8.500 lei inclusiv TVA, pentru care se emite facturã fiscalã, iar
încasarea se va face ulterior.
411
= %
8.500
704
7.142,85
4427
1.357,15
11. FACTURAREA UNEI CHIRII CÃTRE UN COLABORATOR

Societatea a dat spre închiriere o halã de depozitare unui
colaborator pentru care percepe o chirie de 1.000 lei
411
= %
1.000
706
840,33
4427
159,67
12. COMPENSAREA

Societatea colaboreazã cu SC DASITEX SRL în calitate de
client ºi furnizor. La sfârºitul anului 2007 s-a fãcut punctajul între
cele douã societãþi ºi s-a ajuns la acelaºi sold, respectiv:
411dasitex
5.240
401dasitex
10.500
– în urma punctajului s-a procedat la operaþiunea de compensare întocmindu-se ordine speciale de compensare ºi anexându-se
situaþiile clienþi - furnizori acceptate de ambele societãþi:
– suma ce va fi compensatã este suma cea mai micã dintre
cele douã valori, dupã cum urmeazã în înregistrãrile de mai jos:
401dasitex
=
411dasitex
5.240
– în urma închiderii situaþiilor financiare rezultã o datorie a
societãþii noastre cãtre SC DASITEX SRL în valoare de 5.260
lei.
13. PRODUCÞIE PROPRIE

Ipotetic vorbind, considerãm cã societatea obþine beton din
producþie proprie, pe care îl vinde pe bazã de facturã în valoare
de 6.250 lei. Înregistrãrile contabile sunt:
411 =
%
6.250
701
5.252,10
4427
997,9
14. TRANSPORT DE MÃRFURI CONTRA COST

În data de 20.12.2007 se efectueazã un transport de mãrfuri
pentru un terþ, contra cost pe bazã de facturã în valoare de 1.510
lei, inclusiv TVA.
411 =
%
1.510
704
1.268
4427
242
Monografii realizate de dna. ec. Meda Decebal
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Analiza evoluþiei creanþelor
pe trei ani: 2005, 2006 ºi 2007
Principalii clienþi ai SC DARINOMIS CONSTRUCT SRL
sunt prezentaþi în tabelul de mai jos, iar o prezentare sinteticã a
evoluþiei acestora o gãsim în anexele respective.
Pe larg, putem spune cã SC DARINOMIS CONSTRUCT
SRL are un trend ascendent în ceea ce priveºte relaþiile cu clienþii
sãi. Acest lucru îl observãm din cifrele ce reprezintã volumul
vânzãrilor.
Putem considera cã odatã cu creºterea vânzãrilor unei societãþi creºte ºi profitul acesteia, dar nu tot timpul este aºa, un factor important îl reprezintã ºi încasarea sumelor de la clienþi, termenul de încasare ºi preþul de achiziþie.
Cu privire la clienþii neîncasaþi, evidenþiaþi în contabilitate pe
bazã de facturi emise pentru mãrfurile vândute, situaþia se prezintã astfel la finele lui 2007:
1. Client 411 – SC FERAZ SRL – 8.541 lei
2. Client 411 – SC VASDRUMPO SRL – 11.250 lei
3. Client 411 – SC MONTALPIN SRL – 0 lei
4. Client 411 – SC TRANIX SRL – 125 lei
5. Client 411 – SC BAVCONS SRL -1.365 lei
6. Client 411 – SC MONTANA SRL – 6.850 lei
7. Client 411 – SC DASITEX SRL – 5.260 lei
8. Client 411 – SC AGECO SRL – 1.960 lei
9. Clienþi 411 – diverºi – 1.269 lei
În cele ce urmeazã voi prezenta pe larg cei mai importanþi
clienþi ai societãþii, iar în final voi face o analizã generalã asupra
tuturor clienþilor.

SC AGECO SRL
Colaborarea societãþii noastre cu SC AGECO SRL începe în
urmã cu 6 ani. Aceastã societate a fost inclusã în balanþa de cli14 |
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enþi odatã cu intrarea în firma noastrã a celui de-al doilea asociat. În primul an, vânzãrile nu au fost considerabile, dar începând
cu 2005 societatea noastrã a început sã livreze BCA, ceea ce a
fost de un real interes pentru colaboratorii noºtri, în special pentru SC AGECO SRL, acesta devenind cel mai important client al
nostru pentru BCA. Preþul mic pentru un metru cub, cererea mare
de pe piaþã ºi termenul de platã de 25 de zile au fost factori determinanþi pentru vânzarea BCA-ului.
Despre anul 2005 putem spune cã vânzãrile cãtre AGECO
SRL au fost în sumã de 85.902 lei; în proporþie de 60% din sumã
este reprezentat BCA. În anul 2006 societatea noastrã continuã
colaborarea, totalul vânzãrilor fiind de 95.845 lei, iar în anul
2007, la data bilanþului, suma vânzãrilor cãtre AGECO SRL este
de 105.624 lei.
Din punct de vedere al încasãrii creanþelor, AGECO SRL este
unul dintre cei mai buni platnici, achitând la termen de 25-30 zile
suma datoratã. Foarte rare au fost momentele în care societatea
sã achite la aproximativ 40 de zile.
Din cele prezentate mai sus constatãm o creºtere uºoarã a
vânzãrilor ºi, þinând cont de faptul cã ºi încasãrile se încadreazã
în termen, considerãm acest colaborator ca fiind unul dintre cei
mai buni cumpãrãtori-platnici.

SC VASDRUMPO SRL
Este o societate cu o putere mare de cumpãrare, iar vânzãrile
cãtre aceastã societate reprezintã cam 45% din totalul vânzãrilor.
Nu putem spune cã acest client este interesat doar de o anumitã
ramurã a societãþii noastre.
Printre achiziþiile fãcute de cãtre SC GLOBUS SA amintim
diverse materiale de construcþii din categoria structuri, gresie,
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faianþã, obiecte sanitare, dar ºi utilaje pentru construcþii, chiar ºi
buldoexcavatoare. Creanþele sunt garantate cu file CEC la
termene de timp negociate în funcþie de achiziþia produselor.
Din punctul de vedere al plãþilor, putem sã considerãm cã nu
este tocmai un bun platnic, termenul fiind chiar ºi de 90 de zile
calendaristice.
În anul 2005, vânzãrile au fost în sumã de 165.829 lei, în
2006 acestea au crescut la 1.258.912 lei, iar în anul 2007 la
569.720 lei. Diferenþa între anii 2007 ºi 2006 reprezintã vânzarea
de utilaje, respectiv douã buldoexcavatoare.

SC MONTALPIN SRL
Nu putem spune cã este un puternic cumpãrãtor, dar faptul cã
achitã odatã cu achiziþia fãcutã îl încadreazã la categoria cel mai
bun platnic, prin urmare îl considerãm un client de bazã.
Achiziþiile fãcute de acesta în anul 2005 se ridicã la suma de
12.546 lei, în anul 2006 la 8.952 lei, iar anul 2007 este unul surprinzãtor prin suma de 78.529 lei. Din acest fapt reiese cã Montalpin SRL a avut un an bun ºi a fost mulþumit de serviciile societãþii noastre.
Întocmind o situaþie, o analizã a clienþilor pentru ultimii trei
ani de activitate, constatãm cã aceºti trei clienþi sunt foarte
importanþi pentru societatea noastrã deoarece însumeazã aproximativ 60% din totalul vânzãrilor.

INDICATORI ECONOMICI
Creanþele reflectã anumite drepturi bãneºti faþã de terþi ºi în
cazul de faþã vorbim în principal de creanþe comerciale, respectiv clienþi, adicã sume neîncasate la termen rezultate în urma
livrãrii mãrfurilor.
Vizualizând graficele anexate, observãm o scãdere a creanþelor în anul 2006, iar în 2007 observãm o creºtere.
Cei mai importanþi indicatori economici în ceea ce priveºte
creanþele sunt:
 Perioada de recuperare a creanþelor
 Rotaþia creanþelor
În cele ce urmeazã prezentãm o analizã a acestor indicatori
asupra activitãþii societãþii noastre. Datele sunt luate din
bilanþurile contabile ale societãþii pentru anii 2005; 2006; 2007.
1. PERIOADA DE RECUPERARE A CREANÞELOR (PRCR)

Reprezintã durata teoreticã de recuperare a creanþelor din
cifra de afaceri. Teoreticã, deoarece în sold pot rãmâne facturi
mai vechi decât perioada analizatã. Nu trebuie sã depãºeascã
durata de platã a datoriilor curente, o depãºire ar însemna reducerea numerarului încasat ºi nevoia de credite urgente de trezorerie
(descoperire de cont). De regulã, se încaseazã o facturã dupã 2030 zile de la emitere.

Formulã de calcul:
PRCR = (CR / CA) x nrzp
CR = creanþe
CA = cifra de afaceri
nrzp = numãrul de zile al perioadei

Anul 2005
39.257
PRCR = —————- x 365 = 9,81
1.459.628
Rezultã cã au fost încasate creanþele într-un termen de aproximativ 10 zile. Perioada analizatã este un an calendaristic, respectiv 365 de zile. Se considerã cã încasãrile se efectueazã în termen
de 10 zile.

Anul 2006
23.840
PRCR = —————— x 365 = 3,68
2.363.841
Se considerã cã încasãrile se efectueazã în termen de 3 - 4
zile.

