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ª TEFAN R ÃDEANU

Misiune imposibilã

Interesantã recenta conferinþã de presã susþinutã în luna aprilie de Albert
Jaeger, reprezentantul Fondului Monetar Internaþional pentru România ºi
Bulgaria. Aceasta deoare prezentarea raportului anual de þarã a scos în evidenþã riscurile cu care se confruntã þara noastrã. Ele au sporit având în
vedere intrarea în forþã într-un an electoral care, netratat corespunzãtor, va
conduce la ratarea þintelor macroeconomice cu efect în viitor. Deºi tonul
folosit a fost mai degrabã unul diplomatic, criticile avertisment au fost destul
de clare. „Politica fiscalã trebuie elaboratã pe un termen mai lung, nu de la o
zi la alta, iar autoritãþile ar trebui sã se concentreze pe bugetul din 2009, nu
pe cel din 2008“- spunea Jaeger. În traducere, FMI vede riscuri la adresa
deficitului bugetar ºi în contextul apropierii alegerilor din acest an. Mai mult,
pe fondul protestelor sindicale din primele trei luni care, cel mai probabil, se
vor manifesta ºi în perioada urmãtoare apar pericole ºi în gestionarea politicilor salariale. La doar douã zile dupã amintita conferinþã de presã a ieºit la
rampã ºeful misiunii Fondului Monetar Internaþional (FMI) în România ºi
Bulgaria, Juan Jose Fernando Ansola. Acesta considera cã politica salarialã
din România nu este complet transparentã, având în vedere cã existã salarii
de bazã, dar în acelaºi timp existã ºi bonusuri. El sublinia cã Guvernul de la
Bucureºti trebuie sã aibã, pe termen scurt, un control foarte bun al salariilor,
þinând cont ºi de apropierea alegerilor.“Din punctul de vedere al Guvernului,
acesta trebuie sã se asigure cã existã un control bun al salariilor, astfel încât
creºterea acestora sã nu conducã la presiuni, în contextul în care existã posibilitatea supraîncãlzirii economiei“, a precizat Ansola.El a adãugat cã în
ultimii ani creºterea salariilor în sectorul privat a condus la majorarea salariilor în sectorul public, în condiþiile în care a existat un flux de forþã de muncã
spre strãinãtate. O altã preocupare a Fondului Monetar Internaþional este
cea a controlului inflaþiei. La fel de diplomatic se susþine cã este necesarã
înãsprirea politicii monetare, respectiv noi majorãri ale dobânzii-cheie,
pentru a readuce inflaþia pe o pantã descendentã, care ar putea sã reintre în
intervalul þintit de BNR în 2009. „BNR a rãspuns deja presiunilor inflaþioniste
prin majorãri ale dobânzii de politicã monetarã, însã ar putea fi nevoie de noi
înãspriri pentru temperarea inflaþiei“, a spus Jaeger. „Credem cã inflaþia
poate reintra în intervalul þintit de BNR, dacã este ajutatã ºi de politica fiscalã“ prognoza Jaeger. Un punct de vedere împãrtãºit de guvernatorul BNR,
Mugur Isãrescu, care considerã cã þintirea inflaþiei devine o misiune imposibilã fãrã sprijinul guvernului în gestionarea perioadei electorale. „Nu ne conturãm politicile bazându-ne pe iluzii. Într-un an electoral va fi greu pentru
Guvern sã þinã foarte strâns politicile salariale ºi nu ne aºteptãm la un ajutor
semnificativ ºi din partea politicii fiscale“- declara Isãrescu. Decizia este la
guvern. Va sacrifica stabilitatea macroeconomicã în tentativa de a strânge
voturi? Istoria aratã cã da. Tentaþia este mare, dar mai mari sunt riscurile.
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Bãncile austriece asigurã peste 30%
din finanþarea externã a României
România se bazeazã puternic pe finanþare externã, iar peste 30% din
aceasta este asiguratã de bãnci din Austria, þarã cu cea mai mare expunere din
toate þãrile occidentale pe finanþãri
acordate în Europa de Est, aratã un raport al Fondului Monetar Internaþional
(FMI)
De altfel, o mare parte din þãrile din
Europa Centralã ºi de Est au expuneri
mari în ceea ce priveºte finanþarea externã pe o singurã þarã de origine a fondurilor. Singurele þãri dependente de finanþare externã ºi care îºi asigurã finanþarea
externã din surse diversificate sunt
Cehia ºi Polonia, potrivit raportului

FMI. „O asemenea concentrare a finanþãrii face din Europa emergentã vulnerabilã la dificultãþi sau la o crizã a creditãrii în þãrile avansate. Sistemele bancare
care sunt puternic dependente de împrumuturi externe pentru a susþine creºterea
portofoliului de credite s-ar putea confrunta cu o reducere bruscã a fondurilor
sau cu o creºtere rapidã a costurilor dacã
ar avea loc o reevaluare semnificativã a
expunerii bãncii-mamã la þara respectivã“, se estimeazã în raport.
Cele mai expuse pe o singurã sursã
de finanþare sunt Þãrile Baltice, care îºi
acoperã fondurile externe în proporþie
de 85% din Suedia.|

Lansarea emisiunii de eurobonduri, dupã
prognoza de primãvarã a CE
Ministerul Economiei ºi Finanþelor nu va lansa obligaþiuni în euro înainte de finalizarea prognozei finale de
primãvarã a Executivului european ºi
poate refinanþa emisiunea de eurobonduri scadentã în iunie din încasãrile
din privatizãri, a spus ministrul de resort, Varujan Vosganian. „Nu lansãm
eurobondurile înainte de prognoza
finalã de primãvarã a Comisiei Europene ºi avem destui bani sã acoperim
datoria scadentã la jumãtatea anului,
de 600 milioane euro, din privatizãri.
Banca Centralã Europeanã a avut deja
o evaluare mult mai moderatã faþã de
previziunile negative ale analiºtilor
internaþionali“, a spus Vosganian.
El a menþionat cã nu existã o presiune pentru România de a lansa emisiunea de eurobonduri, întrucât datoria externã scadentã la mijlocul acestui an poate fi acoperitã fãrã probleme
din veniturile obþinute din privatizare.
„România are suficienþi bani numai
din privatizare sã acopere suma ce
trebuie plãtitã la mijlocul anului.
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Datoria poate fi plãtitã din încasãrile
din privatizare, fãrã sã afecteze deficitul bugetar“, a mai spus Vosganian.
Ministerul Economiei ºi Finanþelor anunþase, în decembrie 2007, cã
ºi-a planificat sã se împrumute, în
2008, prin emisiuni de obligaþiuni de
stat în valoare totalã de 11 miliarde lei
ºi printr-o emisiune de euroobligaþiuni de cel puþin 500 milioane euro, cu
scadenþã de 10 ani. Ministerul menþionase cã urmãrea, prin noua emisiune de obligaþiuni în euro, sã refinanþeze emisiunea de eurobonduri în
valoare de 600 milioane euro scadentã în iunie 2008.|

Afacerile IMM
au crescut cu 15%
Cifra de afaceri ºi profitul firmelor mici
ºi mijlocii din România au crescut în al
doilea semestru al anului trecut în medie cu
10 - 15%, faþã de perioada similarã a anului anterior, potrivit unui studiu al
Consiliului Naþional al Întreprinderilor
Private Mici ºi Mijlocii din România
(CNIPMMR). Studiul a fost realizat prin
intervievarea a 157 de firme mici ºi
mijlocii, în vederea evaluãrii situaþiei de
ansamblu a IMM-urilor din România în
semestrul doi al anului trecut.
Numãrul IMM-urilor care au obþinut
profit în perioada analizatã a crescut cu 45% faþã de intervalul similar al anului 2006,
iar firmele care au raportat pierderi s-au
redus cu 3-4%, se aratã în studiul CNIPMMR. O evoluþie favorabilã s-a înregistrat
ºi în ceea ce priveºte înfiinþarea ºi radierea
firmelor. Astfel, numãrul firmelor înregistrate a crescut cu 8,68%, în timp ce radierile au scãzut cu 60,17%. Astfel, în perioada iulie-decembrie 2007 au fost înfiinþate
circa 70.000 de firme ºi au fost radiate
18.300 de societãþi. Investiþiile efectuate de
IMM-uri au crescut în medie cu 8-10%, iar
volumul total al exporturilor realizate de
firmele din sectorul privat a avansat cu 57% în semestrul al doilea din 2007, faþã de
aceeaºi perioadã a anului 2006. „Aceºti
indicatori aratã o evoluþie de ansamblu
bunã a sectorului IMM-urilor în perioada
analizatã faþã de anul anterior. De asemenea, la intervievarea antreprenorilor a
reieºit cã 78,5% dintre aceºtia apreciazã
situaþia economicã a firmelor proprii mai
bunã în semestrul al doilea din 2007, faþã
de 2006“, se mai aratã în sondaj. În ceea ce
priveºte evoluþia mediului de afaceri în general, evaluarea CNIPMMR a arãtat un nivel satisfãcãtor, dar în scãdere faþã de ultimele ºase ale anului 2006. Printre indicatorii analizaþi se numãrã ritmul de creºtere
al PIB, rata inflaþiei, dinamica fiscalitãþii pe
forþa de muncã, a numãrului impozitelor ºi
taxelor ºi a investiþiilor strãine directe.|

Eveniment

Profesia auditorului contabil,
sub supraveghere publicã
R ALUCA D OBRE

Pe data de 11 aprilie a avut loc conferinþa internaþionalã „Auditorul transfrontalier: profesionalism ºi independenþã“, în
cadrul cãreia s-a discutat pe larg problema
privind dezvoltarea profesiei contabile, cu
referire la auditori. „Anul 2008 reprezintã
un an de rãscruce în profesia contabilã
mondialã. Trebuie conturate mai clar direcþiile de dezvoltare a profesiei contabile“, a declarat în deschidere domnul Ion
Mihãilescu, preºedintele Camerei Auditorilor Financiari din România. Printre invitaþii de seamã s-au numãrat domnul Jean
Precourt, preºedintele FIDEF, Gillian
Ball, preºedinte ACCA, Douglas Nesbit,
vicepreºedinte ICAS, ºi Brigitte Guillebert, director delegat CNCC. Problemele
dezbãtute, schimbul de pãreri dintre auditorii români ºi cei internaþionali vor conduce pe termen lung la consolidarea organizaþiei, la realizarea unei legãturi mai
strânse între profesiile liberale din România. De asemenea, s-a mai discutat necesitatea unei pregãtiri etice ca ºi componentã
în pregãtirea continuã a auditorilor contabili. S-a atras atenþia asupra faptului cã
pe viitor etica profesiei auditorului financiar va înregistra modificãri datoritã noilor state care îºi sporesc puterea economicã: Brazilia, China, care, mai nou, este
a doua putere economicã mondialã, India. Acestea vor deveni centre educative
la nivel mondial, fiind posibil sã punã la
îndoialã practica contabilã globalã, determinând implementarea de noi standarde
etice în afaceri.
O stare de fapt este aceea cã se fac
presiuni asupra angajaþilor, auditori, cãrora companiile le cer sã fie „oameni de
succes“. Este destul de periculoasã atitudinea, deoarece s-ar putea ca aceºtia sã se
gândeascã „sã o ia pe scurtãturã“, aducând prejudicii activitãþii desfãºurate.

Organismul de supraveghere
trebuie sã fie pregãtit sã aplice
sancþiuni
Prin art. 32/Directiva8/CE 8 se stipuleazã cã supravegherea se aplicã tuturor
controlorilor (persoanã fizicã sau companie de audit). Toþi auditorii trebuie sã fie
independenþi ºi supuºi supravegherii publice. Trebuie sã dispunã de resurse financiare ºi sã asigure inexistenþa conflictelor
de interese între firme ºi auditori. De
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asemenea, trebuie dezvoltate mãsuri disciplinare, pentru aplicarea lor în caz de
nevoie. Va trebui pus la punct un program
de lucru ºi un raport anual de activitate ºi
sã beneficieze de finanþare, dar nu de la
cabinetele de audit. Scopul principal este
acela de a ameliora ºi salva independenþa
auditorilor, transparenþa financiarã a
întreprinderilor.

CECAR ºi CAFR încã dezbat
problema statutului expertului
contabil
În cadrul dezbaterii, a mai luat cuvântul domnul Marin Toma, preºedintele
Corpului Experþilor Contabili, care militeazã pentru ridicarea experþilor contabili
la rang de auditori contabili. Acesta a
afirmat cã, deºi mesajele sunt pozitive,
nu s-a luat nicio mãsurã concretã, drept
pentru care 15.000 de experþi contabili au
semnat un protest. Proiectul legii auditorilor contabili este susþinut de CECAR,
organism care nu are de obiectat în ceea
ce priveºte structurarea ºi diversificarea
profesiei contabile, însã cu o condiþie,
aceea de a nu fi suprimatã identitatea.
„Momentul poate însemna compromiterea definitivã a profesiei contabile
din România. De asemenea, prea multe
cãi de comunicare cu CAFR nu prea
existã“, a mai adãugat domnul Toma. În
interiorul profesiei s-au nãscut specializãri, însã vârful de lance îl reprezintã
auditorul financiar. „Reprezintã o problemã realã pentru toþi. Nu sunt probleme
de fond, miºcãri antagoniste în interiorul
membrilor, ci de formã“, a replicat Ion
Mihãilescu, preºedintele CAFR.
„În procesul de globalizare profesia sa diversificat. Suntem deschiºi ca cei
15.000 de experþi contabili sã devinã
auditori, dar ca urmare a unui proces de
pregãtire în baza standardului S8, conform profesiei“, a mai adãugat acesta.
În linii mari, diferenþa majorã între
expertul contabil ºi auditorul financiar
þine de interesul pe care îl serveºte. În
timp ce prima profesie amintitã slujeºte
interesul privat, cea de-a doua profesie
serveºte interesul public.

Dezvoltarea pieþei bancare
a impulsionat activitatea
auditorilor contabili
Mugur Isãrescu, prin cuvântul doamnei Florenþa Mihai, a confirmat interesul
ºi suportul pentru profesia ºi activitatea
auditorului contabil.
De asemenea, recunoaºte rolul esenþial al acestei profesii în activitatea modernã, prin prisma rezultatelor influenþând deciziile care se adoptã de cãtre
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conducere. Dezvoltarea ºi menþinerea formãrii profesionale ale auditorilor financiari sunt o necesitate în contextul actual,
ritmul de dezvoltare al pieþei bancare
îmbunãtãþind continuu procesul de supraveghere ºi evaluare a riscurilor.
Georgeta Petre, director general reglementãri contabile în Ministerul Economiei ºi Comerþului, a subliniat importanþa
aparte a anului 2008, an în care profesia
de auditor va intra sub supraveghere pu-

blicã. Guvernul a beneficiat de asistenþã
tehnicã de la Banca Mondialã pentru
transpunerea directivelor europene. Au
fost trei procese, din care ultimul a avut ºi
o componentã de evaluare, vizând atât
procesul legislativ, cât ºi cel de transpunere în practicã a procedurilor legale. Un
alt proiect, derulat în 2007, a prevãzut supravegherea de cãtre Ministerul Economiei ºi Finanþelor a celor douã profesii,
contabilã ºi auditor.|

Pulsul economiei

Inflaþia contrazice optimismul BNR
R ALUCA D OBRE

Inflaþia anualã a urcat la 8,63% în
luna martie, în creºtere cu 0,66 puncte
procentuale faþã de luna trecutã, fiind cea
mai ridicatã valoare a acestui indice din
ultimii doi ani. Cauza majorã o reprezintã
scumpirea serviciilor, mai ales a celor de
telefonie ºi a combustibililor, a anunþat,
luni, Institutul Naþional de Statisticã
(INS). ªi acesta poate sã nu fie cel mai
mare nivel înregistrat pentru acest an,
dacã þinem cont de faptul cã în luna aprilie
au avut loc sãrbãtorile pascale, când consumul a explodat, în condiþiile în care,
înainte de sãrbãtorile de iarnã, cheltuielile
românilor, pe partea de retail, au atins
cele mai ridicate niveluri ale ultimilor ani.
Inflaþia lunarã din martie a fost de 0,67%,
în condiþiile în care serviciile au cunoscut
cea mai mare creºtere, de 0,92%, urmate
de preþurile mãrfurilor alimentare, în creºtere cu 0,55%, ºi a celor nealimentare cu
0,67%. Analizând evoluþia preþurilor în
ultimele 12 luni, în intervalul martie 2007
- martie 2008, cel mai mult au crescut
preþurile alimentelor, cu 10,82%, urmate
de tarifele la servicii, care au crescut cu
10,69%, în timp ce mãrfurile nealimentare s-au scumpit cu doar 5,91%, aratã datele publicate de Statisticã.

