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Pentru specialiştii în finanţe şi contabilitate

ª TEFAN R ÃDEANU

Sã se revizuiascã
puþin, dar sã nu se
schimbe nimic

Ministrul Economiei ºi Finanþelor, Varujan Vosganian, ºi-a anunþat bilanþul. Economia
duduie, sugereazã domnia sa. A adus ºi argumente. Potrivit ministrului, primul
trimestru al anului 2008 este cel mai performant pentru economia româneascã din
1990 ºi pânã în prezent.“ Produsul intern brut a avut în primul trimestru al acestui an
o creºtere de 7,5 % comparativ cu primul trimestru al anului trecut. Aceastã creºtere
este cea mai mare pentru trimestrul 1 din 1990 încoace. Ceea ce este îmbucurãtor
este de asemenea faptul cã pe structura acestei creºteri avem o sporire mare pe
zona servicii 6,7%, avem de asemenea o creºtere foarte bunã în zona construcþiilor.
Construcþiile au o creºtere fãrã precedent. Ca sã fac numai o comparaþie: dacã în
2004 în trimestrul 1 construcþiile au crescut cu 7,2% ºi în 2005 cu 2,9%, în 2006
construcþiile au crescut cu 25%, în 2007 cu 30% ºi în primul trimestru al acestui an
cu 32%.“- spunea ministrul. Aºadar, dacã în viziunea ministerialã lucrurile merg ca
puse pe roate, nu mai sunt necesare reglaje. Ca la fotbal. Nu schimbi echipa ºi tactica
atât timp cât câºtigi. Nu vreau sã contrazic cele expuse de Varujan Vosganian. S-au
fãcut numeroase analize pe aceastã temã. Ceea ce mi se pare important este cã din
punct de vedere fiscal nu trebuie sã ne aºteptam la minuni. Actualul ministru anunþa
doar o revizuire finã care în ansamblu nu schimbã nimic. Aceeaºi linie. Nu vor fi modificate impozitele de bazã ºi va fi continuat procesul de aºa-zisã relaxare fiscalã. Vor
fi reduse la 39,5% contribuþiile sociale ºi se va stabili impozitul pe dividende la 10%,
atât pentru rezidenþi, cât ºi nerezidenþi, ºi sã continue sporirea veniturilor bugetare. În
prezent, dividendele acþionarilor interni care deþin sub 15% din acþiuni se taxeazã la
sursã cu un impozit final de 10%. Acelaºi impozit însã se ridica la 16%, dacã
acþionarul este nerezident. Procentul poate fi mai mic pentru acþionarii din þãri cu
care România are acorduri fiscale bilaterale. ªi cu asta basta. Nimic despre TVA
redus la alimente sau despre sistemul de taxare a carburanþilor, preþul alimentelor ºi
scumpirea în cascadã a benzinei fiind, totuºi, principala temere a celor din Finanþe ºi
nu numai. Iatã ºi cum argumenteazã ministrul poziþia sa fermã în acest domeniu.
„Având în vedere nivelul redus al accizelor/taxelor din România, nu consider cã o
scãdere a nivelului de taxare/accizare ar duce la reducerea preþurilor carburanþilor la
pompã. În România, problema nu este legatã de comportamentul fiscal al statului, ci
de comportamentul companiilor. Cred cã, pentru piaþa internã de produse petroliere,
o parte a soluþiei este legatã ºi de începerea de cãtre Consiliul Concurenþei a unei
investigaþii în legãturã cu nivelul competiþiei. În contextul discuþiilor legate de o eventualã fuziune MOL - OMV, Comisia Europeanã va realiza ºi ea o investigaþie asupra
modului în care funcþioneazã piaþa de produse petroliere, inclusiv în România“spunea Varujan Vosganian. Cu alte cuvinte, nu este necesarã o relaxare fiscalã pe
acest palier deoarece ºi aºa preþurile carburanþilor din România sunt la un nivel artificial, Petrom fiind compania vinovatã. Despre TVA la alimente, cum am spus, nicio
ºansã. De câte ori s-a cerut o astfel de mãsurã, refuzul a fost motivat de oficiali prin
faptul cã o micºorare a taxei nu se va traduce în scumpiri, ci doar la reducerea evaziunii. A se vedea, de pildã, scandalul de pe piaþa pâinii. Aºa cã se revizuieºte ceva, dar
nu se schimbã mai nimic.|
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Presiuni pentru eliminarea
sporului de antenã
Ministrul Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei, Karoly Borbely, a
declarat cã sporul de antenã acordat
unor angajaþi din sectorul public ar trebui eliminat. „Propunerea este în curs
de avizare. Acum acest spor este doar
un supliment salarial acordat, dar nu
pentru radiaþii. Vom elimina ºi aceastã
prevedere“, a declarat Karoly Borbely,.
El a precizat cã va propune Parlamentului un proiect care sã reglementeze
acest aspect, însã s-a declarat sceptic cã
propunerea sa va mai putea fi adoptatã
în actuala legislaturã.
Ministrul s-a declarat încã o datã
contrariat de „isteria creatã de presã“ în
ceea ce priveºte pericolul reprezentat
de antenele GSM pentru sãnãtatea
populaþiei. „A apãrut o problemã în