Anul 2007
36.620
PRCR = ———————- x 365 = 6,82
1.959.200
Perioada de recuperare a creanþelor este de 7 zile.
Din cele analizate mai sus observãm cã perioada de recuperare a creanþelor urmeazã aceeaºi traiectorie cu evoluþia clienþilor
neîncasaþi
2. ROTAÞIA CREANÞELOR (RCR)

Exprimã numãrul încasãrilor (teoretice) ale creanþelor în
raport cu cifra de afaceri. O rotaþie mai redusã de 6 ridicã semne
de întrebare asupra capacitãþii de încasare a facturilor ºi eventual
a TVA-ului de recuperat de la stat.
Formula de calcul:
RCR = CA/CR
CA = cifra de afaceri
CR = creanþe

Anul 2005
1.459.628
RCR = ——————— = 37,18
39.257

Anul 2006
2.363.841
RCR = ————————- = 99,15
23.840

Anul 2007
1.959.200
RCR = ———————— = 53,5
36.620
Din cele calculate mai sus reiese cã rotaþiile creanþelor în
raport cu cifra de afaceri sunt mari, ceea ce este un lucru foarte
benefic pentru societate.|
Studiu de caz realizat de
dna. ec. Meda Decebal
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Avantajele introducerii algoritmului
de fixing la BVB
D IANA D EMIAN
B URSA DE V ALORI B UCURE º TI

Sãptãmâna trecutã, Bursa de Valori
Bucureºti a primit de la Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare decizia referitoare la aprobarea modificãrilor din Codul Bursei prin care se creazã cadrul pentru introducerea algoritmului de fixing în
starea de închidere a ºedinþei de tranzacþionare.
Pe piaþa reglementatã administratã de
BVB, mecanismul de tranzacþionare este
de tip order driven (preþul este determinat
de afiºarea ordinelor de vânzare ºi cumpãrare) cu excepþia mecanismului de licitaþie prin care se stabileºte preþul de deschidere. În ceea ce priveºte preþul de închidere, care determinã preþul de referinþã
pentru urmãtoarea ºedinþã de tranzacþionare, se ia în calcul ultima tranzacþie realizatã pe segmentul de piaþã Regular.
Iniþiativa introducerii unui algoritm
de licitaþie a apãrut din dorinþa de a creºte
lichiditatea generalã a pieþei, ºi de a obþine
o mai mare relevanþã a preþului de închidere, prin reducerea posibilitaþii de influenþare a preþului de referinþã.
Conform datelor statistice, s-a observat cã la BVB cea mai mare parte a tranzacþiilor, atât din perspectiva numãrului
(aproximativ 40%) cât ºi a valorii tranzacþionate, au loc în prima ºi în ultima jumãtate de orã a ºedinþei de tranzacþionare.
Dupã introducerea algoritmului de fixing
ºi a stãrii de închidere, alte burse au realizat studii prin care se evidenþiazã faptul
cã pânã la 2,5 procente din tranzacþiile
16 |
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zilnice se executã în timpul stãrii de închidere. Dintre aceste ordine, o parte provin
de la cei care în absenþa stãrii de închidere
ar fi tranzacþionat în ultima orã ºi îºi amânã decizia, iar o altã parte de la acei investitori care obiºnuiau sã trimitã ordinele în
ultimele secunde ale ºedinþei de tranzacþionare în timpul stãrii de pre-închidere,
ordine care în absenþa stãrii de închidere
nu s-ar fi executat, ducând la pierderea
unor volume importante de tranzacþii.
De asemenea, s-a observat cã, în condiþiile unei volatilitãþi crescute, investitorii par dornici sa amâne tranzacþiile ºi sã
beneficieze de executarea „multilateralã“
oferitã de algoritmul de fixing.

Faptul cã investitorii preferã sã vândã
ºi sã cumpere valori mobiliare cãtre sfârºitul ºedinþei de tranzacþionare poate fi
explicat prin importanþa mare pe care investitorii o acordã preþului de închidere.
Preþul de referinþã daca este definit ca
preþul ultimei tranzacþii reprezintã doar
percepþia a doi investitori asupra valorii
unei acþiuni. Utilizarea unui algoritm de
licitaþie pentru stabilirea preþului de referinþã eliminã acest mare dezavantaj, întrucât preþul determinat prin acest mecanism
este stabilit pe bazã multilateralã, cu par-

ticiparea unui numãr de investitori „>=2“,
care se aflã în spatele ordinelor postate în
piaþã. Spre exemplu, preþul la care se încheie o tranzacþie în valoare de 1 miliard
lei ar trebui sa aibã o relevanþã inferioarã
celei date de preþul la care sunt încheiate
10 tranzacþii a cãror valoare cumulatã este
de 1 miliard lei ºi în care sunt implicaþi
mai mult de doi investitori.
Prin introducerea algoritmului de fixing, BVB doreºte sã se alinieze la tendinþele burselor internaþionale. Toate bursele din þãrile vechi membre ale Uniunii
Europene au adoptat in ultimul deceniu
mecanismele de tranzacþionare order driven precedate ºi urmate de perioade scurte de timp în care sunt utilizate mecanismele de licitaþie. Dintre bursele din þãrile
din sud-estul Europei, deocamdatã au implementat algoritmul de fixing doar Bursa
de la Budapesta si Bursa de la Varºovia.
Starea de închidere dureazã la celelalte burse între douã minute la Bursa Irlandezã, pânã la 10 minute la Bursa din Viena sau la Bursele OMX. Introducerea algoritmului de fixing la finalul sedintei de
tranzacþionare va determina prelungirea
ºedinþei de tranzactionare cu cateva minute ºi la Bursa de Valori Bucureºti.
Stabilirea unui preþ de referinþã prin
mecanisme de tip fixing oferã corelarea
cu piaþa futures, în contextul lansãrii pieþei derivatelor la Bursa de Valori Bucureºti. Riscul de influenþare a pieþei, în condiþiile în care contractele futures se bazeazã
pe preþul de referinþã, scade o data cu introducerea algoritmului de fixing.|

Interviu

Maria Manolescu: „România
a asigurat conformitatea la zi cu
cerinþele europene a reglementãrilor
contabile naþionale“
R ALUCA D OBRE

Numãrul societãþilor care oferã audit
financiar a crescut de peste zece ori în ultimii ani, piaþa de profil întrecând 30 milioane de euro, dupã cum informau oficialii
Camerei Auditorilor Contabili din România la finalul anului trecut. Iar fenomenul
este uºor de explicat. Pe mãsurã ce România ºi-a deschis graniþele, din ce în ce mai
multe companii strãine au ales sã-ºi desfãºoare activitatea în þara noastrã importând
ºi bunul obicei al auditului financiar.
Apoi, companiile româneºti au cunoscut o
dezvoltare peste aºteptãri ºi, din mãsuri
de prudenþialitate, au adoptat mãsura auditului financiar. Potrivit reglementãrilor
UE, companiile care au fie peste 50 de angajaþi, fie o cifrã de afaceri de peste 7,3
milioane de euro, trebuie sã se supunã, din
acest an, auditului financiar. De asemenea, pentru companiile de stat ºi administraþiile locale se va introduce sistemul de
supraveghere publicã prin urmare ºi acestea vor fi supuse auditului, spune doamna
Maria Manolescu, prof. univ .doctor,
vicepreºedinte al Camerei Auditorilor
Financiari din România. Doamna Manolescu a fãcut cunoscut faptul cã România
trebuie sã finalizeze, pânã în iunie, legislaþia privind auditul statutar ºi sã înfiinþeze Consiliul pentru supravegherea publicã a activitãþii de audit, din care vor
face parte ºi reprezentanþi ai Bãcii Naþionale a României (BNR) ºi Comisiei
Naþionale a Valorilor Mobiliare (CNVM).
De asemenea, alinierea legislaþiei în materia practicii contabilitãþii ºi a auditului
financiar la normele comunitare în vigoare reprezintã un subiect de mare interes,
pentru cã tot mai multe companii strãine
au reprezentanþe deschise în þara noastrã
ºi trebuie sã se cunoascã cu exactitate
mãsura în care se raporteazã la situaþia
contabilã din România sau pãstreazã
metodologia þãrii din care provine compania-mamã.
Mai multe informaþii despre toate
aceste aspecte au fost expuse de doamna
Manolescu într-un scurt interviu acordat
revistei noastre.

Revista Conta: Care este situaþia
României în prezent, din punctul de
vedere al alinierii contabilitãþii
naþionale la practica europeanã?

Maria Manolescu: Vã rog sã îmi permiteþi sã încep rãpunsul meu cu câteva
menþiuni pe care le consider necesare,
referitoare la procesul de conformare a
reglementãrilor contabile la nivel naþional
cu cerinþele europene în domeniu. Doresc
sã menþionez cã în primul rând statutul
României de stat membru al Uniunii Europene a impus conformitatea reglementãrilor contabile naþionale cu acquis-ul
comunitar în domeniu. Astfel, prin Ordinul Ministrului Finanþelor Publice nr.
1.752/2005 au fost aprobate reglementãrile contabile conforme cu directivele
europene (directiva a patra privind situa-

þiile financiare individuale ºi directiva a
ºaptea privind situaþiile financiare consolidate). Reglementarea respectivã a intrat
în vigoare la 1 ianuarie 2006 ºi a fãcut
obiectul monitorizãrii de cãre specialiºtii
Comisiei Europene care au constatat gradul înalt de conformitate al reglementãrilor contabile aprobate. Un proces de
conformare similar a fost urmat de reglementãrile specifice domeniului asigurarereasigurare ºi al fondurilor de pensii private. Totodatã, România a trebuit sã se
conformeze Regulamentului european nr.
1606/2002, potrivit cãruia statele membre
ale Uniunii Europene au obligaþia sã
aplice standardele internaþionale de raportare financiarã (IFRS) la întocmirea situaþiilor financiare consolidate ale entitãþilor
cotate/entitãþi ale cãor valori mobiliare
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Interviu
sunt tranzacþionate pe pieþe reglementate
(conformare realizatã potrivit OFP nr.
1.121/2006, care a intrat în vigoare la 1
ianuarie 2007).
Prin aceste precizãri considerã cã am
pus în evidenþã faptul cã, pentru domeniul
contabilitãþii, România a asigurat conformitatea la zi cu cerinþele europene. Dacã
ne referim la conformarea practicii contabilitãþii cu cerinþele reglementãrilor
contabile menþionate, trebuie sã fim cât se
poate de obiectivi. Unele cercetãri recente
ale noastre cu privire la procesul de conformare a practicii la exigenþele reglementãrilor contabile aratãcã în general
practica a reuºit sã asimileze corespunzãtor reglementãrile conforme. Trebuie
menþionate însã elementele de mare importanþã pentru credibilitatea ºi relevanþa
informaþiei contabile (cum sunt politicile
contabile, principiile contabile etc.) care,
în cazul unor entitãþi, nu sunt încã suficient de bine înþelese ºi asumate de cãtre
administratori ºi ceilalþi responsabili cu
raportarea contabilã.
Revista Conta: Va fi necesarã o
convergenþã totalã, se vor schimba
complet practicile contabile sau
procesul se va realiza punctual,
fãrã a se modifica atât conceptual,
cât ºi practic?

Maria Manolescu: Aºa cum am arãtat, conformarea în domeniul contabilitãþii a fost asiguratã, ºi nu sunt de aºteptat
modificãri conceptuale majore. Preocupãrile noastre trebuie sã urmãreascã, la fel
ca ºi în cazul celorlalte þãri membre ale
Uniunii Europene, realizarea capacitãþii
de asigurare, în practicã, a conformitãþii
cu reglementãrile contabile comunitare ºi
cu IFRS, care la rândul lor fac obiectul
unor revizuiri permanente. În ceea ce priveºte asigurarea conformitãþii practicii

„

Un proces de conformare
similar a fost urmat de
reglementãrile specifice
domeniului asigurarereasigurare ºi al fondurilor
de pensii private.
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contabile cu cerinþele reglementãilor în
domeniu, profesioniºtii contabili au rãspunderi clar stabilite prin legea contabilitãþii.
Revista Conta: Companiile strãine
cu reprezentanþe deschise în þara
noastrã, din punct de vedere contabil, îºi vor modifica activitatea
contabilã?