„BNR ne-a avertizat cã s-ar putea sã
ajungã spre 8% inflaþia, apoi au spus cã
va scãdea. Eu nu sunt convins cã au atins
vârful, aºa cum au spus, acesta s-ar putea
sã se producã în semestrul 2. Contrar viziunilor BNR, 5,4% spre finalul anului
2008, eu cred cã inflaþia se va opri la 7%.
Inflaþia a crescut inclusiv în zona euro,
3,6%, nivel destul de ridicat, ceea ce face
ca BCE sã nu scadã dobânda de politicã
monetarã, deºi unii au cerut-o“, este de
pãrere reputatul analist economic Bogdan
Baltazar.
ªi analiºtii BCR avertizeazã cã în
urmãtoarele luni inflaþia ar putea depãºi
8,5% datoritã creºterilor însemnate de
preþuri administrate, un efect de bazã nefavorabil ºi eficienþa redusã a politicii
monetare pe termen scurt.
Creºterea puternicã a domeniului
construcþiilor a determinat în mare parte
creºterea economicã de anul trecut, creºtere care nu va încetini nici în acest an,
fiind alimentatã de cererea substanþialã
pentru clãdiri rezidenþiale, spaþii industriale ºi de investiþiile masive în infrastructurã.
Industria ºi agricultura au adus o contribuþie negativã, însã se aºteaptã ca în
2008 acestea sã intre pe un trend pozitiv.

Aprecierea leului spre finalul
lunii aprilie este conjuncturalã,
nu de duratã
Leul începe sã îºi revinã, apreciindu-se cu peste patru bani, pânã la 3,5640
lei/euro pe 21 aprilie, nivel la care nu a
mai fost cotat de la sfârºitul anului trecut.
Încã din prima orã ºi jumãtate a ºedinþei
de luni, acesta a reuºit sã câºtige circa un
ban, evoluþie determinatã de nivelul ridicat al dobânzilor de pe piaþa monetarã ºi
datoritã menþinerii monedei europene faþã
de cea americanã la un nivel apropiat maximului înregistrat sãptãmâna trecutã, de
1,5982 dolari. Au mai cântãrit greu ºi sumele trimise în þarã de cãtre românii care
lucreazã în strãinãtate ºi plãþile efectuate
la bugetul de stat de cãtre exportatori,
care au fost nevoiþi sã schimbe euro în lei.
În cadrul ºedinþei de ieri, moneda naþionalã a atins chiar un maximum de 3,5550
lei/euro. La ora 10:40, leul se tranzacþiona
cu 3,5560-3,5640 lei/euro. Cursul leului
nu a mai atins un nivel atât de scãzut din
27 decembrie 2007, când Banca Naþionalã a României (BNR) afiºase un curs de
referinþã de 3,5282 lei/euro.
În ceea ce priveºte dinamica schimbãtoare din ultimele luni a cursului de
schimb, „volatilitatea din ultima vreme a
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reprezentat o corecþie, binevenitã pentru
economie din perspectiva deficitului de
cont curent“, a explicat guvernatorul bãncii centrale. În viziunea sa, cursul se va
menþine la un nivel sustenabil. Cursul de
schimb a atins minimul ultimilor ani la 2
iulie 2007, când un euro a fost cotat la
3,1112 lei/euro. Începând cu a doua jumã-

tate a anului trecut, moneda naþionalã s-a
depreciat comparativ cu cea europeanã,
astfel cã a atins un maxim de 3,7695
lei/euro la 24 ianuarie.
Domnul Baltazar considerã cã leul
ajunsese cam jos. Economia a înregistrat
progrese, exporturile au crescut mai mult
decât importurile, cel puþin procentual.

Euro ar trebui sã se menþinã la 3,55-3,60
lei pentru o perioadã. Aprecierea din ultima perioadã este un factor sezonier, explicatã prin remiterile de Paºti ale lucrãtorilor din strãinãtate ºi plãþile de la buget.
Acest efect s-ar putea ca spre finalul lunii
mai sã nu mai existe. Existã interes ºi din
partea investitorilor strãini, dobânzile la
lei fiind mai mari în comparaþie cu euro.
„Cursul se va muta la 3,5-3,6 în cel mai
rãu caz“, apreciazã analistul economic.

La 9,5% a ajuns dobânda de
politicã monetarã în aprilie
BNR a majorat dobânda de politicã
monetarã în mod repetat începând cu luna
noiembrie 2007, ajungând în prezent pânã
la 9,5%. Creºterea a fost determinatã de
menþinerea nivelului crescut al ratei inflaþiei, în jurul valorii de 8%, ºi a instabilitãþii climatului macroeconomic. Majorarea
dobânzii de politicã monetarã nu va conduce la schimbarea politicilor bãncilor,
descurajarea creditãrii, ci, într-o primã
fazã, va conduce la creºterea costurilor cu
creditarea, dar ºi la majorarea dobânzilor
la depozite. Mãsura BNR va avea însã ca
efect ºi evitarea leului ca monedã de împrumut, contrar þintei bãncii centrale de a
tempera creditarea în valutã. În viitorul
apropiat, bãncile se vor confrunta cu riscul de a nu dispune de suficiente lichiditãþi, dat fiind ºi faptul cã nu vor mai putea
efectua foarte uºor transferuri de fonduri
de la banca-mamã, datoritã situaþiei externe tulburi. Prin urmare, s-ar putea manifesta o restrângere a activitãþii de creditare ºi o promovare febrilã a activitãþii de
depozitare. Între timp, o serie de bãnci îºi
continuã politica de expansiune, prin promovarea de noi produse ºi servicii. Cu
toate acestea, la numai câteva zile de la
majorarea dobânzii-cheie, BNR a fost
nevoitã sã atragã de pe piaþã nu mai puþin
de 900 milioane lei.
„Banca centralã nu avea cum sã nu
majoreze dobânda de politicã monetarã în
faþa puseului de inflaþie din martie. Acesta a încercat sã o aducã puþin peste inflaþie, pentru a încuraja depozitele. Cu toate
acestea, valoarea nu este real pozitivã,
pentru cã dobânzile la depozite sunt sub
inflaþie, 7-8%, ceea ce nu încurajeazã economisirea, pentru cã BNR asta încearcã.
Creditarea va continua sã creascã, dar mãcar se încearcã sã se asigure din resurse
interne. Este posibil ca într-o viitoare ºedinþã sã mai creascã cu 0,5%, în funcþie
de evoluþia inflaþiei. Dacã inflaþia nu creºte peste 8,6% pânã în iunie, nu cred cã va
mai majora dobânda-cheie. Altfel, s-ar
putea sã ajungã la 10%“, este de pãrere
Bogdan Baltazar.|
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Avantajele tranzacþiilor
cu derivate pe titlurile Erste Bank
în piaþa Sibex
A NCA M ATE º, ECONOMIST
D EPARTAMENTUL OPÞIUNI S IBEX

Acþiunile Erste Bank sunt listate în
prezent pe trei pieþe, Bursa de Valori Bucureºti (BVB), Burza Cennych Papiru
Praha ºi Wiener Borse, cea din urmã înregistrând ºi cel mai ridicat nivel de lichiditate pentru acest emitent.
Pe piaþa SIBEX sunt disponibile la
tranzacþionare contracte futures ºi opþiuni
pe contracte futures având ca ºi active suport titlurile Erste Bank. Spre deosebire
de piaþa spot, tranzacþionarea pe piaþa instrumentelor financiare derivate prezintã
o serie de avantaje.
În primul rând datoritã mecanismului
de tranzacþionare în marjã, suma necesarã
iniþierii unei poziþii este de aproximativ
10-15% din suma necesarã pe piaþa spot
echivalentã. Cu alte cuvinte, dacã pentru
a achiziþiona pe piaþa spot 10 acþiuni Erste
Bank (simbol EBS) cotate la preþul de
162,3 lei/acþiune un investitor trebuie sã
achite în total 1.623 lei, pe piaþa derivatelor pentru cumpãrarea echivalentului a 10
acþiuni EBS, adicã un contract futures
DEEBS, el va angaja doar o garanþie de
180 de lei (nivelul marjei aferente unui
contract).
Aceastã caracteristicã esenþialã creeazã oportunitãþi deosebit de avantajoase
pentru speculatorii care doresc amplificarea rezultatelor, care sunt de 7-10 ori

mai mari decât cele de pe piaþa spot, la
aceeaºi sumã de bani investitã. Mai mult,
pe piaþa instrumentelor financiare derivate se poate profita de pe urma unei scãderi
de preþ, începându-se direct cu o tranzacþie de vânzare. Operaþiunea de vânzare în
lipsã permite participanþilor vânzarea
unui activ care nu este deþinut în prealabil, deoarece pe piaþa futures nu se tranzacþioneazã acþiunile în sine, ci doar preþul
lor.
Nivelul extrem de redus al comisioanelor constituie un alt avantaj deloc
de neglijat. Bursa reþine SSIF-urilor participante un comision fix de 0,6 lei/contract
(reprezentând echivalentul a 10 acþiuni),
indiferent de valoarea ºi direcþia tranzacþiei. La rândul lor, SSIF-urile percep clienþilor lor tot sume fixe, ceva mai mari
decât cele ale SIBEX. Aceste niveluri minimale ale comisioanelor sunt ideale pentru cei care doresc sã iniþieze ºi sã lichideze poziþii pe termen scurt, uneori de mai
multe ori în decursul aceleiaºi zile, fãrã a
fi îngrijoraþi de eventualele pierderi cauzate de comisoanele plãtite.
Programul de tranzacþionare prelungit, care se deruleazã între orele 10.00 ºi
17.15, cu o sesiune de predeschidere de la
9.30, corelat cu cel al Bursei din Viena,
asigurã investitorilor condiþii optime de
reacþie la întreaga evoluþie a pieþei spot,
eliminând astfel decalajele nedorite.

În plus, prezenþa formatorilor de piaþã
(market makers) asigurã lichiditate ºi
continuitate în procesul de tranzacþionare.
Pentru investitori (în special pentru speculatorii intra-day ºi scalperi) avantajul
existenþei unui market maker pe piaþa
futures constã în faptul cã aceºtia le asigurã permanent o cantitate ºi un preþ de intrare sau ieºire din piaþã, reducând semnificativ riscul de contraparte. În cazul acþiunilor Erste Bank, market maker-ul, SSIF
WBS România, asigurã permanent cotaþii
„bid“ (de cumpãrare) ºi „ask“ (de vânzare) pentru un numãr minim de 5 contracte,
la un spread maxim de 3 respectiv 3,5 lei,
pentru cele douã scadenþe în derulare,
iunie ºi septembrie în acest moment.
În concluzie, utilizarea contractelor
futures ºi cu opþiuni prezintã avantaje incontestabile. Flexibilitate sporitã, mai puþini bani imobilizaþi, rezultate amplificate,
comisioane reduse, folosirea lor în strategii inovative sunt doar câteva dintre caracteristicile de bazã ale derivatelor, care
le asigurã supremaþia asupra celorlalte
instrumente financiare. Combinate cu
accesul facil în piaþa sibianã, ele creeazã
premisele necesare succesului investitorilor interesaþi, pe orice tip de piaþã.|
*Acest articol reprezintã un demers
educaþional, iar responsabilitatea
întocmirii planurilor de tranzacþionare ºi a
aplicãrii lor aparþine exclusiv investitorilor.
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Hedging valutar pentru exportatori
A NCA M ATE º, ECONOMIST
D EPARTAMENTUL OPÞIUNI S IBEX

Pe fondul instabilitãþii pieþei financiare americane, dolarul a înregistrat în ultima perioadã scãderi succesive ºi ample în
raport cu principalele valute, paritatea
euro/dolar atingând un maxim istoric de
1,5905 dolari.
Evoluþia puternic descendentã a dolarului s-a reflectat ºi asupra cursului de
schimb leu/dolar, afectând cu precãdere
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agenþii economici cu activitate de export.
Deoarece, spre deosebire de importatori,
exportatorii nu au nicio cale de transfer a
riscului asupra beneficiarilor, fiind constrânºi sã-ºi alinieze preþurile la cele practicate la nivel global, operaþiunile de
hedging constituie soluþia optimã de gestiune a riscului valutar.
Mecanismul este similar cu cel utilizat în cazul importatorilor, doar cã operaþiunea de hedging va debuta fie prin vânzarea unui numãr de contracte futures, fie
prin cumpãrarea unui numãr de opþiuni
Put, care sã acopere suma încasatã din export la o datã ulterioarã.
Sã considerãm situaþia unui exportator român care vinde unui partener din
SUA produse în valoare de 100.000 de
dolari, urmând sã încaseze contravaloarea
acestora la sfârºitul lunii iunie.
Vom analiza comparativ operaþiunile
de hedging prin intermediul contractelor
futures, respectiv options disponibile pe
piaþa SIBEX.
La data de 24 martie 2008, pe piaþa interbancarã cursul dolar/leu era de 2,4117

lei, investitorul având posibilitatea sã se
protejeze fie prin vânzarea a 100 contracte futures RON/USD cu scadenþa iunie la
preþul de 2,43 lei, fie prin cumpãrarea a
100 contracte options Put la preþul de
exercitare de 2,43 lei cu o primã de 0,055
lei (55 lei/contract).
În cazul vânzãrii contractelor futures,
investitorul este nevoit sã depunã în contul deschis la intermediar marja aferentã
celor 100 poziþii short (vânzare) în valoare totalã de 120 lei x 100 = 12.000 lei, iar
în cazul achiziþiei contractelor options
Put, va plãti contravaloarea primei de 55
x 100 = 5.500 lei, fãrã a mai fi necesarã
depunerea suplimentarã a marjei, plus comisionul aferent operaþiunii. La scadenþã,
în ultima zi lucrãtoare a lunii iunie, poziþiile pe piaþa instrumentelor financiare
derivate vor fi lichidate la cursul BNR comunicat în ziua respectivã, urmând sã
aibã loc ºi tranzacþia pe piaþa valutarã.|
*Acest articol reprezintã un demers
educaþional, iar responsabilitatea
aplicãrii strategiilor de hedging aparþine
exclusiv investitorilor.
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Acþiunile nu aduc
în principiu venituri
certe, însã pe
termen lung
se aºteaptã ca
investiþiile în acþiuni
sã aibã o mare
contribuþie la
câºtigul obþinut de
investitori.