2006, care s-a accentuat în 2007, când
presa a scris cã anumiþi angajaþi guvernamentali încaseazã sporuri de antenã.
Atunci oamenii au spus cã, din moment ce se dau aceste sporuri de antenã, înseamnã cã radiaþiile emise de
acestea sunt nocive ºi existã semne de
îngrijorare“, a spus ºi Ovidiu Fãrcaº,
reprezentant al ASP Mureº, la dezbaterea „Comunicaþiile mobile ºi sãnãtatea“, la care a participat ºi ministrul
Karoly Borbely. Fãrcaº a mai spus cã,
la cererea unor asociaþii de locatari,
ASP Mureº ºi Institutul de Sãnãtate
Publicã din Cluj au fãcut o serie de mãsurãtori în ºase locaþii din Târgu Mureº
ºi cã s-a constatat cã nu ar exista motive de îngrijorare în privinþa radiaþiilor
emise de antenele GSM.|

MEF decide
privatizarea a trei
filiale TEL
Ministerul Economiei ºi Finanþelor (MEF),
acþionarul majoritar al Transelectrica (TEL), va
analiza, la 26 iunie, privatizarea a trei dintre cele
ºase filiale ale transportatorului de electricitate,
respectiv Icemenerg, Icemenerg Service ºi Formenerg. „La nivelul MEF ºi Icemenerg am gãsit variante alternative, Icemenerg s-ar putea transforma
în Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare.
MEF va trebui sã decidã pentru aceastã soluþie sau
pentru continuarea privatizãrii. Noi suntem deschiºi ambelor variante“, a declarat ºeful direcþiei
pieþe de capital din Transelectrica, Rãzvan
Purdilã, citat de Mediafax. Propunerile vor fi discutate de Ministerul Economiei, la cererea Consiliului de Administraþie al Transelectrica, în Adunarea Generalã a Acþionarilor companiei, programatã pentru 26 iunie, potrivit convocatorului
transmis, ieri, Bursei de Valori Bucureºti (BVB).
Icemenerg are ca obiect de activitate cercetarea
ºtiinþificã ºi ingineria tehnologicã, precum ºi asistenþa tehnicã ºi service în aceste domenii, iar Icemenenerg Service presteazã servicii în domeniul
producerii de aparate pentru distribuþia ºi comanda energiei electrice.|

Noi servicii la
cardurile de credit
Cetelem
Euro a fost cotat
pentru decembrie la 3,73 lei
La sfârºitul lui mai, în piaþa la termen de la Sibiu au fost încheiate
77.302 de contracte futures ºi opþiuni,
valoarea lor reprezentând echivalentul
a 194,5 milioane lei, numãrul poziþiilor
deschise ridicându-se la 5.456.
Pe raportul euro/leu au fost tranzacþionate 1.193 contracte, investitorii
reglându-ºi strategiile în funcþie de
evoluþiile din piaþa valutarã, un rol important în menþinerea lichiditãþii revenind prezenþei formatorului de piaþã.
Evoluþia preþurilor indicã faptul cã nu
se mai aºteaptã o depreciere abruptã a
leului, având în vedere cã tranzacþiile
au fost realizate sub pragul de 3,75 lei.
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Cea mai cãutatã scadenþã a fost
iunie, unde dupã o scãdere a preþurilor
la 3,6201 lei, survenitã marþi, euro a intrat pe o pantã ascendentã, maximul fiind de 3,685 lei, iar închiderea realizându-se la 3,6701 lei, mai sus cu aproape
un ban faþã de ºedinþa precedentã.
Tranzacþiile pe septembrie au
urmat aceeaºi tendinþã, minimul fiind
de 3,6726 lei, înregistrat luni, iar maximul de 3,7299 lei, când preþul de
cotare a fost stabilit la 3,7103 lei.
Preþurile pe decembrie nu au cunoscut
un culoar de fluctuaþie la fel de mare,
minimul fiind de 3,69 lei, iar maximul
de 3,73 lei.|

Compania de credite de consum Cetelem a
lansat un serviciu care permite posesorilor de carduri de credit sã transfere bani într-un alt cont
personal, serviciu care va fi activat automat pentru persoanele care deþin carduri MasterCard
Cetelem, a anunþat compania. Potrivit datelor
bãncii, activarea acestui serviciu nu presupune
costuri suplimentare pentru utilizatori, iar pentru
transferul de bani, clientul nu trebuie sã plãteascã
niciun comision, informeazã NewsIn. Serviciul
„Cash la ordin!“ aferent cardului de credit
Cetelem MasterCard Aura oferã ºi o perioadã de
graþie de pânã la 60 de zile, se mai aratã în comunicat. Cetelem a lansat cardurile de credit sub
sigla MasterCard în august 2006, ajungând azi la
un portofoliu de peste 315.000 astfel de carduri,
se mai aratã în comunicat. Pânã în prezent, compania a lansat opt carduri cu dublã marcã (cobranded). Societatea a fost înfiinþatã în mai 2005,
prin preluarea Credisson International de cãtre
Cetelem, divizia de credite de consum a BNP
Paribas, cel mai mare grup bancar din Franþa.
Cetelem IFN avea la sfârºitul anului trecut un
sold al împrumuturilor acordate de 816 milioane
lei (226 de milioane de euro), în creºtere cu circa
77% faþã de nivelul atins în 2006.|

Eveniment

Preþul gazelor ºi al petrolului, subiect
de îngrijorare pentru ministrul
Finanþelor, Varujan Vosganian
R ALUCA D OBRE