Maria Manolescu: Subunitãþile companiilor strãine care desfãºoarã activitãþi
economice în România au obligaþia
aplicãrii legii contabilitãþii ºi a reglementãrilor contabile emise în aplicarea acesteia. Astfel, acestea aplicã reglementãrile
contabile conforme cu directivele europene în vederea raportãrii financiare oficiale în România, iar în scopul elaborãrii
situaþiilor financiare consolidate ale grupului, acestea pot utiliza fie IFRS, fie reglementãrile bazate pe directivele
europene.

pânã în iunie anul acesta. Proiectul de act
normativ se aflã în stadiu avansat de întocmire, în vederea promovãrii pentru
aprobare. Principiile de bazã ale acestui
concept de supraveghere publicã a activitãþii de auditor sunt, în principal, urmãtoarele:
 aria de cuprindere a supravegherii
publice este auditul statutar;
 organismul de supraveghere publicã
trebuie sã aibã responsabilitatea finalã
privind obiectivele supuse supravegherii;
 organismul de supraveghere publicã
trebuie format dintr-o majoritate de nepracticieni ce deþin cunoºtinþe solide în
domeniul contabilitãþii ºi al auditului
financiar;

Revista Conta: Care sunt
perspectivele pentru ca organizaþia
pe care o conduceþi sã devinã
membrã a Federaþiei Europene
a Experþilor Contabili?

Maria Manolescu: Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) este
organizaþia profesionalã de interes public
cãreia statul român i-a delegat responsabilitãþile ºi drepturile privind auditul
financiar. Reglementãrile privind organizarea ºi funcþionarea CAFR transpun prevederile Directivei a opta a CEE privind
auditul statutar al situaþiilor financiare ºi
au asimilat ca norme profesionale standardele Internaþionale de Audit (ISA), iar
ca norme de conduitã eticã Codul de eticã
al Federaþiei Internaþionale a Contabililor
(IFAC), al cãrei membru asociat CAFR
este deja. De aceea considerã cã este justificatã opþiunea CAFR de a deveni membrã a Federaþiei Europene a Experþilor
Contabili. Sunt deja începute demersurile
în acest sens, iar ºansele considerã cã sunt
reale.
Revista Conta: De mai multe ori aþi
atras atenþia asupra necesitãþii
înfiinþãrii unui organism de
supraveghere pentru activitate de
audit. Care este stadiul actual al
conceptului ºi care sunt principiile
care stau la baza sa?

Maria Manolescu: Înfiinþarea organismului pentru supravegherea publicã a
activitãþii de audit statutar este o certitudine ºi este consecinþa asimilãrii Directivei nr. 43/2006 a CEE, care urmeazã a fi
transpusã în legislaþia noastrã în domeniu,

 supravegherea publicã presupune
dreptul de a face investigaþie ºi de a întreprinde alte acþiuni adecvate;
 supravegherea publicã impune o
finanþare adecvatã, sigurã ºi fãrã nicio
influenþã nedoritã din partea profesiei;
 supravegherea publicã impune
transparenþã.

Revista Conta: Pentru anul în curs,
ce alte proiecte de norme
vã pregãtiþi sã promovaþi?

Maria Manolescu: În termen de 6
luni de la aprobarea actului normativ
privind supravegherea publicã a activitãþii
de audit statutar trebuie elaborate regulamente de detaliu privind organizarea ºi
efectuarea supravegherii publice, a Comisiei de disciplinã. De asemenea, trebuie
modificate ºi completate corespunzãtor
procedurile Ordonanþei de Urgenþã a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de
audit financiar, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare ºi, dupã caz, reglementãrile specifice BNR, CSA, CSSPP,
CNVM etc.|

Analizã

Clauze draconice
în contractele de credit
Companiile româneºti au nevoie de
finanþare pentru susþinerea proiectelor
investiþionale sau a activitãþilor curente
 Bãncile oferã produse specializate,
însã în schimbul semnãrii unui contract
„de fier“  Cu ajutorul unui consultant,
companiile reuºesc sã negocieze clauzele
contractuale.
R ALUCA D OBRE

Companiile româneºti ar cam apela la
credite pentru finanþarea investiþiilor sau a
activitãþii curente, însã foarte repede se
încurcã în hãþiºul condiþiilor complexe impuse de bãnci ºi renunþã. Mai sunt companiile care reuºesc sã întocmeascã documentaþia punctual ºi sã primeascã finanþarea, însã imediat ajung sã regrete, pentru cã
prin derularea contractului semnat nu mai
pot beneficia de bunurile mobile sau imobile, eventual nu mai pot contracta alte credite ºi, mai rãu, se pot trezi cu datorie la
altã bancã în condiþii de creditare dezavantajoase. ºi nu este de mirare cã se întâmplã
toate acestea, având în vedere faptul cã
abordarea generalã în relaþiile cu bãncile a
fost privitã ca un contract de adeziune ºi
nicidecum ca o relaþie bazatã pe negociere
ºi pe cunoaºterea în detaliu a riscurilor.
Prin lege se stipuleazã cã documentele
contractului de credit trebuie sã fie redactate astfel încât clauzele impuse ºi efectele
acestora asupra companiei sã fie uºor de
înþeles. Dar sã fim realiºti, fãrã ajutorul
unui consultant în întocmirea documentaþiei de credit ºi a negocierii punctuale a
clauzelor contractuale, compania solicitantã nu prea poate ocoli luarea unei decizii
greºite. Importanþa asistenþei de specialitate nu trebuie minimizatã, este imperios
necesar ca împrumutatul sã aleagã o persoanã cu experienþã în negocierea documentelor de creditare.

Clauzele „pãguboase“
pentru companii sunt ºi cele
mai rigide
Banca poate impune accelerarea maturitãþii creditului, lucru care va conduce la
tulburarea activitãþii firmei, deoarece întrun timp foarte scurt trebuie sã redirecþioneze fondurile pentru acoperirea soldului la bancã, defavorizând alte tranzacþii.
Andrei Burz-Pînzaru, Senior Manager
la Reff & Asociaþii, societatea de avocaþi
afiliatã Deloitte România, recomandã

negocierea unei perioade de graþie pentru
remedierea unor astfel de cazuri.
În ceea ce priveºte clauza „tax grossup“ (cunoscutã ºi ca „mecanismul sutei
majorate“), ea poate fi inclusã în contract
în douã variante: clauza cu plata de cãtre
împrumutat a impozitului cu restituire la
sursã sau clauza de dobândã variabilã (recomandatã de specialistul de la Reff &
Asociaþii).
Andrei Burz-Pînzaru sfãtuieºte companiile sã analizeze impactul asupra costului
finanþãrii în cazul creditelor cross-border ºi
eventuala (in)aplicabilitate a normelor
internaþionale de evitare a dublei impuneri.
Atenþie ºi la secþiunea de interdicþii din
contract, pentru cã, odatã acceptate, pot îngrãdi posibilitatea de constituire de garanþii reale în favoarea terþilor, contractarea altor credite sau acþiuni de înstrãinare a bunurilor companiei. De aceea, specialistul
Reff & Asociaþii recomandã negocierea
unor excepþii, în funcþie de perspectiva
necesitãþilor de finanþare ale companiei.

Documentarea
precontractualã dicteazã
condiþiile de creditare
Principalele etape în încheierea contractului de credit sunt termsheet-ul, verificarea garanþiilor aduse de cãtre companie,
stabilirea drepturilor ºi a obligaþiilor împrumutatului, precum ºi a cheltuielilor.
Pregãtirea tranzacþiei cu atenþie de cãtre împrumutat are un impact major în derularea ulterioarã a negocierii contractului
de credit, precum ºi a derulãrii acestuia în
perioada de creditare. Documentele precontractuale rezumã principalele condiþii
ale creditãrii, sintetizând structura contractului de credit. Structura trebuie întocmitã
cu atenþie, pentru cã, odatã prezentate conSpecialistul Andrei Burz-Pînzaru
sfãtuieºte companiile ca pentru
negocierea cu banca sã apeleze la
specialiºtii din domeniu ºi sã evite o
abordare nerealistã. Solicitanþii trebuie sã pãstreze puncte de vedere la
care sã fie dispuºi sã renunþe pentru
a pãstra echilibrul negocierii. El mai
atrage atenþia negociatorilor
companiei sã convinã cu
avocaþii/consultanþii selectaþi asupra
punctelor de interes maxim în care
sã urmãreascã îmbunãtãþirea
termenilor contractuali.

diþiile în termsheet, este foarte greu sã se
mai revinã asupra lor (mai ales cã poate
conþine obligaþii pãguboase de platã pentru
împrumutat). Importanþa asistenþei de specialitate nu trebuie minimizatã, este chiar
foarte important ca împrumutatul sã aleagã
o persoanã cu experienþã în negocierea documentelor de creditare. Cunoaºterea în
avans a conþinutului documentaþiei înseamnã pentru compania solicitantã a creditului un avantaj major, pentru cã deþine
controlul asupra informaþiei, atunci când
negociazã cu reprezentantul bãncii.
Documentaþia standard în contractul de
credit în situaþia creditelor sindicalizate sau
cross-border se poate face conform normelor Loan Market Association (LMA).
Avantajele sunt evidente: în primul rând,
acest tip de contract reflectã bunele practici
internaþionale ce se manifestã pe pieþele
mai mature, conþine clauze standard utile
împrumutatului ºi oferã ºansa negocierii.
Dezavantajele decurg din complexitatea documentului, ce poate avea ºi 100 de
pagini, ºi din incidenþa supunerii la normele juridice internaþionale, diferite de cele autohtone. De asemenea, existã pericolul
înþelegerii greºite a conceptelor utilizate ºi
a semnificaþiei clauzelor contractuale.