Instrumente financiare – acþiunile
Acþiunile sunt titluri ce atestã un drept
de proprietate asupra unei pãrþi a capitalului social al societãþii emitente. Practic,
proprietarul acþiunilor este proprietarul
unei pãrþi din societatea emitentã parte corespunzãtoare cu numãrul de acþiuni deþinute. Pe lângã dreptul de proprietate asupra unei pãrþi a societãþii emitente, acþiunile conferã ºi alte drepturi, dintre care
cele mai importante sunt: dreptul de a primi în fiecare an o cotã parte din profitul
societãþii (sub formã de dividende) corespunzãtoare cu numãrul de acþiuni deþinute
ºi cu suma alocatã de conducerea societãþii pentru plata dividendelor. Datoritã
faptului cã acest dividend poate varia (sau
poate fi chiar zero), acþiunile se mai numesc ºi valori mobiliare cu venit variabil,
dreptul la informare cu privire la evoluþia
economico-financiarã a întreprinderii,
drept de proprietate asupra unei pãrþi a activelor societãþii, în cazul lichidãrii (încetãrii funcþionãrii) acesteia, dreptul la o
parte din profitul companiei, sub formã de
dividende.

Atenþie!
Acþionarul primeºte un dividend,
dupã ce din beneficiile brute s-au efectuat
scãzãminte pentru plata impozitelor ºi
constituirea rezervelor legale. În caz de
lichidare a societãþii, acþionarul va primi
sumele cu care a contribuit la crearea capitalului, însã numai dupã ce au fost achi-

tate datoriile cãtre ceilalþi creditori. Deþinãtorul unei acþiuni care doreºte sã-ºi
recapete fondurile imobilizate nu poate sã
cearã întreprinderii contravaloarea lor,
dar le poate negocia pe pieþele de acþiuni.
În raport cu modul de identificare a
proprietarului, sunt identificate mai multe
tipuri de acþiuni.
Acþiunile nominative au numele proprietarului înscris pe certificat sau în cont.
Acþiuni la purtãtor, caz în care acþiunea
aparþine celui care o deþine.
Acþiunile nominative pot fi emise în
formã materialã – pe suport hârtie – sau în
formã dematerializatã – prin înscrierea în
cont. Acþiunea dematerializatã presupune
înregistrarea pe suport magnetic. Dovada
calitãþii de acþionar se face printr-un „Extras de cont“ sau printr-un „Certificat de
acþionar“.

Riscurile pe care le implicã
investiþia în acþiuni
Investiþia în acþiuni nu este lipsitã de
riscuri. Un acþionar este coproprietarul
unei companii ºi, în consecinþã, este expus
la efectele financiare ale riscurilor cu care
se confruntã compania. Acest lucru este
exprimat în instabilitatea preþului acþiunii.
ªi, atunci, care este motivul pentru care
din ce în ce mai mulþi oameni investesc în
acþiuni? Deoarece, pe termen lung, riscurile investiþiei în acþiuni pot fi rãsplãtite
cu venituri mai mari.

Care sunt riscurile pe care le implicã
investiþia în acþiuni? În primul rând, este
vorba de un risc economic determinat de
climatul economic în care funcþioneazã
compania. În general, când mediul este
propice, profitul companiei este mai mare
decât atunci când mediul este nefavorabil.
În al doilea rând, existã riscul de piaþã,
adicã atitudinea pieþei. Din ce în ce mai
mult, preþurile acþiunilor sunt determinate
de axarea atenþiei investitorilor pe un anumit sector sau o anumitã regiune. De
exemplu, la sfârºitul anilor ’90, s-a pus un
accent deosebit pe IT ºi telecomunicaþii.
Preþul titlurilor, influenþat de aceastã atenþie crescândã, nu era însã justificat de rezultatele companiilor din domeniile respective. În al treilea rând, investitorul se
confruntã cu riscul afacerii.
Riscul economic. Pentru a analiza
dezvoltarea economicã dintr-o anumitã
þarã este importantã cunoaºterea stadiului
în care se aflã economia þãrii respective.
Riscul economic este determinat de situaþia mediului de afaceri în care opereazã
compania. În perioade de boom, activitatea economicã este susþinutã, companiile sunt gata sã investeascã ºi profiturile
sunt mari. Apoi este important sã existe
stabilitate politicã atât local, cât ºi în
regiune, situaþie care poate influenþa pozitiv rezultatele companiei. În momentul
în care o economie este în recesiune, consumul ºi investiþiile scad, determinând o
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micºorare a cererii de consum, ce are consecinþe negative asupra rezultatelor companiei. Anticiparea de cãtre companii a
acestui moment poate influenþa pozitiv
rezultatele. Pe un trend economic ascendent, investitorii adesea aleg acþiuni
ciclice, precum Microsoft sau Philips. Pe
un trend economic descendent, investitorii aleg acþiuni defensive precum CocaCola, Unilever sau Heineken. Ideea de
bazã este cã într-un mediu economic slab,
oamenii vor continua sã cumpere produse
ce acoperã nevoi imediate, în timp ce, pe
o piaþã în creºtere, oamenii vor cumpãra
bunuri durabile sau de lux precum televizoare sau maºini.
Riscul de piaþã. Existã riscul ca piaþa
bursierã sã aibã o evoluþie descendentã.
De obicei, indicii de piaþã, cum ar fi S&P
500 sau FTSE Eurotop 100, sunt folosiþi
pentru cuantificarea riscului de piaþã. De
exemplu, dacã un portofoliu de acþiuni
europene manifestã fluctuaþii de valoare
mai mari decât indicele FTSE Eurotop
100, atunci acest portofoliu are un risc
mai mare decât portofoliul corespondent
indicelui. Reciproca este ºi ea valabilã.
Investitorul poate compara performanþa
portofoliului sãu cu evoluþia unui indice
relevant pentru profilul de risc al portofoliului. Acesta este un aspect important
12 |
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numit „benchmarking“, comparaþia cu un
indice, despre care vom discuta într-un
articol viitor.
Riscul afacerii. Pentru dezvoltarea
unei companii este important sã determini
sectorul în care compania activeazã ºi
estimãrile privind evoluþia acelui sector.
Încadrarea într-un sector foarte dinamic
este adesea mai importantã pentru creºterea valorii unei acþiuni decât calitatea
companiei în sine. Putem lua ca exemplu
prosperitatea economicã a companiilor de
IT necunoscute, la sfârºitul anilor ’90. Totuºi nu trebuie ignorate calitatea companiilor, valoarea lor adãugatã unicã ºi riscurile specifice, care sunt foarte importante,
mai ales când atitudinea pieþei devine ostilã. În aceastã situaþie, investitorii preferã
calitatea ºi aceastã calitate poate fi mãsuratã prin abilitãþile echipei manageriale
din cadrul companiei. Sunt relevante experienþa în administrarea anumitor procese, cota de piaþã pe pieþele importante,
capacitatea de cercetare ºi dezvoltare,
flexibilitatea ºi predictibilitatea profiturilor.
Atenþie la riscurile ºi scopurile urmãrite prin emisiunea hârtiilor de valoare!
Înainte de a lua o decizie referitor la
emisiunea hârtiilor de valoare este necesar
de:

 determinat scopurile emisiunii petrecute a hârtiilor de valoare;
 analizat riscurile;
 calculat eficienþa financiarã a operaþiunii petrecute;
 prelucrat tehnologia operaþiunii.
Emisiunea acþiunilor este necesarã la
înfiinþarea societãþii pe acþiuni sau la
schimbarea structurii formei de proprietate în cea acþionarã prin efectuarea primei
emisiuni de acþiuni.
Emisiunile repetate pot fi efectuate:
 prin organizarea plasãrii publice sau
private a emisiunilor ºi vânzarea acþiunilor primilor lor deþinãtori;
 prin capitalizarea mijloacelor proprii.
Luând decizia cu privire la capitalizarea mijloacelor proprii, trebuie avut în
vedere cã mãrirea capitalului statutar din
contul capitalizãrii mijloacelor proprii duce numai la schimbãri externe în caracteristicile economice ale emitentului, dar
totuºi prin aceasta mãrimea resurselor financiare, aflate în posesia societãþii pe acþiuni, nu se schimbã. În acest mod creºte
mãrimea capitalului plãtibil. Pentru a-ºi
asigura un rating destul de înalt pe piaþa
valorilor mobiliare, emitentul este nevoit
sã plãteascã dividende, totodatã ele trebuie sã fie egale atât la acþiunile realizate
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contra plãþii în timpul petrecerii subscrierii ºi vânzãrii, cât ºi la acþiunile gratuite,
repartizate acþionarilor în ordinea capitalizãrii mijloacelor proprii. Pentru a înþelege
esenþa riscului este necesar sã cunoaºtem
formele lui. Pe piaþa secundarã acest risc
se manifestã prin micºorarea preþului
aºteptat al realizãrii acþiunilor sau modi-

ficãrii mãrimii comisioanelor pentru realizarea lor. Cu cât mai puþine sunt ºansele
realizãrii acþiunilor, cu atât mai înalt este
riscul lichiditãþii.
Riscul neplasãrii acþiunilor pe piaþã.
Dacã în rezultatul vânzãrii acþiunilor investitorul a realizat mai puþin de 50% din
acþiunile emise ºi a fost achitat mai puþin
de 50% din capitalul statutar, organul registrator considerã subscrierea nevalabilã.
Nivelul acestei forme de risc se determinã prin:
 atractivitatea investiþionalã a acþiunii;
 existenþa pe piaþã a cererii solvabile;
 activitatea investiþionalã în alte aspecte ale pieþei financiare.
Nestabilitatea în sfera financiarã ºi
bancarã, starea criticã a majoritãþii ramurilor din economie micºoreazã atractivitatea investiþionalã a acþiunilor investitorilor autohtoni. Absenþa infrastructurii
pieþei secundare într-o mãsurã oarecare limiteazã utilizarea acþiunilor pentru speculaþii ºi din aceste cauze ele se examineazã
în cel mai bun caz ca o parte componentã
a portofoliului investiþional. Experienþa
organizãrii emisiunilor publice a acþiunilor societãþilor pe acþiuni, care au apãrut
în urma privatizãrii ºi care funcþioneazã în
ramurile de industrie, agriculturã, transport etc, aproape nu existã. Într-o altã situaþie sunt bãncile, care au plasat mai
multe emisiuni. În cãutarea variantelor
mai ieftine ale micºorãrii riscurilor neplasãrii, bãncile încearcã sã majoreze atractivitatea investiþionalã a valorilor sale mobiliare cu ajutorul operaþiunilor la Bursa
de valori.
Din poziþia emitentului, costul dobândirii capitalului nu este determinat la emisiunea acþiunilor, deoarece mãrimea dividendelor se stabileºte ºi se plãtesc anual
conform deciziei Consiliului de Directori,
aprobatã de Adunarea Generalã a Acþionarilor, dar în unele perioade pot în general sã nu fie plãtite. Cheltuielile emitentului – preþul atragerii capitalului – sunt
constituite din fluxul de dividende, plãtite
deþinãtorilor acþiunilor, ºi din cheltuielile
la emisiune, inclusiv plata impozitelor.
Din poziþia investitorului, venitul, la
care el mizeazã, se constituie nu numai
din dividende, ci ºi din tranzacþionarea
acþiunilor. Factorii ce determinã mãrimea
dividendului sunt condiþiile lui de platã,
masa profitului net ºi proporþiile repartizãrii lui, ce depinde de decizia Consiliului de Directori ºi Adunãrii Generale a
Acþionarilor.
Dupã realizarea acþiunii, deþinãtorul ei
poate obþine a doua parte a venitului total
– creºterea cursului. Aceastã cantitate
poartã denumirea de venit, care este egal

cu diferenþa între preþul de cumpãrare ºi
preþul de vânzare. Evident, la creºterea
preþului de vânzare în comparaþie cu preþul de cumpãrare investitorul obþine venit,
ºi viceversa. În afarã de acesta trebuie þinut cont cã modificarea venitului de la acþiuni depinde de perioada investiþionalã.
Dacã investitorul A realizeazã investiþii la termen, ºi în perioada investiþionalã, în care se petrece evaluarea profitabilitãþii acþiunii, nu intrã vânzarea ei,
atunci venitul curent se determinã ca mãrime a dividendelor plãtite (D). În aceastã
situaþie se calculeazã profitabilitatea
curentã, adicã fãrã evidenþa realizãrii acþiunilor.
În afarã de aceasta se poate calcula
profitabilitatea curentã de piaþã, care va
depinde de preþul existent pe piaþã la orice
moment de timp (Pp). Dacã perioada investiþionalã, la care se evalueazã acþiunile, include plata dividendelor ºi se terminã cu realizarea lor, atunci venitul se
determinã ca suma dividendelor ºi cursul.
Factori generali ce influenþeazã profitabilitatea acþiunii sunt:
 mãrimea dividendelor;
 fluctuaþiile preþurilor de piaþã;
 nivelul inflaþiei;
 climatul fiscal.
Economiile unor investitori se depun
în fondurile unde sunt asigurate fluctuaþiile maxime ale diferenþelor de cursuri, determinate de cerere ºi ofertã, nu de eficienþa producerii. Creºterea sau descreºterea profitabilitãþii producerii nu influenþeazã profitabilitatea acþiunilor prin
schimbarea cursului lor. În acest mod, pe
piaþa autohtonã este destul de dificil sã
determinãm profitabilitatea cu ajutorul
factorilor de producþie. Evaluând acþiunile din punctul de vedere al profitabilitãþii lor, operatorul care activeazã la
bursele de valori occidentale le divizeazã
pe categorii:
 Acþiunile ce posedã o lichiditate
înaltã, aparþinând afacerilor prospere, ce
permit obþinerea unui venit din fluctuaþiile
neesenþiale ale cursurilor.
 Acþiunile care sunt lideri în creºterea diferenþelor de curs, ce au o mãrime
maximã de (P`- P) ºi care poartã denumirea „premiale“;
 Aproximativ similare la formarea
profitului sunt acþiunile „fermecãtoare“ –
acþiunile companiilor tinere, unde preþul
lor se majoreazã foarte activ. În grupa
aceasta intrã acþiunile ce n-au fluctuaþii
considerabile ale cursurilor ºi
 Acþiunile neactive, nelichide, ce nu
prezintã niciun interes pentru investitor.|
Studiu de caz realizat de
dna. ec. Meda Decebal
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KPMG a organizat la Timiºoara conferinþa
despre noutãþile europene
din domeniul preþurilor de transfer
Preþurile de transfer („Transfer pricing“), definite ca fiind preþurile practicate
între persoanele afiliate pentru tranzacþiile
dintre acestea, cum ar fi vânzarea de bunuri
sau prestarea de servicii, transmiterea de
drepturi de proprietate intelectualã sau
efectuarea oricãror altor tranzacþii, devin un
aspect din ce în ce mai important pentru
companiile multinaþionale.
Administraþiile fiscale din întreaga
lume manifestã un interes din ce în ce mai
ridicat pentru a acþiona separat sau împreunã în sensul evitãrii ca multinaþionalele sã
transfere, în mod artificial, profiturile dintr-o þarã cu un grad ridicat de impozitare, de
exemplu, într-o þarã cu un sistem fiscal
relaxat, prin modificarea preþurilor aplicate
tranzacþiilor cu bunuri ºi servicii desfãºurate între persoanele din cadrul aceluiaºi
grup. Pentru a servi acestui scop care are în
ultimã instanþã conotaþie fiscalã, la nivel internaþional s-a introdus conceptul conform
cãruia preþul aferent unor tranzacþii desfãºurate între persoane afiliate sã fie preþul de
piaþã (concept care a fost preluat ºi în legislaþia româneascã).
Anul 2007, precum ºi începutul anului
2008 au adus modificãri prevederilor fiscale
în materie de preþuri de transfer, România
consolidându-ºi legislaþia privitoare la acest
domeniu; prin urmare multinaþionalele se
pot aºtepta la un interes ridicat din partea
autoritãþilor fiscale în legãturã cu acest
aspect. Mai precis, România a introdus procedura de obþinere a unui Acord de preþ în
avans ºi a publicat detalii cu privire la
conþinutul dosarului preþurilor de transfer.
Conferinþa þinutã de KPMG România în
Timiºoara la data de 17 aprilie 2008 a avut
drept scop reliefarea cerinþelor ºi potenþialelor dificultãþi care ar putea apãrea la implementarea ºi conformarea reglementãrilor
în vigoare referitoare la preþurile de transfer.
Reprezentanþii KPMG au adus la cunoºtinþa
participanþilor ultimele modificãri introduse
în legislaþia preþurilor de transfer din România, dar ºi noutãþi europene ºi mondiale
în domeniu, tendinþe de acþiune ale specialiºtilor, ale administraþiilor fiscale, ale
statelor cu privire la preþurile de transfer.
Niculae Done, Tax Partner în cadrul
KPMG, a deschis conferinþa printr-o prezentare a modului în care au apãrut ºi evoluat reglementãrile privind preþurile de
transfer în lume ºi în România, fãcând refe14 |
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rire la legislaþia celorlalte þãri ºi la modul în
care aceasta a fost transpusã în practicã,
precum ºi la abordarea autoritãþilor fiscale
din statele respective cu privire la domeniul