La 22 mai, ministrul Finanþelor, Varujan Vosganian, a þinut o conferinþã de presã
în care a pus în discuþie problema unei
eventuale majorãri de preþuri la gaze, a
modificãrii Codului Fiscal ºi a cotei unice
de impozitare. Mai mult, acesta a criticat
politica de preþuri practicatã de Petrom,
afirmând cã preþurile ridicate ale carburanþilor comercializaþi de companie reprezintã
o „sfidare“ ºi sunt mai mari decât cele
practicate de alte state. „Preþurile fãrã taxe
sunt cele mai mari din Europa“, a spus ministrul Economiei. Cei doi distribuitori de
gaze solicitã o majorare a preþurilor cu
18%-19% de la 1 iulie, motivând creºterea
tarifelor de import. Distribuitorii de gaze
susþin cã înregistreazã pierderi din cauzã
cã preþurile nu au crescut. “Distrigaz Sud a
solicitat ANRE în luna martie o creºtere a
preþului gazelor cu 12% de la 1 aprilie. Dar
alte costuri cresc în continuare. ªi, pânã la
1 iulie, ar fi necesarã o creºtere cu câte
douã procente în fiecare lunã, deci cu 18%
din 1 iulie. Noi am înregistrat pierderi de
80 milioane lei în primul trimestru al acestui an din cauza întârzierii modificãrii de
cãtre reglementator a preþului gazelor, de la
1 februarie, în loc de 1 ianuarie, dar ºi din
cauzã cã majorarea operatã atunci, de 8,5
procente, nu este suficientã pentru noi”, a
declarat marþi, în cadrul unei conferinþe de
presã, directorul financiar ºi juridic al companiei, Pierre Parvex. La rândul lor, oficialii E.ON Gaz România susþineau, în 8
aprilie 2008, cã ar fi necesarã o creºtere a
preþului gazelor cu 19% începând de la 1
iulie 2008 ºi cã distribuitorul a avut pierderi de 45 milioane lei în primul semestru
al anului, din cauza amânãrii scumpirii gazelor. Preºedintele Consiliului de Administraþie E.ON Gaz România, Achim Saul,
spunea la acea datã cã majorarea de preþ
din februarie 2008 nu a fost suficientã pentru a acoperi costurile tot mai ridicate de
achiziþie a gazelor naturale ale companiei.
Potrivit acestuia, în cazul în care ajustãrile
de preþ sunt insuficiente, riscul de a înregistra un venit net negativ în 2008 este
foarte mare. Autoritatea Naþionalã de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE)
a luat decizia de a nu opera nicio modifi-

care a preþului gazelor naturale la 1 aprilie
2008 ºi, potrivit autoritãþii, acest lucru ar fi
posibil abia de la 1 iulie 2008, conform
unui comunicat transmis de reglementator
la 31 martie 2008. Ultima majorare a preþului gazelor a avut loc la 1 februarie, când
preþul acestora a crescut cu 8,5%. La o zi
de la aceste declaraþii, ministrul a atras
atenþia cã Petrom ar putea reduce cu 510% preþul carburanþilor fãrã ca echilibrul
financiar al companiei sã fie afectat, ceea
ce ar duce doar la reducerea profiturilor
„record“ înregistrate de Petrom. „În ceea
ce priveºte benzina ºi motorina din extracþia naþionalã, ele ar putea fi sensibil mai
mici. Dacã Petrom ar reduce cu 5-10%
preþul la benzinã ºi motorinã, asta nu ar
afecta echilibrul financiar al companiei, ci
eventual ar face ca Petrom sã nu mai aibã
profituri record, aºa cum a avut în primul
trimestru al anului“, a declarat Vosganian.
Ministrul a argumentat cã, deºi existã o
piaþã liberã, redevenþele ºi accizele impuse
de stat sunt mai mici comparativ cu cele
din UE. Vosganian a mai spus cã reprezentanþii Consiliului Concurenþei l-au asigurat
cã piaþa combustibililor este una concurenþialã, nefiind remarcatã organizarea unor

carteluri. Ministrul Economiei a apreciat,
totodatã, cã evoluþia preþului combustibililor pânã la cinci lei pe litru „este
puþin excesivã“, pânã la începutul verii,
dar a refuzat sã facã previziuni.

Cota unicã de impozitare
a adus mai mulþi bani
în buzunarele românilor
Cota unicã de impozitare, aplicatã de la
1 ianuarie 2005, a permis ca românii sã
plãteascã cu 8 miliarde de euro mai puþin
pe impozitul pe venit, decât ar fi plãtit în
condiþiile unor cote propuse iniþial, a
anunþat ministrul la aceeaºi conferinþã.
Acesta a fãcut referire la propunerile privind cota unicã de impozitare, fãcute de
PSD înainte de alegerile din 2004, care,
dacã ar fi fost aplicate, ar fi afectat veniturile românilor. „Impozitarea PSD prevedea
cote pentru venituri de 14%, 26% ºi 38%.
Ultimele douã cote ar fi afectat veniturile a
douã treimi din români. Pierderile salariaþilor ar fi fost de 5-6 miliarde euro“, a spus
ministrul Finanþelor. El a precizat cã, în
perioada 2005-2008, câºtigurile firmelor
prin reducerea impozitului pe profit au fost
tot de 8 miliarde de euro. Vosganian a mai
iunie 2008 |
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spus cã reducerea impozitelor nu a afectat
veniturile bugetare. „Impozitele pe salarii
ºi venituri au adus bugetului de stat suma
de 7,1 miliarde lei în 2004 ºi vor aduce 18
miliarde lei în 2008, ceea ce reprezintã o
creºtere de 2,5 ori. Veniturile din impozitele pe profit au crescut de la 6,48 miliarde
de lei în 2004 la 14,5 miliarde lei în 2008,
ceea ce reprezintã o creºtere de 2,3 ori“, a
explicat ministrul Finanþelor. Bulgaria are
o cotã unicã de 10%, cea mai micã din
Europa, introdusã din decembrie 2007, dar
criticatã de sindicate pentru cã sporeºte
povara fiscalã asupra persoanelor cu salarii
mai mici de 250 de euro. Estonia a fost prima þarã care a introdus, în 1994, cota unicã
de impozitare ºi a înregistrat, de atunci, o
creºtere stabilã a produsului intern brut,
ceea ce a împins ºi alte þãri est-europene sã
adopte modelul. Astfel, România a introdus cota unicã de 16% de la 1 ianuarie
2005, iar Slovacia a optat pentru un nivel
de 19%. Între timp, Albania ºi multe din
statele ex-sovietice au adoptat, de asemenea, cota unicã de impozitare.