Solicitantul trebuie
sã cunoascã efectele tuturor
clauzelor contractuale
Este în beneficiul împrumutatului ca
negocierea cu banca sã se realizeze prin
intermediul celei mai potrivite persoane,
adicã o persoanã care sã cunoascã ºi sã înþeleagã clauzele contractuale ºi mãsura în
care anumite aspecte pot fi modificate din
perspectiva bãncii. Solicitantul creditului
trebuie sã solicite avocatului sucursalei sau
ofiþerului de credit sã explice semnificaþia
ºi – mai ales – efectele clauzelor. De asemenea, compania trebuie sã solicite reprezentantului bãncii sã indice aspectele-cheie
avute în vedere în negocierea prealabilã ºi
ulterioarã, dar ºi propuneri rezonabile de
modificãri de clauze.|
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Fonduri europene

Procedura contabilizãrii proiectelor
finanþate din fonduri europene
Continuãm în acest numãr prezentarea procedurilor contabile specifice ºi înregistrãrile folosite de cãtre Serviciul
Contabilitate Programe - Direcþia Generalã Autorizare ºi Plãþi Programe din cadrul Ministerului Dezvoltãrii, Lucrãrilor
Publice ºi Locuinþelor (MDLPL), ca Autoritate de Management, în contabilizarea
proiectelor finanþate din Fonduri Structurale. Conform manualului recent lansat,
principiile de bazã ale contabilitãþii sunt:
 Contabilitatea în cadrul programelor
comunitare trebuie sã fie separatã de orice
alt proces contabil;
 Contabilitatea trebuie sã furnizeze
nivelul de control specificat de Comisia
Europeanã ºi de legislaþia românã în
vigoare;
 Operaþiunile contabile trebuie sã demonstreze o transparenþã totalã în ceea ce
priveºte toate tranzacþiile contabile;
 Operaþiunile contabile trebuie sã
furnizeze toate informaþiile necesare.

Principiile contabilitãþii
ºi legislaþia aplicabilã
Principiile ºi procedurile contabile
vor fi reglementate de acordurile încheiate cu Autoritatea de Certificare ºi Platã,
cu reglementãrile Comisiei Europene ºi se
vor afla în concordanþã cu:
 Legea contabilitãþii nr.82/1991, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare;
 OMFP nr. 1917 / 2005;
 Planul Contabil pentru instituþiile
publice, aprobat prin ordinul Ministerului
Economiei ºi Finanþelor;
 Legea nr. 500/2002 privind finanþele publice, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare;
 OMFP nr.1792/2002 prin care se
aprobã normele metodologice în ceea ce
priveºte previziunile bugetare, verificãrile
ºi aprobãrile, alocarea de plãþi ºi plata
cheltuielilor bugetare, cu specificarea organizaþiei, înregistrãrii ºi referinþei previziunii bugetare;
 Legea nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal al României, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.
Contabilitatea va folosi un sistem
contabil cu înregistrare în partidã dublã ºi
va furniza urmãtoarele:
 O înregistrare completã, precisã ºi
care poate fi verificatã pentru toate tranzacþiile contabile;
 O viziune exactã ºi corectã a opera20 |
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þiilor financiare în ceea ce priveºte folosirea fondurilor primite din contribuþia financiarã a Uniunii Europene ºi din cofinanþarea de la bugetul statului;
 Pãstrarea contabilitãþii în RON
ºi/sau EUR, dupã caz;
 Contabilitatea aferentã angajamentelor.
Documentele contabile trebuie:
 Sã fie întocmite pe baza documentelor sursã (facturi, extrase bancare etc);
 Sã specifice tipul documentelor
contabile;
 Sã fie numerotate;
 Sã detalieze conþinutul tranzacþiilor
contabile;
 Sã specifice valoarea sumelor în lei
ºi/sau euro;
 Sã fie datate;
 Sã specifice contul bancar folosit
pentru tranzacþie;
 Sã fie în original.
Toate documentele folosite în timpul
tranzacþiilor contabile vor fi parte integrantã a documentelor contabile. Aceste
documente vor fi înregistrate, completate
ºi arhivate astfel încât sã se pãstreze legãtura dintre anumite documente.

Contabilitatea
în cadrul DGAPP – SCP
Contabilitatea în cadrul SCP se va
efectua cu ajutorul sistemului de calcul
care conþine urmãtoarele module:
 Un modul de contabilitate în RON;
 Un modul de contabilitate în EUR;
 Un modul pentru înregistrarea conversiei EUR – RON ºi RON – EUR.
Tranzacþiile contabile se vor înregistra
într-un singur computer. Supervizorul
contabil ºi un ofiþer de contabilitate vor
avea acces la acest computer. Se va folosi
o parolã pentru a proteja sistemul respectiv, dupã cum urmeazã:
 O parolã pentru ºeful de serviciu,
care sã îi permitã accesul la toate nivelurile sistemului contabil;
 O parolã pentru ofiþerul de contabilitate care sã îi permitã accesul la toate intrãrile de date ºi la funcþiile de raportare;
 O parolã pentru iniþierea procesului
contabil.
Alte cinci computere vor fi conectate
în reþeaua respectivã. Accesarea datelor
este posibilã ºi din aceste computere.
Aceste computere vor fi folosite de cãtre:
 Ofiþerii de contabilitate;

Supervizorul contabil;
Controlorul financiar preventiv
intern (din cadrul Compartimentului de
Control Preventiv Intern);
 Directorul general/ Directorul general adjunct al DGAPP.
Datele vor fi salvate dupã cum urmeazã:
 Zilnic pe serverul respectiv;
 Sãptãmânal pe un CD (pãstrat întrun seif în cadrul SCP);
 Lunar pe un CD (pãstrat într-un seif
din cadrul Departamentului IT din cadrul
MDLPL) ;
 Anual, întregul sistem contabil va fi
salvat de cãtre Departamentul IT din
cadrul MDLPL.



Scopul ºi obiectivele
supervizãrii procesului contabil
Aceastã secþiune stabileºte procedurile prin care se verificã înregistrãrile contabile ºi tranzacþiile direct legate de implementarea fondurilor structurale.
Scopul supervizãrii datelor contabile
este:
 De a se asigura cã înregistrarea, procesarea ºi înmagazinarea informaþiilor
contabile se efectueazã în mod corect ºi
este completã;
 De a asigura acurateþea datelor ºi de
a scãdea riscul apariþiei unor erori;
 De a se conforma principiilor stabilite de legea contabilitãþii nr. 82/1991,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Fonduri europene
Aceste proceduri se aplicã pe toatã perioada derulãrii POR ºi sunt în concordanþã cu organizarea internã a MDLPL,
cu rolul sãu de Autoritate de Management
pentru Programul Operaþional Regional.
ªeful SCP are ºi rolul de supervizor contabil ºi în aceastã calitate supervizeazã
orice tranzacþie contabilã din cadrul POR
sau legatã de cofinanþarea din fonduri
naþionale. ªeful SCP controleazã activitatea, precum ºi documentele întocmite de
ofiþerii de contabilitate.

Documentele contabile care
trebuie supervizate
ªeful SCP va revizui ºi va semna documentele întocmite de ofiþerii de contabilitate zilnic, lunar, trimestrial ºi anual.
Aceste documente sunt:
 Note contabile (folosite pentru verificarea acurateþei înregistrãrilor contabile
care urmeazã a fi postate);
 Balanþa de verificare analiticã - pentru fiecare axã prioritarã;
 Balanþa de verificare sinteticã - pentru fiecare axã prioritarã;
 Situaþia financiarã de ansamblu pentru tot Programul Operaþional;
 Fiºa contului separatã pentru fiecare
axã prioritarã ºi domeniu de intervenþie;
 Registru Jurnal care detaliazã toate
tranzacþiile contabile;
 Cartea Mare;
 Anexele balanþei contabile;
 Balanþa contabilã anualã.

împreunã cu Lista de verificare întocmitã
pentru fiecare axã prioritarã.
ªeful SCP va verifica documentele,
va întocmi formularele de reconciliere
pentru fiecare program, va cere efectuarea
de corecþii sau va cere informaþii suplimentare asupra anumitor diferenþe, va
semna formularele de reconciliere ºi va
pregãti Lista de Verificare pentru fiecare
program.

Proceduri de supervizare
Operaþiile de supervizare a datelor
contabile presupun:
A. Verificarea tranzacþiilor contabile

Verificarea concordanþei sumelor totale ale operaþiunilor din cadrul Registrului Jurnal pentru luna în curs cu totalul rulajelor aferente lunii respective din situaþia financiarã de ansamblu, respectiv balanþa de verificare.
B. Verificarea conþinutului
documentelor contabile


Identificarea documentului (numãr,

datã);
 Descrierea tranzacþiei (notã, efectuarea plãþii, procesul de recuperare);
 Detalii asupra pãrþilor implicate
(beneficiari, buget de stat, Autoritatea de
Certificare ºi Platã);
 Suma în RON/ EUR;
 Contul în care se vor face înregistrãrile.

Conþinutul operaþiunilor de
supervizare

Reconcilierea informaþiilor
conþinute în sistemul contabil

Ofiþerul de contabilitate va prezenta
documentele ºefului SCP, la data stabilitã,

ªeful SCP va verifica conformitatea
datelor din sistemul SMIS cu informaþiile

înregistrate în sistemul contabil, extrasele
bancare cu soldurile conturilor înregistrate în sistemul contabil, Registrul Jurnal
al Autoritãþii de Certificare ºi Platã cu
Registrul Jurnal al DGAPP.
La închiderea lunii, ºeful SCP va
autoriza introducerea tranzacþiilor în sistemul contabil computerizat. La începutul
fiecãrei luni, ºeful SCP va schimba parola de acces în sistemul contabil.
ªeful SCP va completa Lista de verificare a operaþiunilor ºi documentelor.

Documente contabile ºi
situaþii financiare care trebuie
completate
Anumite documente sunt întocmite
zilnic, în timp ce altele sunt întocmite
lunar, trimestrial sau anual.
Zilnic (întocmite pentru ziua urmãtoare):
 note contabile
Lunar (pânã în data de 15 a lunii
urmãtoare):
 Balanþa de verificare analiticã - pentru fiecare axã prioritarã
 Balanþa de verificare sinteticã - pentru fiecare axã prioritarã
 Balanþa pentru tot Programul
Operaþional Regional
 Fiºa separatã a contului pentru
fiecare axã prioritarã:
 conturi curente
 conturi de debitori
 conturi de cheltuieli
 conturi de dobânzi
 Registrul Jurnal General care monitorizeazã toate tranzacþiile contabile
 Cartea Mare
Trimestrial:


Bilanþul contabil trimestrial
la bilanþul contabil trimestrial

 Anexe

Anual:

Bilanþul contabil anual
Anexe la bilanþul contabil anual
Ofiþerul de contabilitate va înainta
aceste documente zilnic, lunar, trimestrial, anual cãtre ºeful SCP, care le va revizui ºi le va semna. Totodatã, va completa
ºi Lista de verificare a operaþiunilor ºi
documentelor (Anexa 5.4.4.4.1.)