doar jurisdicþia românã ºi fiind emis în
maximum 12 luni de la depunerea cererii)
sau multilateral (implicând mai multe
jurisdicþii ºi fiind emis în maximum 18

preþurilor de transfer. Tendinþele europene
în domeniu au fost aduse la cunoºtinþa participanþilor, referindu-se la încercãrile mondiale de armonizare a reglementãrilor
privind preþurile de transfer cu metodele de
evaluare în vamã a bunurilor importate.
Done a prezentat impactul convergent al
preþurilor de transfer ºi al legislaþiei naþionale cu privire la deductibilitatea cheltuielilor cu servicii, punctând tendinþele de armonizare care existã la nivel european.
De asemenea, Done, care beneficiazã de
o experienþã extrem de semnificativã în domeniul fiscal, a vorbit despre intensificarea
controalelor pe tema preþurilor de transfer,
fãcând mai ales referire la veniturile consistente ce pot fi aduse bugetului de stat din
ajustãri ale preþurilor de transfer folosite.
Adriana Caita, Tax Manager în cadrul
KPMG în România, Transfer Pricing Services, a vorbit despre acordurile de preþ în
avans (APA) ºi cum se aplicã acestea în
România. Acordul de preþ în avans este
reglementat de Codul de Procedurã
Fiscalã ºi Hotãrârea Guvernului nr.
529/2007 care detaliazã procedura de
urmat în cazul aplicãrii pentru obþinerea
unui astfel de acord. Acordul de preþ în
avans poate fi unilateral (implicând astfel

luni de la depunerea cererii). În final,
Caita a menþionat ºi costurile pentru APA:
20.000 euro pentru marii contribuabili ºi
10.000 euro pentru ceilalþi contribuabili.
Prezentarea a continuat cu detalii despre documentaþia pe care un contribuabil
trebuie sã o pregãteascã pentru a justifica
caracterul de piaþã al preþului practicat în
tranzacþii cu persoane afiliate; documentaþia este recentã, detalii cu privire la aceasta au fost publicate în luna februarie a acestui an. Ioana Gheorghe, Senior Consultant
în cadrul KPMG în România, a prezentat
documentele ce trebuie incluse în dosarul
preþurilor de transfer, precum ºi aspecte referitoare la posibilitatea autoritãþilor fiscale
de a estima valoarea tranzacþiilor cu persoane afiliate atunci când documentaþia
pusã la dispoziþie lipseºte sau este insuficientã, precum ºi la amenda pentru neîntocmirea acestui dosar al preþurilor de transfer,
care variazã de la 12.000 la 14.000 RON. În
încheierea acestei secþiuni, Caita a menþionat cã lipsa acestei documentaþii poate conduce la creºterea riscului efectuãrii de ajustãri fiscale ºi de a stabili impozit pe profit
suplimentar, precum ºi majorãri aferente.
Teodora Alecu, Senior Manager în cadrul departamentului de taxe, liderul echi-
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pei de Transfer Pricing, împreunã cu Cristina Voicu, Senior Consultant în cadrul aceluiaºi departament, au adus în discuþie dificultãþile practice cu care se confruntã contribuabilii în materie de preþuri de transfer,
precum ºi metodele care pot fi folosite pentru determinarea preþurilor de transfer.
Teodora Alecu a explicat faptul cã multinaþionalele, ca orice contribuabil, sunt libere sã încheie orice aranjamente comerciale, atât timp cât respectã reglementãrile
legale. Libera circulaþie a bunurilor, capitalurilor ºi a forþei de muncã se respectã ºi
prin dreptul acordat fiecãrei firme de a stabili în mod liber preþurile tranzacþiilor sale,
urmãrind respectarea reglementãrilor în
materie de concurenþã. Administraþiile fiscale, pe de altã parte, sunt libere sã solicite
contribuabililor sã plãteascã un nivel corect
de impozite ºi taxe, în funcþie de legislaþia
în vigoare ºi de volumul ºi caracteristicile
activitãþii economice desfãºurate în România de contribuabili. Divergenþa dintre libertatea comercialã a firmelor de a stabili
preþurile tranzacþiilor ºi obiectivul administraþiilor fiscale de a colecta impozite ºi taxe
din activitatea acestora se regleazã fiscal,
prin aplicarea reglementãrilor în materie de
preþuri de transfer. Din punct de vedere fiscal, se vor lua în considerare nu neapãrat
veniturile ºi cheltuielile generate de preþurile practicate, ci acelea care ar fi generate de
preþuri care ar fi plãtite sau încasate de persoane independente, din afara grupului,
care ar acþiona în condiþii economico-sociale similare ºi ar tranzacþiona produse similare.
Alecu a punctat cã dificultatea majorã a
multinaþionalelor este aceea de a convinge
cã preþurile practicate în urma aplicãrii unei
anumite politici de preþuri de transfer sunt
rezonabile, ele putând caracteriza oricând
relaþii comerciale similare desfãºurate între
persoane independente.
Selecþia metodei de stabilire a
preþurilor de transfer este o etapã deosebit
de dificilã, ce se bazeazã pe o selecþie a
indicatorilor economico-financiari care caracterizeazã foarte bine profitabilitatea
firmei respective, þinând cont de specificul
activitãþii, natura investiþiilor, ciclicitatea
economicã ºi particularitãþile produselor
tranzacþionate. Indicatorii economicofinanciari selectaþi sunt meniþi sã asigure o
dovadã a comparabilitãþii profiturilor
obþinute de firma analizatã cu profiturile
obþinute de agenþi economici independenþi,
dar care opereazã în condiþii similare.
Selecþia ºi motivarea selecþiei metodei de
stabilire a preþurilor de transfer reprezintã o
procedurã complexã, neputând fi fãcutã
decât de persoane cu specializare ºi experienþã în domeniu.|

Tipuri de strategii
de vânzare acoperite
de opþiuni Call
A NCA M ATE º, ECONOMIST
D EPARTAMENTUL OPÞIUNI S IBEX

În principiu, tipurile de vânzãri Call
acoperite se clasificã dupã tipul de opþiune care este folosit în momentul în care
strategia a fost iniþiatã: astfel, existã
vânzãri acoperite de Call „în bani“ ºi
vânzãri acoperite de Call „în afara banilor“. Între aceste douã tipuri existã diferenþe semnificative ºi ele servesc investitorilor pentru atingerea unor scopuri
diferite.
Ca o caracteristicã generalã, vânzãrile Call acoperite „în bani“ sunt considerate a fi strategii defensive, care oferã
o protecþie sporitã ºi un profit potenþial
mai redus, în timp ce vânzãrile Call acoperite „în afara banilor“ sunt considerate
strategii agresive, care oferã o protecþie
redusã, dar aduc profituri mai ridicate.

Pentru a arãta aceste diferenþe, vom
considera din nou cazul în care se deþin
10 contracte futures pe acþiuni DESIF5
scadente în luna martie, achiziþionate la
preþul de 3,36 lei. Pe aceeaºi piaþã avem
disponibile opþiuni Call scadente în
martie „în bani“ la preþ de exercitare de
3,30 lei/acþiune, primã de 0,29 lei/acþiune ºi opþiuni Call „în afara banilor“ la
preþ de exercitare de 3,5 lei/acþiune ºi
primã de 0,16 lei/acþiune.
Din tabelul ºi graficul de mai sus se
pot deduce diferenþele esenþiale dintre
cele douã tipuri de strategii. Vânzarea
acoperitã de Call „în bani“ atinge din

momentul iniþierii nivelul de profit
maxim de 2.300 lei. În acelaºi timp, e
necesarã o deplasare accentuatã a preþului futures pentru a începe sã înregistraþi
pierderi - preþul futures trebuie sã scadã
8,63%, de la 3,36 la 3,07 (gradul de protecþie este egal cu mãrimea primei primite de pe urma vânzãrii Call-ului). În
schimb, vânzarea acoperitã de Call „în
afara banilor“ are un nivel mult mai redus de protecþie, fiind necesarã o deplasare în jos de doar 4,76% a preþului futures, egalã cu 0,16 (mãrimea primei
primite din vânzarea opþiunilor Call „în
afara banilor“). Deoarece întotdeauna un
instrument mai riscant aduce profituri
mai ridicate, profitul maxim care poate fi
obþinut în acest caz este de 3.000 lei.
Fiecare participant pe piaþa derivatelor trebuie sã îºi facã o estimare privind
nivelul procentual al protecþiei ºi al profitului, pentru
diferite preþuri de exercitare
ºi prime existente pe piaþã ºi
sã aleagã tipul de opþiuni
care asigurã randamente
echivalente cu aºteptãrile
sale. Pentru a asigura comparativitatea rezultatelor procentuale, acestea se vor calcula faþã de nivelul preþului
futures existent pe piaþã în
momentul iniþierii strategiei.
În concluzie, puteþi construi o poziþie agresivã
folosind opþiuni „în afara
banilor“, dacã aþi crede cã
preþul futures se va aprecia mai mult în
viitor (strategie situatã imediat sub
cumpãrarea simplã de futures, care
poate fi consideratã drept cea mai agresivã, ºi în acelaºi timp cea mai riscantã
strategie). Dacã însã credeþi cã piaþa va
fi neutrã cu o uºoarã tendinþã de creºtere, veþi intra într-o vânzare acoperitã
de opþiuni Call „în bani“.|
*Acest articol reprezintã un demers
educaþional, iar responsabilitatea
întocmirii planurilor de tranzacþionare ºi
a aplicãrii strategiilor de vânzare a
opþiunilor aparþine exclusiv investitorilor.
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Dezvoltarea personalã –
opþiune sau necesitate?
A NDREEA U DREA – J UNIOR T RAINER ,
MMM C ONSULTING I NTERNATIONAL

Scriu aceste rânduri între douã ateliere de lucru ale întâlnirii anuale a ceea
ce este, începând din 2005: Change Facilitation Associates Network – CFAN, un
forum de dezvoltare personalã ºi generare
a unei platforme comune de învãþare, generare de proiecte (afaceri în final) ºi contribuþie socialã. Ne-am reunit în jurul unei
idei ºi preocupãri comune, aceea de a
înþelege mecanismele schimbãrii, a face
schimb de experienþã, a învãþa noi înºine
mai mult despre mecanismele pe care încercãm sã le creãm în organizaþiile clienþilor noºtri. Mulþi dintre noi lucrãm cu
companii, mulþi lucreazã pentru guverne
sau organisme internaþionale, mulþi pentru ONG-uri. Dar, ne uneºte dorinþa
comunã de a face lucrurile mai bine ºi a ne
specializa în managementul schimbãrii.
Lucrând ca ºi consultant, generând
proiect dupã proiect, intrând în viaþã ºi atmosfera fiecãrei companii client, ai nevoie de multe ori de moment de reflecþie,
de analizã a propriei performanþe ºi dezvoltãri. Ceea ce vreau sã spun este cã
invitaþia pe care o facem managerilor ºi
liderilor cu care lucrãm cãtre dezvoltare
personalã, o aplicãm ºi punem în practicã
noi înºine.
De ce simt eu nevoia de dezvoltare
personalã? Ca ºi om de afaceri ºi conducãtor de companie ai întotdeauna trei
tipuri de repere:
 În exterior: priveºti ºi analizezi ce
face concurenþã, unde te situezi, cum a
evoluat reputaþia ta ºi a serviciilor tale, te
poziþionezi, acþionezi, confirmi
 În interior: oamenii cu care lucrezi
sunt întotdeauna cea mai apropiatã ºi bunã
sursã de a ºti cât de bine faci lucrurile în
compania ta. Momentul în care vor înceta
sã contribuie, sã aibã idei, sã vinã cu inovaþie va da un semnal cã lucrurile nu merg
cum trebuie
 În tine însuþi. Acestea sunt cele mai
solide repere pentru cã pornesc de la valorile tale cele mai profunde, ºi îmi pun
mie întrebarea pe care o pun acelor manageri cu care am ocazia sã lucrez în proiectele de dezvoltare pe care le derulãm: „De
unde ºtii cã faci o treabã bunã? Ce anume
îþi spune, din interior, cã faci ce trebuie ºi
cum trebuie? Care este regula succesului
tãu?“
16 |
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Dezvoltarea personalã este un fenomen prin care, ca lider, ca manager, accepþi sã treci cu deschidere ºi seninãtate în
momentul în care ai reuºit sã fixezi bine
reperele interne, în care ai înþeles diferenþa dintre „a fi în competiþie“ ºi „a obþine
rezultate“, dintre a dori un rezultat cu
orice preþ, între a dori cel mai bun rezultat, în a obþine acel rezultat care va satisface ºi clientul tãu, ºi angajatul tãu, ºi propriile tale valori ºi dorinþe.
Dezvoltarea personalã se poate face în
multe feluri. Pentru mediul de afaceri,
mai ales în dinamica actualã, invitãm la o
dezvoltare personalã care sã includã, într-un format structurat, toate cele trei perspective de care discutam mai sus.
Acest mediu oferã posibilitatea de a
verifica reperele din exterior: comparaþia
performanþei tale faþã de cerinþele unui
program ce cuprinde evaluarea unor competenþe fãrã de care un manager de afacere nu poate activa ºi performa. Îþi compari
rezultatele faþã de un sistem de referinþã al
companiei în care lucrezi ºi într-o echipã
cu care trebuie sã obþii rezultate pentru
afacerea ta.
În acelaºi timp, trebuie sã lucrezi cu ºi
pentru echipa care intrã alãturi de tine în
acest program de dezvoltare ºi percepþia
celor cu care lucrezi ºi interacþionezi îþi va
da un alt punct de referinþã (din interiorul
echipei) asupra capabilitãþilor tale manageriale. Se va lucra în grup, se va analiza
în grup, se va discuta deschis despre procesul muncii împreunã ºi mai puþin despre conþinutul specific al muncii împreunã, lucru pe care de foarte puþine ori, în
dinamica curentã a afacerii, managerii au
timpul ºi concentrarea necesarã sã o facã.
ªi nu în ultimul rând, discuþia individualã cu un consultant ºi propria reflecþie,
îþi oferã ce este cel mai important: auto
analiza, apelul la valorile ºi credinþele
proprii despre ce ai tu de fãcut cu tine însuþi, în dezvoltarea ta ca lider ºi ca manager, pentru a fi mai bun, pentru a ajunge
acolo unde þi-ai propus cu ºi prin intermediul oamenilor pe care îi conduci.
Acesta este un program complex, conceput pentru acele companii ºi acel gen de
manageri care vor sã priveascã lucrurile
în ansamblul lor ºi sã consolideze capabilitãþi pe mai multe direcþii, grãbind astfel procesele de dezvoltare organizaþionalã.