Preþul gazelor nu va creºte
pânã la 1 iulie, dupã aceastã
datã nu se ºtie
Preþul gazelor nu va creºte pânã la 1
iulie, a declarat, joi, ministrul de Finanþe
Varujan Vosganian, precizând, însã, cã dupã aceastã datã lucrurile s-ar putea schimba în funcþie de evoluþia preþurilor de pe
pieþele internaþionale ºi de condiþiile inter6 |
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ne. „Pânã la 1 iulie nu vom scumpi gazele.
Dupã aceastã datã, în funcþie de preþurile
de pe piaþa internaþionalã, dar ºi de condiþiile interne, vom lua o decizie“, a spus ministrul Economiei ºi Finanþelor, Varujan
Vosganian. ªeful Finanþelor a precizat cã
preþul gazelor naturale livrate consumatorilor români a crescut din ianuarie 2007,
pânã în prezent, cu doar 6%, în timp ce
preþurile internaþionale au crescut cu 70%.
Ministrul mai spune cã Distrigaz Sud ºi
E.ON Gaz nu au de ce sã se plângã. „Anul
trecut, nicio companie de distribuþie de gaze nu a avut pierderi. Dimpotrivã, au avut
un profit – ºi încã unul considerabil“, a
spus Vosganian.

Pentru asigurarea stabilitãþii
fiscale, Codul Fiscal
nu se modificã în 2009
În urma consultãrilor cu experþii pe
proiecþie bugetarã din Ministerul de Finanþe, ministrul Varujan Vosganian va comunica Guvernului cã, în 2009, Codul Fiscal nu va fi modificat, pentru cã interesele

statului în colectarea veniturilor ºi interesele mediului de afaceri coincid în acest moment. „În opinia noastrã, sistemul fiscal românesc a ajuns la un punct în care interesele statului în colectarea veniturilor, interesul mediului de afaceri în a avea o politicã
fiscalã cât mai primitoare ºi cele ale contribuabililor au ajuns într-un anumit punct
de echilibru“, a declarat, pe 22 mai, minis-

trul Vosganian. Politica fiscalã a Ministerului Economiei ºi Finanþelor se va concentra, în viitor, pe douã coordonate - continuarea procesului de relaxare fiscalã, simultan cu o creºtere a veniturilor bugetare.
„Viziunea fiscalã a Guvernului României
este stabilitatea fiscalã, în condiþiile creºterii veniturilor bugetare. Nu este o viziune
staticã“, a spus Vosganian, precizând cã
principalele impozite nu vor fi majorate.
Concret, ministrul s-a referit la taxa pe valoarea adãugatã (TVA), care va rãmâne neschimbatã, ºi la deducerea personalã a
impozitului pe venit, unde, din nou, nu vor
surveni modificãri. Deducerea personalã
de bazã reprezintã o sumã neimpozabilã
acordatã contribuabilului. „În acest an, intenþionãm sã nu majorãm impozitele fundamentale, vom continua politica de relaxare fiscalã ºi, în acelaºi timp, avem în vedere creºterea veniturilor bugetare“, a declarat ºeful Finanþelor. Ba mai mult, acesta
a spus cã se aºteaptã ca, în condiþiile reducerii unor impozite, veniturile la buget sã
creascã. „Pãstrând impozitele importante
neschimbate, reducând unele impozite, sã
avem venituri mai mari la buget. Poate pãrea paradoxal, noi însã am dovedit cã acest
lucru este posibil“, a adãugat ministrul.
Vosganian a reamintit decizia Finanþelor
cu privire la impozitul pe dividende plãtit
de rezidenþi, dar ºi de nerezidenþi, care va fi
de 10%, decizia fiind luatã dupã ce Comisia Europeanã a somat România cu privire
la impozitarea discriminatorie a acþionarilor din afara þãrii. „În baza unor recomandãri ale UE, avem în vedere sã unificãm
impozitul reþinut pentru dividendele alocate persoanelor juridice la 10 la sutã, atât
pentru rezidenþi, cât ºi pentru strãini“. Politica fiscalã a României ar trebui elaboratã
pe termen mai lung, nu de la o zi la alta,
aºa cum se face în prezent, recomandau, la
mijlocul lui aprilie, reprezentanþii Fondului Monetar Internaþional (FMI), care considerã cã proiecþiile pentru veniturile la
buget în acest an sunt exagerat de optimiste.
„Politica fiscalã trebuie elaboratã pe
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, la 22 aprilie, reprezentantul FMI pentru România ºi Bulgaria, Albert Jaeger. De
altfel, el aprecia cã proiecþiile Guvernului
pentru veniturile bugetare pentru întregul
an 2008 ar putea fi cu 1-1,5% din PIB
peste nivelul estimat de FMI, respectiv cu
6-8 miliarde de lei. Proiecþiile bugetare pe
acest an prevãd atingerea unor venituri
echivalente cu 39,3% din PIB, dupã ce în
2007 s-au încasat la buget sume echivalente cu mai puþin de 32% din PIB.|
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Laszlo Keller: Criza subprime
a demonstrat cã pieþele
emergente nu mai au parte de
tratamente speciale
Laszlo Keller, secretar de stat în
Ministerul maghiar de Finanþe ºi
participant la ediþia din iunie
2008 a Forumului Financiar
Central ºi Sud-Est European,
spune cã actuala crizã financiarã a arãtat cã pieþele emergente
nu mai au parte de tratamente
speciale. Þãrile solide nu au fost
afectate cu mult, spune Keller,
însã acele þãri considerate vulnerabile (din punctul de vedere
al creºterii sau al dezechilibrelor
externe) au fost serios zdruncinate.