Postarea documentelor
Documentele necesare postãrii pentru
fiecare tranzacþie contabilã vor fi înaintate de cãtre ofiþerul de contabilitate, dupã
verificarea prealabilã a documentului,
ºefului SCP.
ªeful SCP va controla documentele ºi
va autoriza postarea acestora.
Fiecare tranzacþie se va posta astfel:
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Fonduri europene
 Secvenþial, în ordinea datei în care
au intrat în contabilitatea zilnicã. Înregistrãrile în contabilitatea zilnicã vor fi numerotate secvenþial;
 Balanþa sumelor de platã;
 Sumele rãmase de platã ºi cele care
urmeazã sã fie primite;
 Plãþi neeligibile efectuate.
Cartea Mare va conþine urmãtoarele
informaþii:
 Soldul conturilor la începutul perioadei;
 Miºcãrile înregistrate în conturi
pentru perioada respectivã;
 Soldul conturilor la sfârºitul perioadei.
Se va efectua contabilizarea fiecãrei
axe prioritare pânã la nivelul contractului.
Conturile analitice vor fi formate prin
adãugare de litere sau cifre dupã numãrul
contului sintetic, astfel încât sã se poatã
monitoriza:

ca rezultat folosirea incorectã a unui
raport, ofiþerul de contabilitate trebuie sã
corecteze ºi raportul respectiv ºi sã-l
înainteze ºefului SCP.
ªeful SCP trebuie:
 Sã se asigure cã eroarea respectivã a
fost corectatã ºi formularul de corecþie
completat;
 Sã revizuiascã ºi sã semneze formularul de corecþie;
 Sã corecteze raportul ºi sã emitã un
nou raport corectat.

Reconcilierea conturilor
DGAPP va evidenþia în contabilitatea
proprie primirea ºi plãþile efectuate din
fondurile structurale ºi din cofinanþarea
de la bugetul de stat. Evidenþa contabilã a
DGAPP va face parte din contabilitatea
Ministerului Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice ºi Locuinþelor.
Scopul reconcilierii conturilor este de
a asigura controlul ºi corectitudinea înregistrãrilor contabile.
În cazul în care sunt descoperite anumite discrepanþe, aceste proceduri vor
forma baza corectãrii acestora, precum ºi
baza înþelegerii modului în care a apãrut
discrepanþa respectivã. Datele înregistrate
în sistemul de calcul computerizat ºi în
tabelele financiare vor sta la baza întocmirii rapoartelor asupra reconcilierii.
Reconcilierea va fi pusã în aplicare de
cãtre ºeful SCP.
Reconcilierea va fi ulterior aprobatã
de cãtre directorul general al DGAPP.

Reconcilierea înregistrãrilor
contabile ale MDLPL
cu extrasele de cont
Axele prioritare;
 Domeniile de intervenþie;
 Proiectele ºi beneficiarii implicaþi în
derularea lor.


Corectarea erorilor
În cazul în care se descoperã unele
erori, acestea trebuie corectate imediat.
Corectarea erorilor trebuie sã fie înregistratã în mod corespunzãtor ºi trebuie sã
fie postatã pentru perioada în care eroarea
a avut loc.
Ofiþerul de contabilitate responsabil
de axa prioritarã/ domeniul de intervenþie
respectiv:
 Va proceda la corectarea erorii respective;
 Va semna ºi va data formularul de
corectare care va confirma corectarea
respectivã;
 Atunci când eroarea respectivã are
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În timp de 20 de zile de la sfârºitul lunii, ºeful SCP va reconcilia extrasele bancare cu balanþa conturilor bancare din
înregistrãrile contabile folosind Formularul de reconciliere bancarã ºi Reconcilierea tuturor fluxurilor de fonduri în lei.
În cazul în care existã diferenþe între
înregistrãrile contabile ºi extrasele bancare, ºeful SCP va cere ofiþerilor de contabilitate sã corecteze înregistrãrile contabile, folosindu-se de formularele de corecþie dacã existã o eroare sau o omisiune
în înregistrãrile contabile ale MDLPL,
sau va informa banca asupra erorii respective ºi se va asigura cã înregistrarea
este corectatã, dacã diferenþa este determinatã de o eroare sau omisiune a bãncii.
ªeful SCP va semna ºi va data Formularul de reconciliere bancarã ºi îl va trimite împreunã cu Reconcilierea fluxului de
fonduri pentru fiecare axã prioritarã directorului general al DGAPP spre aprobare.

Directorul DGAPP va revizui reconcilierea ºi o va aproba, sau va cere corecturi sau informaþii suplimentare.

Reconcilierea înregistrãrilor
contabile ale MDLPL
cu înregistrãrile ACP
ªeful SCP va solicita Autoritãþii de
Certificare ºi Platã sã faciliteze reconcilierea înregistrãrilor din Registrul Jurnal
al ACP cu înregistrãrile efectuate de cãtre
DGAPP.
Pânã la data de 20 a lunii urmãtoare,
ºeful SCP va primi Registrul jurnal de la
ACP ºi va reconcilia datele din Registrul
jurnal al ACP cu datele din Registrul jurnal al DGAPP folosindu-se de Formularul
de Reconciliere cu Conturile Autoritãþii
de Certificare ºi Platã.
Dacã se constatã anumite diferenþe
care necesitã o corectare a înregistrãrilor,
ºeful SCP va cere ofiþerilor de contabiltate sã completeze un formular de corecþie a erorilor, dacã diferenþa se datoreazã
unei erori sau omisiuni din partea
MDLPL, sau va anunþa ACP despre
eroarea respectivã ºi va solicita ACP
corectarea înregistrãrilor, dacã înregistrãrile MDLPL sunt corecte.
ªeful SCP va semna, data ºi trimite
Reconcilierea cu Conturile ACP pentru a
fi avizate de cãtre directorul general al
DGAPP.
Directorul general al DGAPP va
revizui ºi va aproba formularul respectiv
sau va cere modificãri sau informaþii
suplimentare.

Reconcilierea înregistrãrilor
contabile cu înregistrãrile din
sistemul SMIS
În timp de 20 de zile de la sfârºitul fiecãrei luni, operatorul SMIS va trimite o
copie a Raportului SMIS supervizorului
contabil.
ªeful SCP va reconcilia Raportul
SMIS cu Registrul jurnal al DGAPP folosind Sistemul de Raportare SMIS ºi va trimite reconcilierea directorului general al
DGAPP pentru aprobare.
Dacã se constatã unele diferenþe între
înregistrãrile din sistemul SMIS ºi cele
ale DGAPP, ºeful SCP va solicita ofiþerilor de contabilitate corectarea Registrului jurnal al DGAPP dacã diferenþele se
datoreazã unor greºeli sau omisiuni în înregistrãrile contabile, sau se va asigura cã
se opereazã corectãrile în baza de date a
sistemului SMIS, în cazul în care înregistrãrile contabile ale DGAPP sunt corecte.
ªeful SCP va înainta Reconcilierea cu
Sistemul SMIS directorului general al
DGAPP în vederea aprobãrii.|

Juridic

Depunerea declaraþiilor fiscale
prin mijloace electronice
Ministerul Economiei ºi Finanþelor a
lansat în dezbatere publicã Proiectul de
Ordin privind depunerea declaraþiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanþã. Potrivit proiectului urmãtoarele declaraþii fiscale pot fi depuse prin
mijloace electronice de transmitere la distanþã:
 Declaraþia privind obligaþiile de
platã la bugetul de stat, cod
14.13.01.99/bs;
 Declaraþia privind obligaþiile de platã la bugetele asigurãrilor sociale ºi fondurilor speciale, cod 14.13.01.40;
 Declaraþia privind accizele, cod
14.13.01.03/a;

Declaraþia rectificativã, cod
14.13.01.00/r;
 Declaraþia privind impozitul pe
profit, cod 14.13.01.04;
 Decontul de taxã pe valoarea adãugatã, cod 14.13.01.02;
 Decontul special de taxã pe valoarea
adãugatã, cod 14.13.01.02/s;
 Decontul privind accizele, cod.
14.13.01.03;
 Decontul privind impozitul la þiþeiul
din producþia internã, cod.14.13.01.05.
Astfel, plãtitorii de impozite, taxe ºi
contribuþii pot utiliza metoda de depunere
a declaraþiilor prin mijloace electronice
de transmitere la distanþã ca metodã alternativã de depunere a declaraþiilor fiscale.
Pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanþã a declara-

þiilor fiscale, contribuabilii utilizeazã serviciul „Depunere declaraþii on-line“ existent pe site-ul Ministerului Economiei ºi
Finanþelor, portalul Agenþiei Naþionale de
Administrare Fiscalã.
Completarea ºi transmiterea declaraþiilor fiscale se efectueazã în conformitate

cu instrucþiunile de utilizare a serviciului
„Depunere declaraþii on-line“, utilizânduse formularele de declaraþii fiscale existente pe site-ul Ministerului Economiei ºi
Finanþelor, portalul Agenþiei Naþionale de
Administrare Fiscalã. Data depunerii declaraþiei fiscale este data înregistrãrii
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acesteia pe site-ul de Internet al Ministerului Economiei ºi Finanþelor, portalul
Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã, astfel cum a fost comunicatã contribuabilului, prin mesajul electronic de
confirmare transmis ca urmare a primirii
declaraþiei. Pentru declararea unei obligaþii bugetare, pentru aceeaºi perioadã de
raportare, nu se utilizeazã simultan mai
multe metode de depunere a declaraþiilor
fiscale.
În situaþia în care, plãtitorul de impozite, taxe ºi contribuþii a utilizat pentru
aceeaºi obligaþie bugetarã ºi aceeaºi perioadã de raportare mai multe cãi de transmitere a declaraþiei fiscale, va fi înregistratã prima declaraþie depusã, conform
legii. Orice corecþie ulterioarã a unei sume
declarate se face prin depunerea unei declaraþii fiscale rectificative, în condiþiile
legii.
Declaraþia depusã prin mijloace electronice se prezumã a fi semnatã de cãtre
persoana împuternicitã pentru semnarea
declaraþiilor fiscale, a cãrei semnãturã a
fost ataºatã declaraþiei, conform certificatului digital utilizat.
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Semnarea declaraþiilor fiscale poate fi
efectuatã prin utilizarea certificatului digital emis de cãtre Agenþia Naþionalã de
Administrare Fiscalã sau prin utilizarea
certificatului digital calificat emis de cãtre un furnizor de servicii de certificare.