Un astfel de program aduce beneficiul
personalizãrii fiecãrui pas de dezvoltare
cãtre individul lider, individul manager ºi
nu cãtre un anumit nivel de management
în general. Combinaþia între a face ºi a
analiza, a fixa obiective pentru viitor ºi a
fi ghidat în particular cãtre ele din perspectiva cãilor de a ajunge acolo adaugã
valoare imediatã.
Pentru a te dezvolta ca un adevãrat
lider credem cã trebuie fãcuþi paºi permanenþi în dezvoltarea personalã fãrã de care
puterea din interior pãleºte în timp.
Liderii adevãraþi se fac disponibili ºi
accesibili, se dezvãluie arãtând capacitatea de dezvoltare odatã cu cei pe care îi
conduc. Odatã ce fiecare manager a înþeles ce doreºte sã schimbe trebuie sã facã
lucrurile ca sã se întâmple:
 Cunoaºte-te pe tine însuþi – creeazã-þi propriul plan! – Centrul de dezvoltare despre care vã vorbeam alocã un
timp important acestui aspect pentru a
clarifica unde eºti, ce te reþine în a obþine
performanþã, ce ºi unde doreºti sã ajungi.
 Dezvoltã-te! – Implementeazã planul de dezvoltare! – Consultantul îþi poate
oferi suport ºi poate fi ghid: existã cãrþi,
web-site-uri, diferite cursuri care te pot
ajuta sã progresezi..
 Creeazã-þi sprijin ºi support pentru
aceasta dezvoltare! – Creeazã relaþii bune
cu echipa ta. Gãseºte acordul fin care sã
dezvolte relaþii de încredere: acestea te
vor ajuta sã creºti!
 Regãseºte controlul asupra timpului
tãu! Fii mai creativ, învaþã sã stãpâneºti
sursele tale de stress, fii un bun manager
al timpului tãu, alocã prioritãþi ºi mai ales
foloseºte-þi echipa ºi potenþialul sãu!|

Interviu

Ion Mihãilescu: „Contabilitatea
este o limbã unicã!“
R ALUCA D OBRE

Auditorul financiar este profesionistul
de care niciun investitor serios nu se poate
lipsi, atunci când vrea sã afle care este
starea financiarã a unei companii. Este independent, bine pregãtit profesional, integru. În România, existã acum 2.400 de
auditori financiari ºi 750 de firme de audit, conform evidenþelor CAFR. Globalizarea a avut un impact major asupra profesiei ºi a condus la necesitatea introducerii unor standarde internaþionale de
audit valabile oriunde în lume. „La nivel
internaþional, având în vedere cã procedurile pe care auditorii le urmeazã în cazul marilor contribuabili sunt complicate
ºi costisitoare, se va lansa, pânã la sfârºitul anului 2008, un nou set de standarde
de audit pentru contribuabilii mici ºi mijlocii. Acest nou nivel de proceduri presupune, totuºi, existenþa unui risc rezidual,
care rãmâne în gestiunea proprie a firmelor auditate, dar care nu este de naturã
sã creeze erori sau fraude în raportãrile financiare“, declara domnul Ion Mihãilescu, prof. univ. dr., preºedintele Camerei
Auditorilor Financiari din România
(CAFR), la începutul acestui an. România
a adoptat, odatã cu integrarea în Uniunea
Europeanã, ºi reglementãrile Directivelor
Comunitãþii Economice Europene. Astfel,
în ceea ce priveºte criteriile care obligã o
organizaþie sã fie supusã auditãrii anuale,
firmele trebuie sã îndeplineascã douã din
urmãtoarele trei condiþii – depãºirea unei
valori de 3,65 milioane de euro active
totale, un numãr mediu anual de peste 50
de angajaþi sau 7,3 milioane de euro cifra
de afaceri netã. De asemenea, mai sunt
supuse auditãrii toate instituþiile de interes public. Camera Auditorilor Financiari
din România îºi propune sã implementeze, pânã în iunie, componenta legislativã a
directivei care cuprinde activitatea de audit, urmând ca, pânã în luna decembrie a
acestui an, sã implementeze ºi executiv
prevederile acestei reglementãri. „Noutatea este reprezentatã ºi de crearea unui
prim organism de control ºi supraveghere
a calitãþii ºi respectãrii standardelor serviciilor de audit prestate de firme, în
condiþiile în care piaþa auditului din România conþine peste 750 de firme cu
obiect unic de activitate auditul ºi peste
2.500 de specialiºti“, a mai explicat Mihãilescu. Aceste schimbãri, previzionate

pentru anul în curs, împreunã cu specificul pieþei româneºti de audit, creeazã, în
opinia reprezentantului CAFR, „mixul“
necesar pentru concurenþa acerbã existentã pe piaþa de profil autohtonã.
„O companie multinaþionalã trebuie
sã aibã raportãrile contabile ºi de audit fãcute dupã aceleaºi metode ºi proceduri,
deoarece contabilitatea este o limbã unicã“, afirma preºedintele Camerei Auditorilor Financiari din România. Acesta a
explicat faptul cã din anul 2009 se vor
adopta standardele unice la nivel mondial.
Despre aceasta ºi alte subiecte de interes
pentru segmentul financiar-contabil,
domnul Mihãilescu vorbeºte într-un scurt
interviu acordat revistei noastre.
Revista Conta: 1 ianuarie 2007, zi
de referinþã pentru România,
deoarece este ziua în care am fost
admiºi cu drepturi depline în comunitatea europeanã. Pentru aceasta,

din punct de vedere contabil, þara
noastrã a trebuit sã se conformeze
Regulamentului european
1606/2002, privind obligaþia
aplicãrii standardelor internaþionale
de raportare financiarã (IFRS) la
întocmirea situaþiilor financiare
consolidate ale entitãþilor cotate
ale cãror valori mobiliare sunt
cotate pe pieþe reglementate.
Domnule preºedinte, cum stãm cu
practica contabilã, companiile
vizate au înþeles corect noile reglementãri?

Ion Mihãilescu: Problema introducerii procedurilor IFRS în sistemul contabil românesc a fãcut obiectul unor serioase analize ºi dezbateri în decursul timpului la nivelul guvernamental, respectiv
Ministerul Economiei ºi Finanþelor.
România, odatã intratã în UE, are obligaþii sporite în ceea ce priveºte adoptarea
în reglementãrile naþionale a prevederilor
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Interviu
cu privire la prezentarea, raportarea ºi
depunerea situaþiilor financiare întocmite
de entitãþile româneºti, aceasta þinând
cont de cerinþele Directivei a IV-a ºi a
VII-a a CEE care au fost preluate în conþinutul Ordinului MFP nr.1752/2005.
Companiile au înþeles în parte despre ce
este vorba, iar cu sprijinul CECCAR trebuie sã înþeleagã rolul ºi importanþa
noilor reglementãri contabile.
Revista Conta: Noile reglementãri,
impuse de standardele IFRS, au
adus modificãri majore în politica
contabilã, principiile contabile, aºa
cum erau cunoscute pânã de
curând?

Ion Mihãilescu: Sigur cã noua legislaþie în materie a condus la o serie de ajustãri în ceea ce priveºte legislaþia naþionalã
pornind de la modificarea prevederilor
Legii Contabilitãþii pânã la conceptele
fundamentale ale întregii contabilitãþi,
astfel:
 Reglementarea naþionalã asigurã
într-un singur act legislativ raportarea
financiarã;
 Contabilitatea de angajamente;
 Imaginea fidelã;
 Continuitatea activitãþii;
 Consecvenþa prezentãrii;
 Prudenþa;
 Independenþa;
 Evaluarea separatã a elementelor de
activ ºi de datorii;
 Intangibilitatea;
 Necompensarea;
 Substanþa economicã ºi realitatea
evenimentelor;
Respectarea acestor concepte fundamentale implicã serioase abordãri cu privire la politicile ºi principiile contabile.
IFRS se aplicã începând cu sfârºitul anului 2007 la urmãtoarele tipuri de entitãþi:
instituþii de credit, societãþi de asigurarereasigurare, entitãþi cotate la bursã ºi entitãþi cu acþiuni tranzacþionate pe o piaþã
reglementatã, entitãþi proprietate de stat,
entitãþi care beneficiazã de sprijinul statului sau de garanþii ale statului.
Revista Conta: Una dintre cele mai
mari realizãri ale acestui an în
domeniul auditului financiar presupune înfiinþarea unui organism
de supraveghere al activitãþii mai
sus menþionate. Odatã ajuns
funcþional, acest organism independent va elabora proceduri de
supraveghere ºi evaluare ºi,
implicit, sancþiuni. Explicaþi, vã rog,
avantajul acestei organizãri ºi
eventualele puncte slabe.
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Ion Mihãilescu: Consiliul pentru Supravegherea Publicã a Activitãþii de Audit
Statutar va contribui prin acþiunile sale la
creºterea încrederii publice în activitatea
de audit statutar al situaþiilor financiare
anuale, individuale ºi consolidate întocmite de cãtre entitãþile economice, la creºterea calitãþii misiunilor desfãºurate de
auditori.

lucru IAASB, a lansat un set de standarde
internaþionale de audit aplicabile unor astfel de entitãþi, scopul acestora fiind de a
furniza auditorilor un set de îndrumãri
care sã conducã la realizarea misiunilor
de audit pentru astfel de entitãþi cu onorarii mai reduse, astfel încât sã poatã fi
suportate de beneficiarii unor asemenea
servicii.

Revista Conta: Tot în domeniul auditului, companiile mici ºi mijlocii vor
beneficia de noi standarde de control, diferite de cele ale marilor
companii. Care sunt avantajele
noilor standarde de audit pentru
IMM-uri ºi de ce s-a impus separarea procedurilor de cele uzitate în
cazul marilor companii?

Revista Conta: În cadrul tuturor
apariþiilor media promovaþi importanþa parteneriatului public-privat
în reforma sistemului contabil ºi de
audit din România. La dezbaterile
la care participaþi amintiþi de
importanþa adoptãrii Standardelor
Internaþionale de Contabilitate ºi a
Standardelor Internaþionale de
Audit ºi Asigurare pentru
îmbunãtãþirea calitãþii raportãrilor
financiare, precum ºi costurile ºi
beneficiile adoptãrii acestor standarde atât pentru entitãþile economice, cât ºi pentru interesul public,
în general, interes public în apãrarea cãruia profesia de audit joacã
un rol esenþial. Efortul depus de
cele douã pãrþi implicate se împarte echitabil?

„

În procesul de globalizare,
þara noastrã nu face
opinie separatã din punctul
de vedere al modului
de raportare ºi
informare contabilã.

“

Ion Mihãilescu: IMM-urile reprezintã viitorul economiei româneºti ºi de
aceea se încearcã sã se gãseascã rãspunsuri la unele întrebãri ale mediului de afaceri cum ar fi: predictibilitatea, simplitatea legislaþiei, inclusiv a raportãrilor financiare ºi auditarea acestora, tragerea ºi
utilizarea fondurilor structurale etc. Pentru aceasta, IFAC, prin organismul sãu de

Ion Mihãilescu: În procesul de globalizare a economiilor, þara noastrã nu
poate face opinie separatã din punctul de
vedere al modului de raportare ºi informare contabilã, pentru cã rezultatele activitãþilor desfãºurate pretutindeni trebuie
sã fie mãsurate cu aceleaºi unitãþi, iar
aceastã mãsurare trebuie analizatã de cãtre auditori pentru a conferi credibilitate
ºi fiabilitate informaþiei contabile. Este
foarte important ca organismele profesionale sã aibã preocupãri majore atât în ceea
ce priveºte întocmirea situaþiilor financiare, cât ºi efectuarea unor misiuni de audit,
de înaltã performanþã profesionalã orientate spre apãrarea interesului public, acest
lucru impune ca profesioniºtii contabili sã
colaboreze în realizarea misiunilor sale.|

Analizã

Despre monedã la credite...
R ALUCA D OBRE

În goana dupã clienþi noi ºi odatã cu
dezvoltarea consumului, bãncile din România au început sã scoatã la ivealã noi
instrumente de împrumut. Pentru cei interesaþi sã obþinã un credit cât mai ieftin,
cea mai avantajoasã ofertã pare a fi cea în
francul elveþian, aºa-numita „monedã
exoticã“. Moneda elveþianã este tentantã
ºi datoritã faptului cã, în comparaþie cu
moneda europeanã ºi cea americanã, permite încadrarea pentru obþinerea unor
sume mai mari. Însã, atenþie! Riscul valutar asociat francilor elveþieni, precum ºi
cel de dobândã, pot da peste cap ulterior
calculele iniþiale. Riscul valutar se explicã
prin volatilitatea destul de mare a leului ºi
a volumului de tranzacþionare redus,
franc/leu prin intermediul euro. Dacã pe
piaþa europeanã dobânda EURIBOR este
de 4,79%/an pentru perioade de trei luni,
în cazul francului elveþian nivelul este de
2,76%. Este de remarcat faptul cã, adunate – dobânda ºi toate comisioanele solicitate de bãnci – costurile sunt în continuare

mult mai scãzute decât dobânda de politicã monetarã a BNR, care este de 9,5%/an.

Creditele în franci elveþieni
nu sunt lipsite de riscuri
Guvernatorul BNR a atras atenþia asupra pericolului creditãrii în franci elveþieni, spunând cã în momente de mari turbulenþe internaþionale moneda helvetã se
poate aprecia considerabil atât faþã de leu,
cât ºi faþã de euro, ceea ce poate induce
mari pierderi clienþilor. Cum ar trebui sã
reacþioneze bãncile care atribuie împrumuturi într-o astfel de monedã dupã intervenþia verbalã a oficialului bãncii centrale? Riscul de curs este unul real, indiferent despre ce valutã vorbim. Pe de altã
parte, în cazul francului elveþian acest risc
este diminuat de nivelul mult mai redus al
dobânzii faþã de euro, ca sã nu mai vorbim
de leu, sunt de pãrere analiºtii site-ului
financiar Conso. Tot ca un factor de reducere a riscului valutar acþioneazã ºi
majorãrile salariale – în ultimii ani, veniturile au crescut substanþial mai rapid de-

cât inflaþia, oferind clienþilor resurse suplimentare pentru rambursarea creditelor,
chiar în condiþiile unei evoluþii nefavorabile a cursului de schimb. În sfârºit, mai
pot adãuga cã, potrivit experienþei Bancpost, creditele în franci elveþieni au pânã
acum o ratã de neperformanþã mai redusã
decât a creditelor de acelaºi tip acordate în
alte valute – e adevãrat însã cã ºi portofoliul nostru în aceastã monedã este mai tânãr.

În prezent, cele mai scãzute
dobânzi de pe piaþã
sunt în medie de 6%
Din 2002, dobânzile interbancare în
franci elveþieni se gãsesc la niveluri extrem de scãzute (între 0,5-1,5%). Datoritã
inflaþiei reduse, banca centralã a Elveþiei
a diminuat foarte mult dobânzile, astfel cã
bãncile au putut sã acorde împrumuturi în
aceastã monedã la costuri mici. În prezent, pe piaþa creditelor ipotecare dobânzile în franci elveþieni se situeazã între 5,1
ºi 7,12%, cu un DAE mediu de 7,2% pentru un credit de 115.000 franci elveþieni
(echivalentul a 70.000 euro) pe 30 de ani.
În aceleaºi condiþii, la euro, dobânzile
variazã între 6,16 – 10,5%, iar DAE mediu pentru un credit ipotecar de 70.000
euro pe 30 de ani este de 9%.