rea lichiditãþilor disponibile pe pieþele internaþionale ºi volatilitatea condiþiilor de
finanþare ar putea avea un impact negativ
în ceea ce priveºte investiþiile în întreprinderi, adaugã Keller.
Vorbind despre avantajele ºi dezavantajele þintirii inflaþiei, Keller spune cã Ungaria opereazã cu un sistem de þintire a
inflaþiei din 2001 ºi cã acesta s-a dovedit
în multe þãri benefic în susþinerea aºtep-

tãrilor inflaþioniste, ratele de inflaþie în
þãrile unde acesta a fost introdus scãzând
sensibil. Keller mai spune cã succesul sistemului de þintire a inflaþiei depinde în
mare mãsurã de credibilitatea sa, bazatã
pe rezultatele trecute ºi pe performanþa
sistemului, necesitând în acelaºi timp o
cooperare îndeaproape ºi o bunã coordonare între politicile monetare ºi cele fiscale.|

Keller spune cã „în cazul Ungariei,
consolidarea fiscalã începutã în vara lui
2006 era deja în faza de implementare ºi
se aºtepta livrarea primelor rezultatelor
atunci când criza subprime a escaladat“.
Astfel, deºi Ungaria a experimentat o ratã
de schimb relativ mare – ºi o volatilitate a
randamentelor chiar ºi mai mare pentru
un timp îndelungat –, moneda s-a întãrit
semnificativ ºi randamentele au scãzut în
ultimele luni/sãptãmâni.
Keller previzioneazã cã afacerile maghiare pot fi afectate de o posibilã încetinire a economiei europene, drept consecinþã a condiþiilor de finanþare mai severe.
Din fericire, afirmã secretarul de stat, în
acest moment economia realã europeanã
nu este proiectatã sã sufere la fel de mult
ca aceea americanã din cauza crizei subprime, aºa încât sectorul privat maghiar
bazat pe export nu se va confrunta cu o
problemã de substanþã. Mai mult decât
atât, deoarece o parte din ce în ce mai
mare a exporturilor din Ungaria merge
cãtre noile state UE ºi cãtre alte regiuni cu
potenþial crescut de dezvoltare, se aºteaptã încã o creºtere a exporturilor de peste
10% în urmãtorii ani. În orice caz, scãdeiunie 2008 |
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Formarea managerului de resurse umane:
o necesitate ce derivã din rolul sãu
ANDREEA UDREA – JUNIOR TRAINER
MMM CONSULTING INTERNATIONAL