Solicitarea certificatelor
digitale emise de
Agenþia Naþionalã
de Administrare Fiscalã
Pentru utilizarea metodei de depunere
a declaraþiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanþã, contribuabilii pot solicita un certificat digital,
emis de Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã. Certificatul digital se elibereazã gratuit de cãtre Agenþia Naþionalã
de Administrare Fiscalã, pe numele persoanelor împuternicite pentru semnarea
declaraþiilor fiscale. Solicitarea certificatului digital se face prin înregistrarea persoanei împuternicite pentru semnarea declaraþiilor ca utilizator al serviciului „Depunere declaraþii on-line“ ºi depunerea
formularului 140 „Cerere pentru obþinerea
certificatului digital“, aflat pe site-ul Mi-

nisterului Economiei ºi Finanþelor, portalul Agenþiei Naþionale de Administrare
Fiscalã. Cererea pentru obþinerea certificatului digital se completeazã, se transmite electronic ºi se listeazã, prin funcþionalitãþile puse la dispoziþie de serviciul
„Depunere declaraþii on-line“. Exemplarul
listat, semnat ºi ºtampilat de cãtre contribuabil, conform legii, se depune de cãtre
persoana împuternicitã pentru semnarea
declaraþiilor fiscale, într-un interval de 30
de zile lucrãtoare de la transmiterea electronicã a cererii, la direcþia generalã a finanþelor publice judeþeanã sau, dupã caz,
la Direcþia generalã a finanþelor publice a
municipiului Bucureºti, în a cãrei razã teritorialã contribuabilul îºi are domiciliul
fiscal.
Cererea în format hârtie va fi însoþitã
de urmãtoarele documente:
 actul de autorizare a funcþionãrii
contribuabilului, în original ºi copie;
 documentul de identitate al solicitantului, în original ºi copie;
 documentul eliberat de contribuabil,
din care rezultã dreptul solicitantului de a
semna declaraþiile fiscale pentru contribuabil.
Pe baza documentelor depuse, organul fiscal verificã realitatea datelor înscrise în cerere, iar copiile documentelor prezentate ºi documentul privind dreptul solicitantului de a semna declaraþiile fiscale
se anexeazã la cerere.
Informaþiile necesare pentru ridicarea
certificatului digital se transmit persoanei
solicitante, prin poºta electronicã, la adresa menþionatã în cererea pentru obþinerea
certificatului digital.
Certificatul digital emis de catre
Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã este valabil pe o perioadã de 3 ani. Reînnoirea certificatului digital se solicitã de
cãtre titularul acestuia, prin completarea
ºi depunerea formularului 140, urmându-se procedura prevãzutã.|
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Check Point lanseazã soluþia pentru
protecþie la punctul de lucru
Orice organizaþie care este preocupatã
de securitatea informaþiei va descoperi cã
punctele de lucru sunt cãlcâiul lui Ahile în
ceea ce priveºte riscul. Punctele de lucru
aduc trei noi riscuri importante:
Atacurile trec, din ce în ce mai mult, de
securitatea tradiþionalã pentru perimetru ºi
intrã în reþeaua de puncte de lucru ºi în cea
enterprise printr-o varietate de metode, cum
ar fi interacþiunea cu site-urile rãufãcãtoare.
Un numãr mare de puncte de lucru sunt
mobile, de aceea pot fi folosite atât în interiorul, cât ºi în exteriorul perimetrului tradiþional al controalelor de securitate.
Punctele de lucru reprezintã o imensã
provocare logisticã pentru echipa IT, care
adesea trebuie sã controleze instalarea regulilor pentru agenþii multipli de securitate
pe fiecare dispozitiv fizic.
Punctele de lucru sunt orice dispozitive
ataºate la o reþea a organizaþiei, de la calcu-

companiile adoptã o nouã strategie care
include un set extins de tehnologii pentru
securitatea punctului de lucru, unificate
într-un singur agent cu control central.
Aceasta este strategia corectã, dar asigurarea succesului impune implementarea tuturor normelor care acoperã toate riscurile
majore pentru punctul de lucru. În plus faþã
de scopul funcþional, companiile trebuie sã
se asigure cã supravegherea operaþionalã
pentru normele de securitate pentru punctul
de lucru este neglijabilã, cã normele sunt invizibile pentru utilizatorii finali ºi cã întreaga soluþie poate fi achiziþionatã la un preþ
rezonabil ºi poate fi controlatã eficient dintr-o locaþie centralã.
Pentru securitatea unificatã a punctului
de lucru, organizaþiile ar trebui sã ia în calcul urmãtorii paºi:
1. Detectarea malware-ului ºi blocarea
acestuia de la executarea pe punctul de lu-

latoare, laptopuri, PDA-uri sau dispozitive
electrice de stocare, I/O, sau/ºi conectivitate
wireless ºi dispozitive IP-networked cu
norme programabile folosite pentru sistemele de control industrial ºi infrastructura
criticã.
Punctele de lucru au nevoie de norme
de securitate adecvate, dacã nu se vor confrunta cu probabilitãþi mai mari de a cãdea
pradã unei exploatãri a vulnerabilitãþilor. Exploatarea cu succes a vulnerabilitãþilor unui
punct de lucru poate duce la furtul de date,
perturbarea operaþiunilor de business ºi posibile penalitãþi din cauza nerespectãrii legilor ºi regulamentelor privind securitatea.
Pentru a putea face faþã acestor provocãri,

cru este îndeplinitã tipic prin instalarea de
produse separate pentru firewall, antivirus
ºi anti-spyware. Fiecare dintre aceste aplicaþii de securitate oferã funcþionalitate unicã ºi vitalã pentru cerinþele colective de detectare ºi blocare a malware-ului. Pentru
toate aceste mãsuri este important pentru
administratori sã aibã control central ºi vizibilitate în ceea ce priveºte punctele de lucru pentru a asigura îndeplinirea regulilor
de securitate ale punctului de lucru.
2. Securizarea datelor pe punctele de
lucru este criticã din moment ce este aºa de
uºor furtul sau pierderea unui laptop sau a
altui dispozitiv mobil. Odatã ce acestea cad
în mâini greºite, informaþiile în format text

de pe punctul de lucru sunt disponibile imediat pentru acces ºi folosire. Normele de securitate pentru a proteja datele de pe punctul de lucru includ criptarea în întregime a
discului, criptarea dispozitivului ºi controlul portului/dispozitivului.
3. Întãrirea respectãrii regulilor face ca
un punct de lucru sã îndeplineascã regulile
de securitate înainte de a i se permite accesul la reþea. La un nivel de bazã, aceastã cerinþã face o verificare a regulilor de securitate pe fiecare punct de lucru ºi întãreºte
regulile create de administratori.
4. Asigurarea accesului de la distanþã –
Datoritã preponderenþei calculatoarelor
mobile, accesul de la distanþã sigur este o
cerinþã principalã pentru securitatea punctului de lucru. Tehnologiile includ un agent
de acces de la distanþã, conectivitate flexibilã ºi opþiuni de autentificare.
5. Management raþionalizat – Un important obiectiv al securitãþii unificate a
punctului de lucru este sã controleze totul
de la o singurã consolã. Ar trebui sã ofere
configurare centralã, administrare pe bazã
de reguli, raportare ºi analize ale întregii securitãþi a punctului de lucru.
6. Minimizarea impactului utilizatorului final – Este important ca securitatea unificatã a punctului de lucru sã nu interacþioneze cu utilizatorul în timp ce acesta îºi desfãºoarã munca. Ar fi ideal ca toate funcþionalitãþile de control al securitãþii sã fie conþinute într-un singur agent small-footprint
pe punctul de lucru. Mai puþini agenþi au ca
rezultat un management mai uºor, o performanþã mai bunã, mai puþinã intervenþie a
utilizatorului ºi o mai puternicã securitate a
punctului de lucru.
Unificarea funcþiilor de securitate a
punctului de lucru genereazã un impact
scãzut, small-agent-footprint ºi un sistem
endpoint mai bun. Cu mai puþine module
agent, un asemenea sistem va fi mai uºor de
instalat ºi controlat.
Check Point Endpoint Security reprezintã pentru clienþii existenþi ºi pentru alte
organizaþii o nouã oportunitate de a-ºi unifica securitatea punctului de lucru pentru
protecþie totalã, control ºi performanþã.
Acest software unificã toate normele principale de securitate cerute pentru protecþia
completã a punctelor de lucru într-un agent
small-footprint cu impact scãzut, care este
controlat de la centru ºi care nu necesitã
nicio acþiune din partea utilizatorului.
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Opt state UE au devansat SUA pe
piaþa serviciilor de telecomunicaþii
în bandã largã
Conform celui de-al 13-lea Raport de
activitate al Comisiei Europene privind piaþa unicã a comunicaþiilor electronice publicat astãzi, Danemarca, Finlanda, Þãrile de
Jos ºi Suedia sunt lideri mondiali pe piaþa
serviciilor în bandã largã, cu rate de penetrare de 30% la sfârºitul lui 2007. Aceste
state membre ale UE, alãturi de Regatul
Unit, Belgia, Luxemburg ºi Franþa, au înregistrat, în iulie 2007, rate de penetrare a serviciilor în bandã largã mai mari decât cea
înregistratã de Statele Unite (22,1%) în
aceeaºi perioadã. În 2007, în UE s-au adãugat 19 milioane de linii în bandã largã, echivalentul a peste 50.000 de gospodãrii în
fiecare zi. Conform estimãrilor, sectorul serviciilor în bandã largã a adus venituri de 62
de miliarde EUR, iar rata de penetrare globalã la nivel european a atins nivelul de 20%.
Cu toate acestea, o piaþã unicã mai puternicã, o concurenþã sporitã ºi o reducere a constrângerilor normative pentru participanþii
la piaþã le pot aduce consumatorilor avantaje ºi mai mari.
„Modelul european de reglementare
este conceput astfel încât sã intensifice concurenþa pe piaþa telecomunicaþiilor, iar
acest lucru începe deja sã dea roade“, a declarat doamna Viviane Reding, comisarul
UE pentru Telecomunicaþii. „Sarcina noastrã nu este însã încheiatã. Concurenþa este
încã limitatã în ceea ce priveºte accesul la
reþeaua fixã care, pentru 86,5% dintre clienþi, este asigurat prin infrastructura operatorului tradiþional. În plus, deºi tehnologia telecomunicaþiilor nu cunoaºte limite,
numai 30% din activitatea principalilor
operatori din UE se desfãºrã în afara pieþei
lor naþionale, fapt care demonstreazã cã ducem în continuare lipsã de o piaþã unicã
atractivã pentru societãþile ºi serviciile de
dimensiuni europene. Prin urmare, trebuie
sã ne intensificãm eforturile de a reduce
frontierele normative în Europa. Liberalizarea pieþei unice pentru întreprinderi este
singura cale prin care Europa va reuºi sã
devinã competitivã ºi prin care consumatorii vor putea avea libertatea de a alege
dintr-o largã gamã de servicii bogate, la
preþuri convenabile“.
Raportul de activitate publicat astãzi
prezintã imaginea pieþei unice europene a
telecomunicaþiilor din decembrie 2007, pe
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baza faptelor ºi a cifrelor furnizate de autoritãþile de reglementare naþionale ºi de
actorii de pe piaþã.
Sectorul telecomunicaþiilor valoreazã
aproape 300 de miliarde EUR (adicã 2% din
PIB-ul UE), cu o creºtere de 1,9% în ultimul
an. 2007 a fost, de asemenea, al cincilea an
consecutiv în care s-a înregistrat o creºtere a
investiþiilor în acest sector, investiþii care au
depãºit 50 de miliarde EUR (cifrã similarã
celei înregistrate de SUA ºi superioarã celei
înregistrate de China ºi Japonia împreunã.