Francul elveþian, recomandat
pe termen scurt
Comparativ cu un împrumut în euro,
cel în franci elveþieni are asociat un risc
valutar mult mai ridicat. Aderarea României la UE implicã, la un moment dat, ºi
adoptarea monedei unice. În acel moment,
toate tranzacþiile se vor realiza în euro,
veniturile vor fi obþinute în euro, astfel cã
împrumuturile în aceastã monedã nu vor
mai avea risc valutar. Din aceastã perspectivã, un împrumut pe termen lung
cum ar fi un credit ipotecar sau unul de
nevoi personale cu ipotecã este mult mai
avantajos în euro decât în franci elveþieni.
Chiar ºi pânã la adoptarea monedei unice,
creditele în euro sunt mai avantajoase,
prin prisma riscului valutar. Economia
româneascã este mult mai strâns conectatã
cu UE decât cu Elveþia, astfel cã ºi cursul
leului faþã de euro va fi mai stabil decât
raportul RON/CHF. Astfel, creditele în
franci elveþieni îºi gãsesc utilitatea pe termen scurt, în condiþiile în care pe piaþã nu
se manifestã turbulenþe serioase, mai ales
ale cursului valutar. Pe termen lung, creditele în euro sau în moneda naþionalã
conferã mai multã siguranþã.|
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Corectarea erorilor în
contabilitatea fondurilor europene
Continuãm ºi în acest numãr al revistei
sã vã prezentãm câteva informaþii utile
referitoare la gestionarea fondurilor europene. 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 ca
rezultat folosirea incorectã a unui raport,
Ofiþerul de contabilitate trebuie sã corecteze ºi raportul respectiv ºi sã-l înainteze
ªefului 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
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fondurile structurale ºi din co-finanþarea 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 ªeful SCP. Reconcilierea va fi
ulterior aprobatã de cãtre Directorul general al DGAPP.

Reconcilierea înregistrãrilor
contabile ale MDLPL
cu extrasele de cont
În timp de 20 de zile de la sfârºitul
lunii, ªeful 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,
ªeful 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 (Anexa 5.4.4.6.3.).
Pânã la data de 20 a lunii urmãtoare,
ªeful 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, ªeful
SCP va cere Ofiþerilor de contabiltate sã

Fonduri europene
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.

Înregistrãri contabile conform OMFP 1917/2005

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 reconcillia Raportul SMIS
cu Registrul jurnal al DGAPP folosind
Sistemul de Raportare SMIS ºi va trimite
reconcilierea Directorului general al DGAPP
pentru aprobare (Anexa 5.4.4. 6.4.).
Dacã se constatã unele diferenþe între
înregistrãrile din sistemul SMIS ºi cele ale
DGAPP, ªeful 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.

Registrul debitorilor
Registrul debitorilor va furniza informaþii privind sumele ce trebuie recuperate
de la beneficiari, ca rezultat al unor iregularitãþi sau al unor cheltuieli neeligibile constatate ulterior rambursãrii cheltuielilor
cãtre beneficiari.
Ofiþerii de contabilitate desemnaþi din
cadrul SCP vor pãstra ºi vor aduce la zi
Registrul Debitorilor.
Registrul debitorilor va include:
 Numele debitorului;
 Numãrul proiectului;
 Adresa debitorului;
 Detalii despre situaþia juridicã a debitorului, cum ar fi numãr de înregistrare;
 Suma de recuperat;
 Penalitãþile impuse debitorului (dacã
este cazul), care se vor adãuga datoriei
iniþiale;
 Data la care sumele trebuie plãtite de
cãtre debitor;
 Sumele primite pânã la data respectivã;

Soldul care trebuie încã recuperat;
Motivul care a determinat luarea
deciziei de recuperare a fondurilor ºi, în
mod special specificat, dacã recuperarea se
datoreazã apariþiei unei iregularitãþi;
 Data apariþiei iregularitãþii.
Aspecte detaliate privind procesul de
recuperare a debitelor se regãsesc în Manualul de recuperare a debitelor.



Verificarea ºi autorizarea
cheltuielilor
Scopul acestei secþiuni este de a oferi o
descriere detaliatã a procedurilor privind verificarea cererilor de rambursare transmise
de cãtre beneficiari ºi autorizarea cheltuielilor, în cadrul Serviciului Autorizare POR
din cadrul Direcþiei Generale Autorizare ºi
Plãþi Programe. Procedurilor descrise în
aceastã secþiune le sunt anexate liste de ver-

ificare, descrieri, fluxuri, formulare, piste de
audit, precum ºi alte informaþii necesare.
Aceastã secþiune a manualului trebuie
parcursã de cãtre tot personalul din cadrul
Serviciului Autorizare POR din cadrul
DGAPP.

Domeniul de aplicare
Procedurile descrise în aceastã secþiune
a manualului se vor aplica în cadrul Serviciului Autorizare POR din cadrul Direcþiei
Generale Autorizare ºi Plãþi Programe ºi
vor face referire la:
 regulile generale privind verificarea
eligibilitãþii cheltuielilor;
 realizarea procesului de eºantionare
pentru stabilirea contractelor ce se vor verifica pe teren;
 verificarea eligibilitãþii cheltuielilor
pe baza documentelor justificative;
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 verificarea pe teren a proiectelor
finanþate în cadrul POR;
 autorizarea cheltuielilor.

Legislaþie aplicabilã
 Regulamentul Comisiei (CE) nr.
1083/2006 ce conþine prevederi generale cu
privire la Fondul European de Dezvoltare
Regionalã, Fondul Social European ºi
Fondul de Coeziune ºi de abrogare a
Regulamentului Consiliului (EC) nr.
1260/1999 privind prevederile generale ale
Fondurilor Structurale;
 Regulamentul Comisiei (CE) nr.
1080/2006 cu privire la Fondul European
de Dezvoltare Regionalã ºi care abrogã Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1783/ 1999;
 Regulamentul Comisiei (CE) nr.
1681/1994 privind neregulile ºi recuperarea
sumelor plãtite greºit, în legãturã cu
finanþarea politicilor structurale ºi organizarea unui sistem informaþional în acest
domeniu;
 Regulamentul Comisiei (CE) nr.
2988/1995 cu privire la protecþia intereselor financiare ale Comunitãþii Europene;
 O.U.G nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate
României de cãtre Comunitatea Europeanã,
precum ºi a fondurilor de co-finanþare aferente acestora, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
 H.G. nr. 497/2004 privind stabilirea
cadrului instituþional pentru coordonarea,
implementarea ºi gestionarea instrumentelor structurale, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;
 O.G. nr. 79/2003 privind controlul ºi
recuperarea fondurilor comunitare, precum
ºi a fondurilor de co-finanþare aferente utilizate necorespunzãtor;
 H.G. nr. 1510/2003 pentru aprobarea
Normelor Metodologice de aplicare a OG
nr.79/2003 privind controlul ºi recuperarea
fondurilor comunitare, precum ºi a fondurilor de co-finanþare aferente utilizate
necorespunzãtor;
 H.G. nr. 361/2007 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice ºi Locuinþelor;
 O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziþie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice ºi
a contractelor de concesiune de servicii;
 H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea
Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziþie
publicã din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contactelor de achiziþie publicã, a
contractelor de concesiune de lucrãri publice
ºi a contractelor de concesiune de servicii;
 O.G. nr. 29/2007, privind modul de
alocare a instrumentelor structurale, a pre-
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finanþãrii ºi a cofinanþãrii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naþional
de dezvoltare, în bugetul instituþiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale ºi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenþã, aprobatã cu modificãri ºi
completãri prin Legea nr. 249/2007;
 Ordinul MEF nr. 911/2007 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. 29/2007;
 HG nr. 2139/2004 pentru aprobarea
Catalogului privind clasificarea ºi duratele
normale de funcþionare a mijloacelor fixe;
 HG nr. 759 privind regulile de eligi-

bilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul
operaþiunilor finanþate prin programele
operaþionale;
 HG nr. 1179/2002 privind aprobarea
Structurii devizului general ºi a Metodologiei privind elaborarea devizului general
pentru obiective de investiþii ºi lucrãri de
intervenþii, completatã cu Hotãrârea nr.
935/2003;
 Ordinul comun MDLPL/MEF nr.
607/2007 pentru aprobarea categoriilor de
cheltuieli eligibile pentru domeniul major
de intervenþie „Reabilitarea ºi modernizarea reþelei de drumuri judeþene, strãzi
urbane – inclusiv construcþia/reabilitarea

ºoselelor de centurã“ în cadrul axei prioritare „Îmbunãtãþirea infrastructurii de transport regionale ºi locale” din cadrul
Programului Operaþional Regional 20072013;
 Ordinul comun MDLPL/ MEF nr.
.../2007 pentru aprobarea categoriilor de
cheltuieli eligibile pentru domeniul major
de intervenþie „Îmbunãtãþirea dotãrii cu
echipamente a bazelor operaþionale pentru
intervenþii în situaþii de urgenþã“ în cadrul
axei prioritare „Îmbunãtãþirea infrastructurii sociale“ din cadrul Programului
Operaþional Regional 2007-2013;
 Regulamentul Comisiei nr. 1998/
2006 privind ajutorul de minimis;
 Regulamentul Comisiei nr. 70/2001
privind ajutorul de stat pentru IMM-uri;
 Regulamentul Comisiei nr. 1628/
2006 privind ajutorul de stat regional;
 Instrucþiunile Comisiei privind ajutorul de stat pentru protejarea mediului
(2001/C 37/03);
 Ordin al preºedintelui Consiliului
Concurenþei nr. 175/2007 pentru punerea în
aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat;
 OUG nr. 30/2006 privind funcþia de
verificare a aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a contractelor de
achiziþie publicã;
 HG nr. 942/2006 pentru aprobarea
Normelor de aplicare a Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 30/2006 privind
funcþia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziþie publicã;
 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în
construcþii, reactualizatã;
 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
executãrii lucrãrilor de construcþii, republicatã;
 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu completãrile ºi modificãrile ulterioare;
 OMFP nr. 1850/2004 privind registrele ºi formularele financiar-contabile;
 Legea nr. 500/2002 privind finanþele
publice cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
 Ordonanþa nr. 119/ 1999 privind controlul intern ºi controlul financiar preventiv
propriu, republicãtã;
 Ordinul nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale
referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
 Ordinul nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control
intern la entitãþile publice ºi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial.|
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Modificãri ale nivelului salariilor de bazã
pentru unii funcþionari bugetari
Ministerul Muncii a lansat spre dezbatere publicã Ordonanþa de urgenþã pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul
salariilor de bazã ºi al altor drepturi ale
personalului bugetar salarizat. Iniþiatorii
proiectului motiveazã emiterea actului
normativ prin faptul cã în anul 2007 potrivit art.3 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr.19/2003 privind consilierii
pentru afaceri europene, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, salariile de bazã
ºi celelalte drepturi salariale ale consilierilor pentru afaceri europene au fost stabilite potrivit Legii nr.495/2004 privind
salarizarea ºi alte drepturi bãneºti ale personalului din administraþia centralã a Ministerului Afacerilor Externe, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, la nivelul
funcþiei de consilier diplomatic, respectiv
2.103 lei. Suplimentar, salariile de bazã
ale acestora puteau fi majorate cu pânã la
50%, pe baza criteriilor ºi în limitele stabilite prin Hotãrârea Guvernului nr.
4/2004.
Ca urmare a modificãrii coeficienþilor
de ierarhizare prin Legea nr.334/dec.2007
de modificare a Legii nr. 495/2004, ar fi
condus la luna decembrie 2007, pentru
consilierii de afaceri europene, la un salariu de bazã de 4.201 lei, care ar fi depãºit
în aceastã situaþie salariul de bazã al funcþiei de secretar general (4.010 lei) ºi care
în prezent nu poate fi depãºit, potrivit
legii – susþin iniþiatorii.
În 2008, pentru a se evita situaþia de
mai sus, prin Ordonanþa Guvernului nr.
10/2008, s-a stabilit o nouã echivalare a
funcþiei de consilier pentru afaceri europene cu funcþia de secretar III din centrala
Ministerului Afacerilor Externe, rezultând
un salariu de bazã de 3.232 lei, salariu de
bazã care se situeazã sub nivelul salariului de bazã al funcþiei de secretar general,
de 4.010 lei. Prin aplicarea în continuare a
prevederilor Hotãrârii Guvernului nr.
4/2004 de majorare a salariilor de bazã cu
pânã la 50% ºi în aceastã situaþie se înregistreazã în unele cazuri depãºirea salariului
de bazã al funcþiei de secretar general.
Proiectul prezentei ordonanþe de urgenþã a Guvernului reglementeazã modalitatea de salarizare unitarã a consilierilor
pentru afaceri europene aplicabilã în toate
instituþiile publice. În acest mod salariile
de bazã pentru toþi consilierii pentru afaceri europene se stabilesc potrivit preve-

derilor din Ordonanþa Guvernului nr.
10/2008 ºi a Hotãrârii Guvernului nr.
749/1998.
De asemenea, pentru rezolvarea situaþiei actuale se impune în regim de urgenþã realizarea unor norme de interpretare în
cuprinsul proiectului de act normativ, prin
introducerea unui articol în aceasta. În

acest mod se evitã înregistrarea unor
plângeri prealabile ce pot fi formulate de
consilierii pentru afaceri europene, plângeri care ar conduce la costuri mai mari
decât plata drepturilor salariale, deoarece
la acestea se pot adãuga sumele ce pot fi
plãtite cu titlu de cheltuieli de judecatã în
cazul înregistrãrii unor litigii.
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Descrierea situaþiei actuale
Iniþiatorii suþin cã potrivit art. 30 din
Ordonanþa Guvernului nr. 10/2008, articolul 3 alineatul (2), teza 1 din Ordonanþa
de urgenþã a Guvernului nr. 19/2003 a fost
modificatã în sensul cã salariile de bazã ºi
celelalte drepturi salariale ale consilierilor
pentru afaceri europene sunt cele stabilite
potrivit Legii nr.495/2004 privind salarizarea ºi alte drepturi bãneºti ale personalului din administraþia centralã a Ministerului Afacerilor Externe ºi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare ºi institutele culturale româneºti din strãinãtate, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, pentru funcþia prevãzutã la poziþia
7 din anexa nr. 1 la aceasta ºi se reîncadreazã în mod corespunzãtor pe funcþia
de secretar III.