Existã numeroase abordãri ºi modele ce
pun accentul pe zona de concentrare a unui
departament de mãrime medie, aºa cum au
majoritatea companiilor. Fãrã îndoialã,
poate cel mai cunoscut dintre ele este modelul care numeºte departamentul de RU
„partener de afaceri“ pentru echipa de conducere a companiei în care activeazã. Contribuþia departamentului de RU într-o companie vine din cinci direcþii de bazã care
devin, astfel, cele cinci direcþii de acþiune
ale managerului de Resurse Umane ºi definesc ºi necesitatea formãrii sale din aceastã
perspectivã. Munca de Resurse Umane
poate fi clasificatã pe cinci niveluri de contribuþie, de la cel de bazã la cel strategic:
Nivelul 1 – managementul informaþiei ºi alte procese de bazã
Fiecare departament de RU trebuie sã
furnizeze informaþii legate de angajaþi, sã
dea rãspunsuri unor cereri ale angajaþilor
sau cerinþelor managerilor companiei la
nivel operaþional. Acest tip de activitãþi
reprezintã activitãþile de bazã gen: documente de angajare, salarizare, eliberare din
post, adeverinþe etc.
Nivelul 2 – Servicii funcþionale
Acest nivel include activitãþile funcþionale standard de tip recrutare ºi selecþie,
compensaþii ºi beneficii, relaþii cu angajaþii
ºi training. Fiecare departament funcþional
are propriile scopuri ºi obiective ºi, deºi
acest gen de servicii interacþioneazã într-o
oarecare mãsurã, acestea pot fi livrate independent fiecãrui departament.
Nivelul 3 – coordonarea eforturilor
în vederea îmbunãtãþirii productivitãþii
La acest nivel întâlnim activitãþi care
intrã sub o umbrelã mai largã, aceea a contribuþiei planificate în care existã un efort
coordonat prin care se contribuie la un
obiectiv organizaþional: din perspectiva
RU, contribuþia acestui departament la
îmbunãtãþirea productivitãþii. Orice astfel
de efort necesitã indicatori, elemente de
mãsurã a efortului uman ºi departamentul
de RU este acela responsabil sã defineascã
ºi sã porneascã iniþiative de creºtere a valorii produse de angajaþi pentru companie ºi
de reducere a costurilor unitare ale forþei de
muncã.
În mod tradiþional, multe din departamentele de Resurse Umane se opresc cu
intervenþia la Nivelul 2, chiar dacã existã
obiective exprese în legãturã cu Nivelul 3.
Uneori acest lucru este depãºit prin adãu8 |
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garea pe agenda departamentului de RU de
instrumente de retenþie a angajaþilor performanþi, reducere sau reorientare a numãrului de angajaþi acolo unde rezultatele afacerii sunt slabe, introducerea unor sisteme
de motivare non-financiarã, implementarea
de sisteme de indicatori de performanþã,
eforturi coordonate de reþinere a cunoºtinþelor „know-how-ului“ organizaþional.
Nivelul 4 – dezvoltarea avantajului
competitiv prin managementul talentului
Acest Nivel 4 reprezintã un punct major de tranziþie de la munca de Resurse
Umane ca funcþiune suport la asumarea rolului sãu strategic. Creºterea nivelului de
competitivitate al companiei se face prin
coordonarea întregului efort de RU în acest
sens. Compania alege sã nu priveascã
neapãrat ce fac competitorii sãi în domeniul resurselor umane, ci sã dezvolte
potenþialul intern, sã identifice punctele
slabe ale concurenþilor ºi sã exploateze
aceste puncte slabe: analiza programelor
adresate personalului în companii concurente; planificarea forþei de muncã ºi previzionarea acesteia ; calitatea brandului de
angajator ; modalitatea de colectare a informaþiilor.
Nivelul 5 – Dezvoltarea de soluþii
pentru probleme de nivel strategic ºi rãspunsul la oportunitãþi
Acesta este nivelul care reprezintã cu
adevãrat contribuþia strategicã a departamentului de RU. Eforturile merg mai
departe de îmbunãtãþirea eficienþei ºi productivitãþii, merg pânã la implicarea în aspecte strategice cum ar fi dezvoltarea de
produse, calitatea serviciilor ºi a produselor, servicii cãtre clienþi, poziþionarea companiei pe piaþã. Sunt puþine companiile în
care departamentul de HR lucreazã la acest
nivel ºi cele mai multe dintre cele identificate au o culturã orientatã cãtre performanþã. Din pãcate, deºi existã multe
dezbateri în acest sens, de cele mai multe
ori munca de Resurse Umane nu are nici
caracter strategic ºi nici de „partener de
afaceri“. Planurile de afaceri ºi de dezvoltare se fac în sãli de ºedinþã pentru care
managerul de Resurse Umane nu deþine, de
cele mai multe ori, cheia. Pentru a putea
accesa zona strategicã a companiei, transformarea funcþiei de Resurse Umane trebuie sã înceapã cu transformarea fiecãrui
practician în parte, în sensul stãpânirii proceselor ºi al utilizãrii fiecãrui element de
bunã practicã existent. Acesta este motivul

esenþial pentru care companii de training
precum MMM Consulting International
stabilesc un program de pregãtire în domeniul resurselor umane. Fiecare modul are ca
invitat un trainer-practician, iar la a doua
serie programul este pregãtit ºi livrat de
specialiºti, de practicieni, de oameni care,
zilnic, cu asta se ocupã: sunt manageri sau
directori de resurse umane sau consultanþi
în domeniul resurselor umane ºi care au
succes în companiile lor, companii multinaþionale sau româneºti, companii mici sau
foarte mari, cu sisteme de resurse umane
care au fost implementate într-un sistem
organizaþional riguros sau care au fost create de la zero. Proiectul MMM Consulting
International se adreseazã ºi celor care nu
au neapãrat o practicã îndelungatã, dar doresc sã reducã curba învãþãrii ºi sã comprime timpul pânã la care vor începe sã
aibã real succes. Este vorba de Cursul Manager de Resurse Umane care este certificat
profesional la nivel naþional de CNFPA,
care se adreseazã celor care doresc schimb
de experienþã, doresc sã înveþe din practica
altor colegi de resurse umane, care doresc ºi
o certificare adecvatã ºi recunoaºtere a
cunoºtinþelor lor.
Parcurgând un astfel de program, participanþii vor dezvolta urmãtoarele capacitãþi:
 Sã înþeleagã ºi sã contribuie la politica ºi strategia companiei în domeniul resurselor umane
 Sã deprindã abilitãþile necesare derulãrii proceselor de recrutare ºi selecþie, evaluare a performanþelor, dezvoltãrii ºi instruirii angajaþilor companiei pentru care lucreazã
 Sã deprindã cunoºtinþele ºi abilitãþile
necesare înþelegerii culturii organizaþionale
ºi a lucrului cu celelalte departamente ale
companiei în vederea consolidãrii culturii
organizaþionale
 Sã ºtie sã punã în slujba organizaþiei
toate calitãþile angajaþilor ºi sã ia mãsuri
pentru reducerea acelor comportamente ale
acestora ce sunt în dezacord cu obiectivele
organizaþiei
 Sã identifice maniera prin care obiectivele organizaþionale pot fi înþelese ºi
interpretate în interdependenþa lor pânã la
nivelul obiectivelor fiecãrui angajat în parte
 Sã înþeleagã aspecte concrete ale
relaþiilor cu salariaþii, reprezentanþii acestora, sindicatele, precum ºi cerinþele specificate în Codul muncii sau alte acte legislative relevante|
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Contabilitatea IFN-urilor
A NGELA M ANOLACHE , M ANAGER
A DVISORY, KPMG