Un sector în plinã expansiune
Comunicaþiile mobile continuã sã fie
cel mai mare sector pe piaþa telecomunicaþiilor, cu o creºtere a veniturilor din telefonia
mobilã de 3,8%, pânã la un total de 137 de

ducerea tarifelor de terminare a apelurilor în
reþelele mobile facturate de un operator altui
operator pentru conectarea apelurilor între
reþelele acestora, ca rezultat al intervenþiei
autoritãþilor naþionale de reglementare a
telecomunicaþiilor. Utilizatorii au beneficiat,
totodatã, de oferte mai compacte. În prezent, 13% dintre europeni opteazã sã se aboneze la un pachet de servicii cu facturã unicã, 12% dintre aceºtia incluzând în acest pachet televiziunea, 23% telefonia vocalã, 6%
telefonia mobilã ºi 24% accesul la internet.
Portabilitatea numerelor, adicã schimbarea operatorului fãrã schimbarea numãrului, este acum posibil7 pentru utilizatorii telefoniei fixe ºi mobile de pretutindeni, cu
excepþia Bulgariei ºi României. În 2007, 12
milioane de utilizatori ºi-au schimbat operatorul.

Piaþa unicã a
telecomunicaþiilor: ...mai sunt
multe de fãcut

miliarde EUR. Nivelul de penetrare a telefoniei mobile a crescut chiar mai mult (112%
faþã de 103% în 2006), iar cel al serviciilor
mobile de a treia generaþie (3G) s-a dublat în
2007 pentru a atinge 20%, reprezentând în
momentul de faþã peste 88 de milioane de
abonamente. Explozia serviciilor 3G a condus la o creºtere cu aproximativ 40% a serviciilor de date mobile.
Veniturile telefoniei vocale fixe au
scãzut cu 5% faþ7 de 2006, deoarece clienþii
au preferat serviciile de telefonie mobilã ºi
IP. Operatorii de telefonie fixã au amortizat
însã aceastã pierdere prin creºterea puternicã a serviciilor în bandã largã, care au
adus venituri de 62 de miliarde EUR.

12 milioane de clienþi ºi-au
schimbat operatorul în 2007
Scãderea preþurilor pentru comunicaþiile vocale mobile cu pânã la 14% reflectã re-

Raportul Comisiei identificã, de asemenea, domeniile în care piaþa unicã a telecomunicaþiilor este incompletã.
Operatorii tradiþionali deþin peste 46%
din liniile în bandã largã, iar în 7 state membre controleazã peste 60% din conexiunile
de acest tip. În Cipru, Luxemburg ºi Finlanda, operatorii tradiþionali deþin peste 70%
din cota de piaþã a serviciilor în bandã largã.
În plus, în 86,5% din cazuri, utilizatorii au
acces la telefonia fixã prin infrastructura
operatorului tradiþional, procent care trece
de 95% în 12 state membre, deoarece modificãrile de reglementare în domeniu fie nu
au fost încã adoptate, fie nu au produs încã
efecte.
În 2007, tarifele de terminare a apelurilor în reþelele mobile au scãzut, dar în mod
foarte variat, pe tot cuprinsul UE. Cel mai
mare tarif de acest tip este de 10 ori mai mare decât tariful cel mai mic: 1,9 eurocenþi/
minut în Cipru faþã de 22,4 eurocenþi/minut
în Estonia. Astfel de diferenþe pot crea o
anumitã incertitudine în rândul operatorilor
paneuropeni.
Portabilitatea numerelor nu se aplicã în
mod omogen pe tot teritoriul UE. În timp ce
în Irlanda ºi Malta procedura de schimbare
a operatorului dureazã o zi, în Italia ºi Slovacia aceasta dureazã pânã la 20 de zile.

Magazin

Köln, o destinaþie
de vis

Oraºul Köln este unul dintre locurile
unde spiritul german se împleteºte cu pofta de viaþã, cultura ºi istoria. Aici puteþi
gãsi nu doar numeroase restaurante, baruri ºi cluburi renumite, ci ºi numeroase
clãdiri vechi, istorice, muzee, monumente
ºi obiective turistice deosebite cu tradiþie.
O experienþã frumoasã ar fi dacã aþi
reuºi sã ajungeþi în acest oraº în perioada
carnavalului, când întreaga zonã este
prinsã în sãrbãtoare. Din Köln puteþi

pleca într-o cãlãtorie pe Rin, putând
ajunge pânã în Franþa, ºi cea mai frumoasã parte a drumului pe apã este între
St Goar ºi Rudesheim, cu castele vechi ºi
dealuri acoperite de podgorii. Mai puteþi
ajunge la Köln cu trenul, de la Frankfurt,
având ocazia sã traversaþi Valea Rinului.
Köln înseamnã mai mult decât istorie, nu
este deloc un oraº oprit undeva în trecut,
ci unul plin de ritmul trepidant al contemporaneitãþii. Dacã preferaþi muzica stradalã de pe Hohe Strasse sau spectacolele
de operã, dacã preferaþi pictura modernã
sau operele marilor maeºtri de la Muzeul
Wallraf Richartz, festivalurile anuale de
muzicã, la Köln veþi gãsi toate acestea,
într-o metropolã cosmopolitã cu aproape
un milion de locuitori, ºi care în ciuda
mãrimii ºi densitãþii populaþiei nu ºi-a
pierdut niciodatã farmecul prietenos.
Numãrul monumentelor, clãdirilor vechi
ºi obiectivelor turistice este impresionant,
întregul oraº fiind un muzeu în aer liber
care aºteaptã sã-i fie descoperitã frumuseþea ºi îndelungata istorie. Printre monumentele culturale de primã importanþã se
numãrã faimosul mozaic roman Dionysus, Mikwe, Overstolzenhaus ºi Gurzenich hall, dar ºi structuri recente, precum
Opera (construitã în 1957) sau parcuri
precum Media Parc (1989).
Un alt obiectiv care meritã vãzut este
Gara Centralã, construitã între 1890 ºi
1894, atent restauratã, dar ºi celebra

Catedralã din Köln ºi muzeele din
apropiere (Ludwig si Romisch-Germanisches). Întregul ansamblu arhitectonic al oraºului este marcat de elementele
caracteristice ale istoriei Kölnului, de secole un important centru economic, religios ºi cultural al Germaniei.
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La Hotelul Aro Palace Braºov
a fost inaugurat un modern centru
de agrement ºi sport
Dupã peste 20 de ani de aºteptare, hotelul Aro Palace are din nou piscinã. ªi nu
numai o piscinã, ci un întreg centru modern de agrement ºi sport, care va purta
numele „Aro Palace – Wellness & SPA“ ºi
care va fi destinat clienþilor hotelului, dar
ºi braºovenilor care vor sã se relaxeze sau
sã se rãsfeþe la SPA.
Inaugurarea elegantului complex de
agrement a avut loc la sfârºitul sãptãmânii
trecute, panglica inauguralã fiind tãiatã de
directorul general al societãþii Aro Palace,
Nicolae Albu, preºedintele Consiliului de
Administraþie al societãþii, dar ºi al SIF
Transilvania, Mihai Fercalã, ºi primarul
George Scripcaru.
Cu acest prilej, hotelul Aro Palace ºia etalat ºi medaliile obþinute de specialiºtii în arta gastronomicã la concursurile
internaþionale, oferind ºi invitaþilor posibilitatea sã deguste din bunãtãþile premiate. Seara s-a încheiat cu un spectacol de
cabaret, un program care reînvie perioada
clasicã a hotelului.

Vechiul zid al Cetãþii
Braºovului, integrat în noul
complex multifuncþional
Noul centru SPA înseamnã o investiþie de peste 2,5 milioane euro. Lucrãrile
au demarat în martie 2006, iar proiectul
face parte din a doua etapã de moderni-

zare a complexului Aro Palace. Imediat
dupã începerea lucrãrilor, excavaþiile au
scos la ivealã ruine din zidurile vechi ale
cetãþii. „Acordarea descãrcãrii arheologice a întârziat lucrãrile cu aproximativ
patru-cinci luni, însã nu regretãm, pentru
cã zidul dã personalitate centrului, avem
un atu în plus ºi putem prezenta istoria
Braºovului clienþilor noºtri“, explicã Nicolae Albu. Zidul vechi a fost înglobat în
noua arhitecturã ºi este protejat prin panouri de sticlã, dând un plus de valoare
amenajãrii interioare a centrului de agrement. Un panou special oferã informaþii
clienþilor, în limbile românã ºi englezã,

despre istoria locului. „Vom continua alocarea de spaþii în cadrul Centrului de
agrement ºi sport, pentru prezentarea de
date ºi documente istorice despre Braºov
ºi Cetatea Braºov, pentru cã, dupã pãrerea
noastrã, activitatea face parte din turismul
cultural ºi este legatã ºi de turismul de
business, cãtre care este îndreptat complexul Aro Palace“, a mai spus Nicolae Albu.
Noul centru de agrement „Aro Palace Wellness & SPA“ se întinde pe o suprafaþã
de 2.500 mp, pe douã niveluri, fiind amplasat în subteranul din faþa aripii noi a
hotelului. Pe aceastã suprafaþã au fost
amenajate douã bazine de înot, unul pentru adulþi ºi unul pentru copii. Aro Palace
Wellness & SPA mai cuprinde o zonã de
saune umede ºi uscate ºi o zonã de tratamente corporale ºi faciale, dotatã cu aparate de hidroterapie, fizioterapie, magnetoscopie ºi mese de masaj tradiþional, precum ºi trei zone de fitness-cardio, o salã
de aerobic ºi o cabinã de bronzaj. Pentru
cei care doresc sã se menþinã „în formã“
existã o zonã de spinning, dotatã cu biciclete profesionale ºi o salã de forþã.
Singurele lucrãri care mai trebuie fãcute
pentru finisarea imaginii exterioare a noii
investiþii se referã la amenajarea spaþiului
din faþa aripii noi a hotelului, care se va
transforma într-un miniparc, ce va avea ºi
o fântânã artezianã.