Schimbãri preconizate
Introducerea funcþiei de consilier pentru afaceri europene în anexa nr.Ib la Ordonanþa Guvernului nr.10/2008 (act normativ care reglementeazã salarizarea personalului contractual), prevãzutã cu un nivel al salariului de bazã cuprins între o limitã minimã ºi o limitã maximã, ºi anume
2.103 lei ºi 3.232 lei.
Stabilirea salariilor de bazã între limite pentru personalul încadrat pe funcþia de
consilier pentru afaceri europene se face
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potrivit Hotãrârii Guvernului nr. 749/
1998 privind aprobarea Metodologiei
pentru stabilirea normelor de evaluare a
performanþelor profesionale individuale
ºi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bazã între limite, publicatã în
Monitorul Oficial nr. 407 din 27 octombrie 1998, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare. Acordarea tuturor sporurilor
salariale aplicabile în instituþia în care îºi
desfãºoarã activitatea, fãrã a fi limitat nivelul de salarizare al acestei funcþii rezultat, la nivelul salariului de bazã al secretarului general din ministere. Acordarea primei de vacanþã ºi a premierii lunare în
cuantum de 10%, motivat de faptul cã în
prezent prin asimilare cu o funcþie diplomaticã, beneficiau de aceste premieri. Reglementarea drepturilor salariale ale consilierilor pentru afaceri europene pentru

perioada 1 ianuarie 2008 – 31 martie 2008
în sensul cã, cuantumul drepturilor salariale individuale se stabileºte prin ordin al
conducãtorului autoritãþii sau instituþiei
publice în care îºi desfãºoarã activitatea,
corespunzãtor unui salariu de bazã de
3.232 lei prevãzut de art.30 din Ordonanþa Guvernului nr.10/2008 la care se adaugã, dupã caz, sporurile acordate potrivit
legii, fãrã a depãºi nivelul salariului de
bazã prevazut de lege pentru funcþia de
secretar general din ministere ºi alte
organe de specialitate ale administraþiei
publice centrale. Abrogarea prevederilor
existente în prezent, respectiv, echivalarea cu o funcþie diplomaticã, Secretar III,
limitarea la salariul de bazã al secretarului
general din ministere ºi Hotãrârii Guvernului nr.4/2004 de majorare cu 50% a
salariilor de bazã.|
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Check Point oferã noi dispozitive
Power-1 pentru a securiza
companiile multinaþionale
Check Point® Software Technologies
Ltd, a anunþat lansarea Check Point Power1™, o nouã linie de dispozitive de securitate pentru internet care oferã filialelor
corporate, unde este nevoie de înaltã performanþã, o soluþie de securitate simplã, puternicã ºi uºor de controlat cu cel mai bun
raport preþ/performanþã. Dispozitivele
Power-1 combinã firewall, IPSec, reþea virtualã privatã (VPN) ºi prevenirea accesului
neautorizat cu tehnologii avansate de accelerare, oferind o platformã de securitate de
înaltã performanþã pentru mediile multiGbps.
„Suntem angajaþi sã oferim clienþilor
noºtri soluþii de securitate de înaltã performanþã“, a declarat Dorit Dor, vice president
of product management, Check Point.
„Power-1 oferã clienþilor flexibilitate pentru a combate aplicaþiile rãufãcãtoare ºi
ameninþãrile, în timp ce menþine viteze
mari predictibile. Cu noile dispozitive,
securitatea adecvatã nu vine la costul performanþei reþelei“, a completat Dorit Dor.

Preþ record pentru rata
de performanþã
Dispozitivele Power-1 oferã throughput firewall de pânã la 14 Gbps, oferind
firewall-ul cu cel mai bun raport cost / eficienþã pentru mediile de înaltã performanþã
– un raport preþ / performanþã sub 4 $ per
Mbps. Cu o vitezã de prevenire a accesului
neautorizat de 6.1 Gbps, clienþii pot câºtiga,
de asemenea, abilitatea de a opri
ameninþãrile la nivelul aplicaþiei la cele mai
bune viteze din industrie. De aceea, organizaþiile care se confruntã cu ameninþãri de
securitate, cum ar fi viermi sau fluxuri tampon, vor fi capabile sã le opreascã, în timp
ce menþin un nivel înalt de performanþã
pentru aplicaþiile business critice. De când
tehnologiile de accelerare avansate sunt
incluse în software, clienþii pot primi, de
asemenea, îmbunãtãþiri ale performanþei
fãrã sã îmbunãtãþeascã hardware-ul.
„Cu introducerea Power-1, clienþii primesc un bun raport preþ /performanþã într-un dispozitiv de înaltã performanþã bazat
pe software-ul de securitate premiat de la
Check Point“, a declarat Tim Richardson,
network and security solutions product
manager, Akibia. „Power-1 aduce la gama

largã de opþiuni de dispozitiv oferite de
Check Point Open Choice ºi permite
clienþilor sã gãseascã o soluþie pentru aplicaþie care îndeplineºte exact necesitãþile lor,
maximizând valoarea investiþiei în securitate“, a completat Tim Richardson.

• Cel mai bun firewall din industrie,
VPN ºi prevenire a accesului neautorizat
• Disponibilitate înaltã, echilibrarea
descãrcãrii ºi rutare dinamicã pentru nivelele de reabilitare ale centrelor de date

Instalare modernizatã ºi
mentenanþã
Ca singurã soluþie de securitate de la un
singur vendor, Power-1 oferã o experienþã
de instalare mai simplã ºi mai rapidã pentru
clienþi. Noile protecþii ale securitãþii ºi actualizãrile produsului pot fi uºor instalate
atunci când este nevoie de ele, astfel încât
afacerile sã obþinã rapid cea mai nouã instalare de securitate.

O singurã consolã, instalare
integratã
Dispozitivele Power-1 multiple pot fi
controlate de la nivel central cu alte gateway-uri de securitate de la Check Point prin
intermediul unei singure console, simplificând astfel managementul de securitate
a reþelei ºi reducând costurile de administrare. Consola simplificã managementul
arhitecturilor complexe din mediile de
înaltã performanþã. În plus, oferã o singurã
interfaþã pentru controlul firewall-ului,
VPN –ului ºi prevenirii accesului neautorizat, la fel ca ºi capabilitãþi analitice ºi de
monitorizare.
Pe mãsurã ce filialele corporaþiilor
cresc în complexitate sau în mãrime, mediile lor vor cere dispozitive de securitate
cu mai multe porturi ºi cu o mai mare performanþã. Cele douã noi modele de dispozitive Check Point Power-1 oferã abilitatea
de a rãspunde la toate nivelele de complexitate. Ele includ:
• Power-1 5070, combinând performanþa de accelerare cu un preþ atractiv, are
throughput firewall de 9 Gbps, pânã la 14
porturi, un hard-drive mobil ºi un furnizor
de energie dual hot-swappable
• Power-1 9070, modelul de top, are
throughput firewall de 9 Gbps, pânã la 18
porturi, perechi de hard-drive-uri mobile ºi
perechi de furnizori de energie hot-swappable.
Ambele modele Power-1 includ urmãtoarele componente de securitate:

• Accelerarea securitãþii pentru a bloca
ameninþãrile la nivelul aplicaþiei - cum ar fi
viermii, fluxul buffer ºi malware-ul – la
viteze multi-Gbps
• Servicii SmartDefense® disponibile
prin abonament pentru protecþie împotriva
ameninþãrilor emergente
• Firewall-ul la nivelul aplicaþiei web ºi
SSL VPN pot fi adãugate prin licenþã
• Capabilitãþi UTM opþionale, incluzând antivirus ºi anti-spyware, filtrare web,
securitatea aplicaþiei web ºi securitatea
mesageriei.
Check Point Power-1 extinde linia
Open Choice disponibilã pentru clienþii
companiei. Aceºtia pot rula întreaga gamã
de soluþii Check Point de la dispozitivele
pentru acasã, la un preþ sub 500 $, pânã la
modelele de performanþã 40Gbps, folosind
o singurã arhitecturã, o singurã consolã de
management, pe hardware de la o varietate
de vendori incluzând Check Point, Nokia,
Crossbeam, IBM, Sun ºi alþi vendori de servere open.
În curând, Check Point va anunþa, de
asemenea, trei noi dispozitive UTM-1®
pentru companii de toate mãrimile. Dispozitivele UTM-1 combinã cel mai bun dispozitiv de la Check Point ºi firewall la
nivelul aplicaþiei, site-to-site ºi acces de la
distanþã VPN, antivirus pentru gateway ºi
anti-spyware, prevenirea accesului neautorizat, filtrare web ºi securitate completã a
mesageriei. Împreunã, aceste douã lansãri
ilustreazã cã soluþiile complexe de securitate bazate pe aplicaþie ale companiei sunt
fãcute sã corespundã cerinþelor afacerilor
de toate mãrimile.|
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4PSA Total Backup
2, soluþia de backup
pentru serverele
Parallels Plesk
Rack-Soft a lansat 4PSA Total Backup
2, noua versiune a soluþiei de backup pentru serverele care ruleazã Parallels Plesk.
Aplicaþia automatizeazã procesul de backup ºi maximizeazã disponibilitatea serviciilor de hosting. Noua ediþie aduce îmbunãtãþiri ºi facilitãþi noi care vizeazã simplificarea modului de exploatare, creºterea
flexibilitãþii în configurare ºi optimizarea
performanþelor serverului în timpul salvãrii
copiilor de siguranþã.
4PSA Total Backup administreazã ciclul de viaþã al procesului de backup: arhivarea într-unul dintre formatele suportate,
transferarea fiºierelor rezultate pe un server
de stocare, alertarea administratorului în
cazul în care apar evenimente nedorite ºi
restaurarea datelor salvate.
Aplicaþia poate codifica fiºierele de
backup, ceea ce permite stocarea lor într-o
infrastructurã publicã fãrã riscul compromiterii confidenþialitãþii informaþiilor.
Pentru minimizarea timpului de backup,
4PSA Total Backup salveazã doar diferenþele rezultate de la data realizãrii ultimei
arhivãri.
Noua versiune aduce ºi alte îmbunãtãþiri importante, cum ar fi opþiunile de control asupra stocãrii ciclurilor de backup,
restaurarea selectivã, limitarea lãþimii de
bandã necesare pentru copierea fiºierelor
de backup ºi compresia în timpul transmisiei.
„Din perspectiva procesului de backup,
furnizorii de servicii au cerinþe speciale.
Pentru aceºtia este vital ca arhivãrile efectuate sã nu afecteze procesele normale ce
ruleazã pe serverele aflate în producþie, sã
poatã stoca arhivele la terþi fãrã a fi nevoie
sã impunã politici stricte de securitate, sã
economiseascã spaþiul de stocare ºi sã optimizeze viteza de transfer a fiºierelor cãtre
infrastructura de stocare. Prin noua versiune 4PSA Total Backup fructificãm experienþa acumulatã în cei aproape cinci ani
scurºi de la lansarea primei ediþii a aplicaþiei“, a declarat Bogdan Cârstoiu, director general Rack-Soft.
4PSA Total Backup 2 este compatibil
cu toate serverele Parallels Plesk care ruleazã pe sistemele de operare Linux/Unix.
Costurile de licenþiere pornesc de la 55
euro ºi includ serviciile de suport tehnic
pentru o perioadã de 12 luni.|
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72% din reþelele companiilor
ºi 23% din utilizatorii individuali
sunt infectaþi cu malware
Un studiu efectuat de PandaLabs
asupra a peste 1,5 milioane de utilizatori
a arãtat cã 72% din companiile ce au o
soluþie de securitate actualizatã aveau
malware în reþelele lor. În rândul utilizatorilor individuali, studiul a confirmat
faptul cã 23% din calculatoarele personale erau infectate. Datele curente indicã faptul cã situaþia nu s-a îmbunãtãþit.
Motivul real este acela cã soluþiile
de securitate tradiþionale nu mai sunt
suficiente pentru a proteja calculatoarele utilizatorilor de numãrul crescând de ameninþãri ce apar în fiecare zi.
Asta înseamnã cã numeroºi utilizatori
sunt infectaþi fãrã a realiza acest lucru.
Pentru a ajuta oamenii sã conºtientizeze aceastã problemã, Panda Security a lansat campania Infected or Not
(http://www.infectedornot.com). Prin
aceastã iniþiativã, atât utilizatorii cât ºi
companiile vor avea posibilitatea de a
efectua gratuit o analizã de risc pentru
PC-urile ºi reþelele lor, utilizând cea
mai mare bazã de date de programe
analizate din lume, cu peste 11 milioane
de mostre de malware, îmbunãtãþind
astfel securitatea calculatoarelor lor.
„Mulþi utilizatori ºi manageri IT
cred cã toate soluþiile de securitate sunt
la fel ºi cã instalarea unui antivirus tradiþional oferã protecþie suficientã; adevãrul este însã cu totul altul. Datoritã
evoluþiei malware-ului, utilizatorul unei
soluþii antivirus tradiþionale este expus
semnificativ“, explicã Laura Pavaloaia,
Marketing & Corporate Manager la
Panda Security Romania. „Aceasta
poate rezulta în furtul de date confidenþiale, furtul de identitate ºi în cele din
urmã, în atacarea conturilor bancare,
cardurilor de credit etc.“ Motivul pentru care Panda poate detecta malware

care a trecut neobservat de alte soluþii
este „Inteligenþa Colectivã“ (Collective
Intelligence). Prin campania Infected or
Not, Panda Security îºi propune sã
demonstreze faptul cã aceastã tehnologie inovatoare oferã protecþie mai bunã
decât competiþia ºi cã reprezintã un
avantaj semnificativ faþã de alte soluþii
de securitate.
Collective Intelligence reprezintã
un model de securitate bazat pe colectarea de informaþii referitoare la malware de la comunitatea utilizatorilor de
Internet ºi procesarea automatã a acestora în data-centere dedicate. Deoarece
cunoºtinþele sunt acumulate pe serverele Panda ºi nu pe sistemele clienþilor,
Collective Intelligence maximizeazã
capacitatea de detecþie a soluþiilor Panda Security reducând consumul de bandã ºi de resurse ale clientului. Aceastã
soluþie nu numai cã oferã securitate
crescutã, dar ºi simplificã procesul de
protecþie.
Actualmente, reþeaua de Inteligenþã
Colectivã a Panda Security constã în 4
milioane de calculatoare. Cunoºtinþele
acumulate în sistem sunt compuse din
peste 11 milioane de mostre de malware
ºi peste 100 de milioane de programe
analizate. În 2007, peste 94% din toate
noile ameninþãri care au ajuns la PandaLabs au fost detectate prin Collective
Intelligence. În prezent, sistemul are o
bazã de cunoºtinþe de malware de peste
100 milioane de bytes.
„Acest model asigurã faptul cã soluþiile Panda detecteazã ameninþãrile
mai bine decât orice alt produs de securitate, iar dacã nu reuºim sã detectãm
un pericol existent pe calculatorul unui
utilizator, acesta poate câºtiga un iPod
Nano“, spune Laura Pavaloaia.|
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Tunisia, o destinaþie perfectã
de vacanþã
În cazul în care vrei sã îþi petreci o
vacanþã de vis în Africa, o alegere bunã ar
putea fi Tunisia. Dacã eºti la prima cãlãtorie în Tunsia, vei rãmâne cu siguranþã
fascinat. Încã înainte de a pune piciorul pe
pãmânt tunisian, eºti impresionat de
albastrul aprins al Mediteranei, al uºilor ºi
ferestrelor caselor. Aceastã þarã a culorilor ºi contrastelor, a parfumurilor ºi aromelor te invitã sã te bucuri de o frumuseþe
naturalã. Pe mãsurã ce începi sã cunoºti
locurile, vei remarca, cu siguranþã, tonurile vii în îmbrãcãminte, urmele peste tot
prezente ale civilizaþiilor antice, staþiunile
luxoase, ascunse de livezi de portocali,
plajele cu nisipuri fine, apele cristaline ale
mãrii, Sahara care tenteazã cu safari,
palmieri sau cãmile. Ca un cadou special,
îþi este dat sã admiri o pãdure în deºert, la
Ramada, lacul sãrat, pe jumãtate secat,
sau fabulosul rãsãrit de soare de la Chott
El Jerid.
Pentru un turist sofisticat, Tunisia
oferã mult mai multe atracþii decât orice
destinaþie consacratã, pentru cã, aici,
existã o colecþie de situri antice impresionante. De la înãlþimea imperiului lor,
romanii au întemeiat mai mult de 200 de
oraºe în Tunisia, fiind prima colonie la
sud de Mediteranã.
Moºtenirea acestei civilizaþii numãrã,
în prezent, peste 26.000 de situri arheologice, multe încã aºteptând sã fie excavate. Cu totul remarcabil este gradul uluitor de conservare, care oferã o privire
rarã în lumea ºi civilizaþia de care se bucurau coloniile romane.
Aceasta este cea mai nordicã þarã a
Africii ºi, în acelaºi timp, cea mai micã
din grupul þãrilor situate de-a lungul
munþilor Atlas.
În nord, coastele Mediteranei se pierd
rapid în interiorul lanþului muntos, care
începe la vest cu pãdurile de plutã de la
Ain Draham ºi se terminã cu lacurile
gemene de la Bizerta ºi Ichkeul. Centrul