Ordonanþa Guvernului 28/2006 privind reglementarea unor mãsuri financiarfiscale stabileºte cadrul general de reglementare al instituþiilor financiare nebancare (IFN), ca entitãþi ce au ca obiect de
activitate creditarea sub diverse forme ºi
care sunt supuse monitorizãrii ºi supravegherii de cãtre Banca Naþionalã a României.
Conform acestui act legislativ, instituþiile financiare nebancare organizeazã ºi
conduc evidenþa contabilã în conformitate
cu prevederile Legii contabilitãþii, republicatã, ºi cu reglementãrile specifice
elaborate de Banca Naþionalã a României,
cu avizul Ministerului Finanþelor Publice.
Astfel, începând cu 1 ianuarie 2008,
Reglementãrile contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituþiilor
de credit, aprobate prin Ordinul guvernatorului Bãncii Naþionale a României nr.
5/2005 („Ordinul BNR 5/2005), cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, sunt
aplicabile tuturor categoriilor de instituþii
financiare.
Implementarea noului sistem contabil
reprezintã una dintre cele mai importante
schimbãri operaþionale cu care se confruntã IFN-urile ca urmare a aplicãrii
noului cadru de reglementare. Ordinul
BNR 5/2005 introduce, faþã de reglementãrile contabile specifice societãþilor comerciale, o serie de noi principii ºi noþiuni contabile. Aplicarea noului sistem contabil presupune, pe lângã utilizarea unui
nou plan contabil, ºi redefinirea modului
de reflectare în contabilitate a activitãþilor
operaþionale, astfel încât sã fie asiguratã
respectarea principiilor reglementãrilor
contabile aplicabile instituþiilor de credit.
Una dintre cele mai importante schimbãri constã în evaluarea elementelor exprimate în devize prin intermediul conturilor
3721 „Poziþie de schimb“ ºi 3722 „Contravaloarea poziþiei de schimb“. Aceste conturi asigurã legãtura între contabilitatea în
devize ºi contabilitatea în lei, fiind utilizate
pentru contabilizarea operaþiunilor de
schimb valutar, a achiziþiilor de imobilizãri
corporale, necorporale ºi stocuri în devize,
a capitalului subscris ºi vãrsat în devize,
precum ºi a cheltuielilor ºi veniturilor aferente operaþiunilor în devize.
Spre exemplu, pentru înregistrarea unei
operaþiuni de schimb valutar la vedere (presupunem cã societatea cumpãrã EUR ºi

vinde RON la cursul de 3,600 RON/EUR)
se efectueazã urmãtoarea înregistrare:
Debit
Credit
Debit
Credit

2711.EUR
3721.EUR
3722
2711.RON

operaþiunile de schimb (mai puþin diferenþele aferente imobilizãrilor financiare

Conturi curente la instituþii de credit
Poziþie de schimb
Contravaloarea poziþiei de schimb
Conturi curente la instituþii de credit

EUR
100
100

RON

360
360

în devize reprezentând titluri de participare, pãrþi în societãþi comerciale legate,
titluri ale activitãþii de portofoliu ºi titluri
de investiþii exprimate în devize, care se
înregistreazã în analitice distincte deschise în cadrul conturilor în care sunt evidenþiate respectivele active în devize).
Continuând exemplul de mai sus,
dacã presupunem cã la sfârºitul lunii
cursul de schimb comunicat de BNR este
de 3,6500 RON/EUR, se va efectua urmãtoarea înregistrare:
EUR RON
Contravaloarea poziþiei de schimb
5
Venituri din diferenþe de curs valutar
5
aferente tranzacþiilor în valutã

Conform Ordinului BNR nr. 5/2005,
IFN-urile trebuie sã menþinã jurnalele de
operaþiuni atât în lei, cât ºi în devize.
Pentru operaþiunile efectuate în devize, în
jurnalul operaþiunilor se înscriu atât sumele în devize, cât ºi sumele în echivalent
lei, stabilite în funcþie de cursurile de
schimb specificate în documentul justificativ sau, în cazurile în care nu se specificã utilizarea unui anumit curs de
schimb, în funcþie de cursul de schimb
comunicat de BNR în ultima zi bancarã
Debit

3722

Credit

7061

anterioarã operaþiunii. De asemenea, IFNurile trebuie sã întocmeascã balanþe de
verificare în lei, pentru operaþiunile efectuate în lei, ºi în fiecare devizã, pentru
operaþiunile efectuate în devize, precum
ºi balanþa sub formã centralizatã, în lei,
pentru operaþiunile efectuate atât în lei,
cât ºi în devize. Balanþa de verificare în
lei este echilibratã prin includerea contului 3722 „Contravaloarea poziþiei de
schimb“, iar balanþa de verificare pe
fiecare devizã este echilibratã prin includerea contului 3721 „Poziþie de schimb“
pe deviza respectivã.
La întocmirea balanþei de verificare
sub formã centralizatã în lei, soldurile
iniþiale, rulajele cumulate ºi soldurile
finale în devize sunt preluate la echivalentul în lei stabilit în funcþie de cursul de
schimb comunicat de BNR în data
întocmirii balanþei de verificare.
La sfârºitul fiecãrei luni, elementele
exprimate în devize se evalueazã la cursul
de schimb al pieþei valutare, comunicat de
BNR în ultima zi a lunii. Diferenþele dintre sumele rezultate din evaluarea conturilor „Poziþie de schimb“ deschise pentru fiecare devizã ºi sumele înscrise în
conturile corespunzãtoare „Contravaloarea poziþiei de schimb“ se înregistreazã în
conturile de venituri sau cheltuieli privind