Absolutul clipelor este surprins de Catia Maxim
în „Clipe salvate“
Catia Maxim a publicat cel de-al doilea volum al sãu – „Clipe salvate“. Dupã
debutul cu „Încã un pas“, roman bine primit de public cu personaje care au dat
naºtere deja unor dezbateri prin reacþiile
lor, „Clipe salvate“ reprezintã un volum
în care sunt reunite ºapte povestiri, ºapte
trãiri, ºapte situaþii comune sau speciale.
Volumul de proze a apãrut la Editura
Nicol ºi poate fi achiziþionat în librãriile
care fac parte din Centrul de librãrii Bucureºti ºi on-line .
„Clipe salvate“ surprinde trãiri speciale ale personajelor ce uºor pot fi întâlnite ºi în realitate. Veþi vedea fantasme,
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veþi citi despre Simplã alchimie, Insomnie, Bancherul în unele poveºti desprinse
din realitate însã care îºi pãstreazã o dozã bunã de imaginaþie.
„Sper ca ºi acest volum sã fie cãutat
de cititori ºi mai ales lecturat cu plãcere
ºi aºtept reacþii de orice fel pe blogul
meu“ – „Pe canapeaua Catiei“, a mãrturisit Catia Maxim.
Scurte povestiri, personaje diferite,
destine diferite. ªi totuºi existã ceva care
le leagã. ªi astfel devin asemãnãtoare. În
fapt e vorba de dorinþa lor, simplã ºi nevinovatã de a comunica, de a merge cãtre luminã ºi mai ales de a privi în fiecare

dimineaþã Rãsãritul, soarele minunat ºi
în felul ãsta de a primi cãldura ºi strãlucirea de la el. Sunt femei care au depãºit
prima tinereþe ºi parcã acum ºtiu mai
bine ce vor.
Catia Maxim a debutat ca autor în
România în 2007 cu romanul Încã un
pas. 2008 aduce deja al doilea volum al
sãu, Clipe salvate. Descoperã la anii maturitãþii cã îi place sã scrie. Nãscutã în
Bucureºti, absolventã a facultãþii de
litere, a fost câþiva ani profesor de limba
românã, dupã care a pãrãsit învãþãmântul. A lucrat la o editurã pentru copii, la
corecturã, apoi în cadrul redacþiei.

ContaJobs

ANUNÞURI DE ANGAJARE
|Adrem Invest

Oraº
Job name
Nume firma
Descriere firma

Sector name
Datã anunþ
Datã expirare
Salary
Beneficii
Descriere job

Bucureºti
Contabil
Adrem Invest
Adrem Invest, înfiinþata în 1992, este specializatã în instalaþii industriale de tehnica vidului ºi automatizãri industriale.
Contabil
2008-03-31
2008-04-10
negociabil
pachet salarial negociabil în funcþie de experienþã ºi realizãri
participã la organizarea activitãþii financiar
contabile a societãþii, în conformitate cu dispoziþiile legale în vigoare

Vã rugãm sã trimiteþi CV dvs la adresa de mail:
liliana.stroie@adrem.ro sau pe fax la nr. 2335982

Datã expirare
Salary
Beneficii

Descriere job

|SC GRING FINANCE SRL

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

|Lorand Contexpert

Oraº
Job name
Nume firma
Descriere firma
Sector name
Datã anunþ
Datã expirare
Salary
Beneficii
Descriere job

Bucureºti
economist-contabil
Lorand Contexpert
firmã expertizã contabilã ºi consultanþã fiscalã
Contabil
2008-03-29
2008-04-18
negociabil
tichete de masã
Evidenþã contabilã completã, declaraþii, diverse domenii de activitate. Solicitãm experienþa
în domeniu 2-3 ani, studii economice superioare terminate, uºurinþã în utilizarea diverselor programe de contabilitate precum ºi Word/
Excel, cunoºtinþe fiscalitate. Punem accent pe
calitatea ºi nu pe cantitatea serviciilor oferite.

www.lorandcontexpert.ro; Tel: 0723.178.666; 0763.616.616
- D-na Gabriela Zailic. Rog CV pe mail:
gabrielazailic@gmail.com sau la fax: 345.47.09.
|SC MA DAME SRL

Oraº
Job name
Nume firmã
Descriere firmã

Sector name
Datã anunþ

BUCUREªTI
LUCRÃTOR COMERCIAL
SC MA DAME SRL
Existã pe piaþa româneasca de peste 10 ani
având în prezent un numãr de 132 angajaþi.
Magazinele de desfacere sunt amplasate în
complexele comerciale din: PLAZZA ROMÂNIA, MOLL VITAN, UNIREA SHIPPING CENTER ªI BÃNEASA CITY. Colecþiile „Mã Dame“ conþin þinute clasice, care
exprimã individualitate, stilul ºi bunul gust
fãrã a uita de tendinþele, accentele ºi dinamismul prezentului
Contabil
2008-03-28

2008-04-27
NEGOCIABIL
compania noastrã oferã un pachet salarial ce
include: - tichete de masã, - bonusuri de performanþã.
Realizeazã activitatea de vânzare.
Întreþine relaþiile cu clienþii. Acorda informaþii despre produsele existente în magazin.

Bucureºti
Part time
SC GRING FINANCE SRL
SERVICII EXTERNE
Contabil
2008-03-28
2008-04-07
200E
Se cautã expert contabil sau firmã de contabilitate. Atribuþiuni: îndrumã ºi verificã
întreaga evidenþã contabilã, dã consultaþii la
nevoie prin telefon, prezenþa fiind necesarã
cel puþin odatã pe sãptãmânã. Nu rãspunde de
relaþia cu ITM, bancã, nu depune declaraþii,
dar certificã corectitudinea lor. Reprezintã
societatea în faþa organelor de control.

|Gudin & partners

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

Descriere job

Bucureºti
Contabil
Gudin & partners
Contabilitate
Contabil
2008-03-27
2008-04-26
1.400 RON
Compania noastrã oferã un pachet salarial ce
include:- tichete masã; - bonusuri de performanþã. Mediu de lucru plãcut ºi dinamic!
www.gudinpartners.com
Post: Contabil; Subordonare: Raporteazã
direct Contabilului-ªef; Responsabilitãþi: Înregistreazã toate tranzacþiile financiare ºi
arhiveazã documentele financiar-contabile
conform procedurilor companiei; - Menþine
relaþia cu instituþiile bancare, administraþia
financiarã etc; - Întocmeºte ºi depune declaraþiile lunare / trimestriale obligatorii pentru
bugetul statului, precum ºi fiºele fiscale anuale; - Întocmeºte situaþiile financiare anuale; Întocmeºte alte rapoarte la cererea managementului. Cerinþe:- experienþa minimã 5 ani:
- studii medii de profil; - cunoºtinþe PC office. Avantaje:- cunoaºtere program
Mentor; - limba englezã.

Contact: Candidaþii pot trimite CV-urile la urmãtoarea adresa:
corina.andronie@gudinpartners.com, office@gudinpartners.com
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Poºta redacþiei

OPINII DIN LUMEA CONTA

Cum vã descurcaþi cu zeci de companii?,
la þinut contabilitãþi

În primul rând, îmi place
ceea ce fac, chiar dacã uneori
îmi vine sã o iau la sãnãtoasa,
sunt un om echilibrat în esenþã, este adevãrat cã am o memorie fantasticã, m-am cãlit
cu un astfel de program încã
din liceu, apoi am intrat în servici unde aveam o ºefã care
venea dimineaþa la 6 (ºase, ai
citit foarte bine) ºi pleca seara
la 22 fix! Fãcând ºi facultate
în acelaºi timp (la seral ºi una
foarte grea la aceea vreme, nu
30 |
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ºtiu cum mai este acum acolo)
eu începeam dimineaþa la 8 ºi
ajungeam acasã la la ora 23.
Eram ºi militarizati la aceea
vreme, ºi chiar dacã noi eram
civili, ºefii noºtri fiind militari
de cariera ne-au impus anumite rigori. Am mai fãcut apoi
ºi facultatea de drept la zece
ani dupã terminarea primei,
timp în care eram ºi Finance
manager la o multinaþionalã.
Dacã am supravieþuit atunci,
acum este floare la ureche. În

schimb dacã înainte puteam
sta pânã la 4 dimineaþa fãrã sã
mã resimt a doua zi, de câteva
luni nu mai reuºesc. Deh,
vârsta...
Volum mic la mine înseamnã circa 100-150 linii de
note înregistrate, medii sunt
cele între 150- 500, iar cele
mari deja cele peste 500. În
primul rând fetele îºi verificã
încruciºat jurnalele pentru a
putea depista eventualele greºeli, apoi verificã contabila-

ºefã, apoi toate trec prin mâna
mea încã o datã ºi apoi la fata
care se ocupã de declaraþii.
Apoi le iar iar la verificat,
apoi la contabilã ºefã ºi iar la
fete... etc.... avem liste pe fiecare categorie de impozite, se
verificã înaintea de a pleca cu
ele, sã nu lipsesca ceva, se
verificã din nou când vin cu
ele, le mai bifeazã încã odatã
când le arhiveazã. Exista un
adevãrat sistem de control.
Este adevãrat ca pânã acum
18 luni îmi venea sã urlu cãci
nu reuºeam sã le fac sã înþeleagã cã trebuie sã fie responsabile. Dar acum 17 luni am
schimbat complet echipa (am
pãstrat numai 2 oameni) ºi
acum am o echipã super, este
o atmosferã foarte plãcutã, ºi
acum dacã a mai venit cineva
ºi nu s-a integrat a plecat singurã! Este esenþial sã ai oameni de calitate! Oameni care
sã nu alerge numai ºi numai
dupã mãriri de salarii, evit sã
angajez din care stau câte 2-6
luni într-un loc de muncã. Înainte am mers mult cu tineri absolvenþi. Sincer am fost dezamãgitã. Am vrut sã le dau o
ºansã sã înveþe meserie cum
am învãþat ºi eu. Dar pe ei nu
îi intereseazã asta! Ãsta este
reversul faptului cã pãrinþii îi
þin acasã! Cã îºi permit sã aibã
„N“ restante la facultate ºi
pânã la urma tot trec, am avut
studentã în anul IV la ASE
care întrebatã cum calculeazã
soldul final plecând de la cel
iniþial, intrãri ºi ieºiri îmi spune cã „a învãþat ea o formulã
la facultate“, dar nu îºi mai
aduce aminte. Nu sunt toþi la
fel, dar...
Dacã mai sunt printre cei
de pe forum angajatori aº fi
curioasã dacã ºi ei s-au lovit
de astfel de probleme...
V ULPI º OR
M EMBRU 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