þãrii este predominant de stepã, bogat în
ruine romane ºi mãrginit la vest de Jebel
Chambi, cel mai înalt vârf muntos al
Tunisiei (1520 m). Mergând spre est, veþi
întâlni plantaþii nesfârºite de mãslini. Un
lanþ de dealuri aride din Metlaoui pânã la
Maknassy face un ultim front în faþa deºertului. În est poate fi observat un
mãnunchi de insule, dintre care cea mai
cunoscutã, din punct de vedere turistic,
este Jerba.
Dacã v-ar interesa ce perioade ale
anului sunt favorabile unei cãlãtorii pe
tãrâm tunisian, trebuie sã ºtiþi cã aici, în
timp ce nordul este influenþat de apropierea de Marea Mediteranã, sudul este scãldat în soarele fierbinte al Saharei. Majoritatea staþiunilor, atât cele din nord, cât ºi
cele din sud, respirã aerul proaspãt al brizelor mãrii, care fac verile plãcute, iar iernile agreabile pentru orice activitate outdoor. Mai ºi iunie sunt cele mai plãcute
luni, deºi florile înfloresc în timpul anului, în aceste luni culorile ºi abundenþa lor
sunt încântãtoare. Iulie ºi august sunt cele
mai recomandate pentru bronzat, în timp
ce începutul toamnei te surprinde cu aerul
ºi apa la fel de limpede ºi caldã ca primãvara. Din noiembrie ºi pânã în aprilie,
vremea este foarte schimbãtoare. Poþi în-

cepe ziua tremurând, deºi este foarte frumos afarã, iar dupã-amiaza sã o petreci
sub o ploaie fierbinte. Puþini ºtiu, dar colosseumul din Roma nu este unic. La El
Jem poþi admira o variantã mult mai
„completã“ ºi mai bine pãstratã, a cãrei
datã de naºtere este undeva în jurul anului
200. Cândva scena unor jocuri crude ºi
sângeroase, în care primii creºtini erau
aruncaþi la fiare, astãzi este locul de
desfãºurare al unuia dintre cele mai renumite festivaluri internaþionale de muzicã
clasicã.
În antichitate, Cartagina era una dintre
cele mai importante colonii romane ºi
patria cartaginezilor. În zilele noastre, ea
este un cartier rezidenþial al Tunisiei, cu
numeroase vestigii ale perioadelor punice
ºi romane. Aceste situri sunt înscrise în

patrimoniul mondial UNESCO. Dintre
vestigiile protejate, se evidenþiazã anticele porþi punice, gigantele terme ale lui
Antonin, vilele romane, cât ºi sanctuarul
unde Didon, fiica regelui din Tyr, ar fi
debarcat în anul 814 i.e.n. ºi unde copiii
erau sacrificaþi ritualic, în cinstea zeului
Tanit ºi a zeului Baal-Hammon. Oraºul
numãrã, de asemenea, douã muzee, muzeul paleocreºtin ºi un muzeu oceanografic, dotat cu un acvariu. Vechea catedralã
Saint-Louis, situatã pe colina Byrsa, care
dominã oraºul, este, în prezent, Muzeul
Naþional al Cartaginei ºi adãposteºte numeroase tezaure arheologice gãsite în
timpul sãpãturilor.|
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Noul brand Nicolaescu:
„Puþin cam sus.
Am îmbãtrânit!“
Comisarul Moldovan, unul dintre cele
mai cunoscute personaje ale cinematografiei româneºti, are o nouã replicã
memorabilã, „Puþin cam sus. Am
îmbãtrânit“, în filmul „Supravieþuitorul“,
lansat în cinematografe pe 11 aprilie.
Comisarul Moldovan, interpretat de
Sergiu Nicolaescu, a avut mai multe replici care au devenit celebre, precum: „Un
fleac, m-au ciuruit!“ sau „Nu trage, dom’
Semaca, sunt eu, Lãscãricã!“. Regizorul
Sergiu Nicolaescu susþine cã nu a anticipat niciodatã succesul unor anumite
replici din filme. „Niciodatã când am
fãcut filmele respective nu m-am gândit
cã o anumitã replicã va deveni celebrã.
Spectatorii hotãrãsc, pentru cã existã ºi
filme fãrã replici celebre. Într-adevãr,
filmele mele poliþiste au câteva vorbe
care au intrat în istorie“, spune regizorul.
De aceastã datã, Comisarul ajuns la
vârsta senectuþii se trezeºte forþat de
împrejurãri sã retrãiascã momente pe
care le credea uitate: serile petrecute în
grãdina de varã împreunã cu prietenul
sãu, Cristian Vasile, ºi iubita acestuia,
Zarada, sau raziile fãcute în barurile în
care Goldberg câºtigã bani frumoºi din
jocuri de noroc ilegale. Deºi ar fi preferat
sã le uite pentru totdeauna, amintirile
legate de anii de închisoare în care a fost
forþat sã joace ruleta ruseascã spre
amuzamentul gardienilor sau noaptea în
care iubita lui Cristian a fost omorâtã îi
sunt mai vii ca niciodatã în memorie. ªi
cum nimic nu este întâmplãtor, se pare
cã nici întâlnirea cu vechiul sãu prieten
Cristian Vasile, dupã atâþia ani, nu este
accidentalã.|

„Reþete pe muchie
de tigaie, povestite de
Dan Chiºu“ se întoarce!
DaKINO Publishing va lansa cel
de-al doilea volum al cãrþii „Reþete pe
muchie de tigaie, povestite de Dan
Chiºu“. Lucrarea nu se înscrie în tiparul
manualelor culinare sau al cãrþilor de
bucate. Autorul a ales sã inventeze, dar
mai ales sã reinventeze atât bucãtãria
exoticã, cât ºi anumite reþete tradiþionale româneºti.
Dan Chiºu încearcã sã convingã publicul cã oricine îºi poate crea propriile
reþete, în funcþie de preferinþe ºi imaginaþie. El considerã cã nu este necesar sã
fii maestru în ale bucãtãriei, ci doar sã
ai curaj ºi dorinþa de a încerca gusturi ºi
senzaþii noi.
„Dacã te pasioneazã bucãtãria, nu ai
nevoie de nicio motivaþie ca sã te apuci
sã gãteºti! Ai nevoie de puþin curaj ºi de
multã imaginaþie. Dar nu ai ce face cu
ele dacã nu eºti conºtient de structurile
cu care se lucreazã în bucãtãrie. Totul
este o «alchimie» ºi nu-þi vine sã crezi
cã ai putea sã fii ºi tu în stare sã faci
acelaºi lucru. Singurul mod în care poþi
sã afli este sã încerci.“ – Dan Chiºu.
„Reþete pe muchie de tigaie, povestite de Dan Chiºu“, felul doi, adicã volumul doi, poate fi cartea pe care sã o
citeºti pe nerãsuflate, având aproximativ 30 de reþete-poveºti, cu personaje,
întâmplãri amuzante, scenarii ºi tot
ceea ce se poate constitui într-un element de succes pentru a-þi deschide

apetitul la gãtit. Cartea poate fi un excelent cadou pentru Sãrbãtorile de Paºti ºi
nu numai! Dan Chiºu sperã cã astfel îºi
va convinge publicul cã reþetele strecurate cu grijã printre rândurile cãrþii, deºi
sunt rodul imaginaþiei sale, se pot
regãsi, cât se poate de practic, în tigaia
fiecãruia dintre noi.
„Nu sunt bucãtar de meserie ºi nici
nu o sã devin vreodatã, dar acest fapt nu
mã va împiedica sã încerc sã mã JOC
de-a gãtitul. Pentru cã aceastã carte nu
vrea decât sã te îndemne la «joacã».
Mare lucru nu o sã afli, însã, poate o sã-þi
trezeascã pofta de petrecut puþin mai
mult timp în bucãtãrie, printre produse
ale cãror calitãþi surprinzãtoare le vei
descoperi.“ – Dan Chiºu.|

„4,3,2“ ºi „California Dreamin’“, în galã la Toronto
Filmele „4 luni, 3 sãptãmâni ºi 2 zile“
de Cristian Mungiu ºi „California Dreamin“ (Nesfârºit)“ de Cristian Nemescu vor
rula la Toronto, în cadrul programului „The
Latest Wave: New Romanian Cinema“ (11
aprilie-2 mai), care prezintã publicului canadian mai multe producþii româneºti. Filmele din cadrul programului „The Latest
Wave: New Romanian Cinema“ vor fi proiectate la Cinematheque Ontario, sub deviza „Mai bine mai târziu decât niciodatã“.
„Noul cinematograf românesc a fost
«boom-ul» scenei internaþionale a cinematografiei în ultimii doi ani, când tinerii
cineaºti români au câºtigat toate marile premii la Cannes, devenind subiectul nenumãratelor articole care au vorbit despre emer28 |
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genþa acestui «nou val»“, potrivit site-ului
instituþiei. Programul manifestãrii dedicate
cinematografiei din România a debutat pe
11 aprilie, cu proiecþia filmului „A fost sau
n-a fost?“ de Corneliu Porumboiu ºi se va
încheia pe 2 mai, cu filmul „Marfa ºi banii“
de Cristi Puiu. Totodatã, în cadrul evenimentului, pe 1 mai, va rula ºi „4,3,2“, pentru care Cristian Mungiu a primit un premiu
Palme d’Or la Cannes, în 2007, în timp ce
„California Dreamin’“, câºtigãtor al premiului „Un certain regard“ la Cannes, va fi
prezentat publicului din Toronto, pe 13
aprilie. Alte filme din cadrul programului
românesc sunt: „Marele jaf comunist“ de
Alexandru Solomon (12 aprilie), „Hârtia va
fi albastrã“ de Radu Muntean (12 aprilie),

„Cum mi-am petrecut sfârºitul lumii“ de
Cãtãlin Mitulescu (17 aprilie), „Balanþa“ de
Lucian Pintilie (26 aprilie), „Moartea domnului Lãzãrescu“ de Cristi Puiu (20 aprilie),
„Occident“ de Cristian Mungiu (27 aprilie)
ºi „Reconstituirea“ de Lucian Pintilie (27
aprilie).
În plus, la 23 aprilie, sub titulatura „Bucharest to The Black Sea: Recent Romanian Shorts“, vor fi prezentate scurtmetrajele „Cãlãtorie la oraº“ ºi „Visul lui Liviu“
de Corneliu Porumboiu ºi „Un cartuº de
Kent ºi un pachet de cafea“ de Cristi Puiu.
Manifestarea este organizatã cu sprijinul
Centrului Naþional al Cinematografiei ºi al
Institutului Cultural Român de la New
York.|
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TOP PROGRAME DE CONTABILITATE (ed. a II-a) – Programe înscrise
ERP
ARTSOFT SRL

www.artsoft.ro

ContArt SQL 2.1

NETHROM.SOFTWARE

www.nethrom.ro

NETWORKER ERP

COMETA

www.cometa.ro

CONTAB SQL

BLUE LOGIC

www.trendix.ro

TRENDIX

Junior Soft

www.juniorsoft.ro

CLASSOFT

www.classoft.ro

ClassoftSQL ERP/CRM

CRIsoft

www.crisoft.ro

CROS ERP

ALFA SOFTWARE
SPACE SOFT

www.asw.ro
www.spacesoft.ro

DistribNET ERP

ASiS – Alfa Software Integrated System
SPACE SOFT

APLIX

www.aplix.org

Aplix ERP

ARTINFO

www.artinfo.ro

IDEALE2005

WIZROM SOFTWARE

www.wizrom.ro

WIZPRO

Synchronicity One

www.evoxp.ro

Evo XPerience

MICROINF

www.microinf.ro

MICROINF

www.artsoft.ro

ContArt 3.0

Contabilitate
ARTSOFT SRL
INFOSTAR GRUP

www.infostargrup.ro

DotNext

COMETA

www.cometa.ro

CONTAB SQL-contabilitate

BLUE LOGIC

www.trendix.ro

TRENDIX/ CONTA GENERALA

Moldovan S. Fidelity

www.moldovan-software.ro

Contab04

MY SOFT

www.mysoft.ro

MYCONTA

APLIX

www.aplix.org

Aplix ERP

DIEL SOFTWARE SRL
CRIsoft
BORODI SOFTSERVICE

www.diel.ro

DIEL CONTAWIN

www.crisoft.ro

CROS ERP Financiar-Contabilitate

www.fastcontab.ro

FastContab – Contabilitatea firmei

SmartVision Software

www.svs.ro

SmartCont

ALFA SOFTWARE

www.asw.ro

ALFASOFT/Contgen – Contabilitate
Generalã

CIEL Romania SA

www.ciel.ro

CIEL Conta

WIZROM SOFTWARE

www.wizrom.ro

WIZCOUNT

AUTOSOFT

www.autosoft.ro

AUTOSOFT STOCAS

BUSINESS INTELLIGENCE
Synchronicity One
AHM Group
Brain Software

www.evoxp.ro
www.ahm.ro
www.brainsoftware.ro

Evo XPperience Manager
WEB ACCOUNT
Queen’s B.I.
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TOP PROGRAME DE CONTABILITATE (ed. a II-a) – Programe înscrise
Gestiune
ARTSOFT SRL

www.artsoft.ro

ContArt 3.0

COMETA

www.cometa.ro

CONTAB SQL-gestiune

APLIX

www.aplix.org

Aplix ERP

BLUE LOGIC

www.trendix.ro

TRENDIX/ Gestiune

Junior Soft

www.juniorsoft.ro

DistribNET gestiune

MY SOFT

www.mysoft.ro

CIEL Romania SA
SOFT MENTOR
MICROINF

www.ciel.ro
www.softmentor.ro

MYGEST
CIEL Gestiune Comerciala
Market Mentor

www.microinf.ro

GESTOC

DORSOFT

www.dorsoft.com

DORSOFT SALARUS 2008

COMETA

www.cometa.ro

Junior Soft

www.juniorsoft.ro

Salarii

BLUE LOGIC
Moldovan S. Fidelity

www.trendix.ro

CONTAB SQL-personal si salarii
DistribNET salarii (JSAL)
TRENDIX/ Salarii

www.moldovan-software.ro

SalEvPers

MY SOFT

www.mysoft.ro

MYSAL

CRIsoft

www.crisoft.ro

CROS HR (Salarizare si Organizare)

CIEL Romania SA

www.ciel.ro

CIEL Salarii

WIZROM SOFTWARE

www.wizrom.ro

WIZSALARY

AUTOSOFT

www.autosoft.ro

AUTOSOFT SALARII

DIEL SOFTWARE SRL

www.diel.ro

DIEL WINSAL

Partidã simplã
AUTOSOFT
BITOMIC SOFTWARE

www.autosoft.ro
www.pcont.ro

AUTOSOFT CONTPERS
PCONT

Program de Facturare
DORSOFT

www.dorsoft.com

Intelligent IT
COMETA

www.program-facturi.ro
www.cometa.ro

MINDBOX

www.invoicexp.ro

CIEL Romania SA
4 IT

www.ciel.ro
www.facturarepro.ro

DORSOFT FACTURARE 2007
Smart Bill 2008
CONTAB SQL-facturare
invoiceXP
CIEL Facturare
FACTURARE PRO

MIDSOFT IT GROUP SRL

www.midsoft.ro

FACTURIS

GRAFFCO

www.graffco.ro

FACTURIER

CUBUS ARTS

www.cubus.ro

factureaza.ro

BITOMIC SOFTWARE

www.pcfact.ro

pcFact

LANCE SOFTWARE
APLIX
30 |
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iManager/ Modulul Facturare si Plati
Aplix ERP

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