Astfel, soldul contului 3722 va deveni
365 RON ºi va fi egal cu contravaloarea
în lei a soldului contului 3722 la cursul de
schimb comunicat de BNR în ultima zi a
lunii.
Soldurile conturilor „Poziþie de
schimb“ ºi „Contravaloarea poziþiei de
schimb“ din balanþa centralizatã în lei,
care dupã evaluarea poziþiei de schimb ºi
înregistrarea veniturilor sau cheltuielilor
din schimb valutar vor fi întotdeauna
egale ºi de semn contrar, nu se iau în considerare la întocmirea bilanþului contabil,
deoarece nu reprezintã active sau datorii
reale ale societãþii.
În exemplul de mai sus, venitul înregistrat reflectã câºtigul obþinut de societate
ca urmare a deþinerii unui activ net în EUR
(conturi curente la instituþii de credit) corelatã cu aprecierea EUR în raport cu RON.
Soldul contului „Poziþie de schimb“
reprezintã activul net al societãþii într-o
anumitã devizã, acesta fiind expresia
riscului de schimb faþã de deviza respectivã. Monitorizarea poziþiei de schimb pe
fiecare devizã permite o mai bunã administrare a riscului valutar, prin menþinerea
între anumite limite a poziþiei, în special
pentru acele devize al cãror curs de
schimb în raport cu leul prezintã fluctuaþii
semnificative.|
iunie 2008 |
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Evaluarea riscului: sprijinirea
îmbunãtãþirii activitãþii unei companii
printr-o abordare bazatã pe risc
B ILL B OWMAN
KPMG R OMANIA , D EPUT Y S ENIOR
PARTNER

Introducere
Ce este evaluarea riscului? O evaluare
a riscului este o evaluare a nivelurilor de
risc în procesele unei companii ºi în activitãþile din domeniile cheie, care ajutã
managementul sã ia decizii în felul în care
reacþioneazã la aceste riscuri.
Face parte dintr-o activitate mai largã
de management al riscului, prin care companiile întocmesc planuri legate de posibilitatea apariþiei unor evenimente potrivnice ce pot avea loc în viitor ºi decid cum
vor reacþiona la aceste ameninþãri potenþiale. Deºi este un proces bine implementat în multe pãrþi ale lumii, exerciþiul de
evaluare a riscului este încã la începuturi
în companiile româneºti. Altfel spus,
mulþi deruleazã o versiune informalã. Cu
toate acestea, pe mãsurã ce economia româneascã creºte, ºi þara se confruntã cu
mediul competitiv mai dur al pieþei unice
europene, companiile româneºti vor începe sã cunoascã într-un numãr tot mai
mare beneficiile exerciþiului de evaluare
formalã a riscului.
Acesta va avea în vedere diferite aspecte ale operaþiunilor companiei ºi evalueazã nivelul de risc care poate rezulta,
de exemplu, din pricina ineficienþei, a managementului slab sau malpracticii într-un anumit domeniu. Exerciþiul are
drept þintã promovarea principiilor de guvernanþã corporatistã (practicã de afaceri
rãsunãtoare, bazatã pe integritate ºi eficienþã), cu o puternicã evidenþiere a companiilor care adoptã standarde înalte în
operaþiile lor, precum ºi în relaþiile cu autoritãþile statului, precum ºi cu clienþii.
În cele ce urmeazã veþi regãsi o prezentare de ansamblu a acestei tematici. În
cazul în care sunteþi familiarizaþi cu acest
subiect, veþi recunoaºte multe dintre aspectele discutate, în caz contrar, sper cã le
veþi gãsi folositoare.

Beneficii
Respectarea acestor principii este din
ce în ce mai recunoscutã ca fiind importantã nu doar în termeni de eticã, dar ºi ca
fiind esenþiale dezvoltãrii unei afaceri sã10 |
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nãtoase/prospere. Companiile care respectã standardele înalte ale guvernanþei
corporatiste vor câºtiga încrederea clienþilor, încrederea celor care furnizeazã surse de finanþare, precum bãncile, precum ºi
încrederea din partea acþionarilor, ceea ce
va duce la o mai bunã performanþã pe bursã în caz cã întreprinderea este listatã.
Exerciþiul evaluãrii riscului este menit sã
ajute o companie sã îºi maximizeze potenþialul prin concentrarea asupra acestor
obiective, ºi prin optimizarea nivelului de
risc asociat operaþiunilor sale. În timp ce
nicio companie nu acþioneazã într-un mediu lipsit complet de risc, de vreme ce riscul este o componentã fundamentalã a
mediului de afaceri, exerciþiul de evaluare
a riscului este în principiu „ºtiinþific“,
permiþând managementului sã ia în considerare cu atenþie consecinþele, permiþând
astfel formularea unor decizii pe bazã de
informaþii.

Mod de abordare
Un mod de abordare a evaluãrii riscului poate fi divizarea riscului în extern ºi
intern. Riscuri externe ar fi acelea care nu
au legãturã cu activitatea companiei, dar
care totuºi trebuie luate în calcul, de
exemplu variaþii ale ciclului economic.

Riscurile interne au legãturã cu practicile
companiei, echipamentul, angajaþii sau
alte aspecte. Acestea pot include pierderea poziþiei competitive datoratã unui
eºec din partea personalului sau a echipamentului din producþie. De exemplu, bunuri livrate clienþilor pot fi de proastã calitate, prost asamblate sau serviciile
post-vânzare pot fi proaste, ceea ce duce
la pierderea reputaþiei, precum ºi la costuri de înlocuire.
Majoritatea companiilor de succes în
lumea internaþionalã folosesc exerciþiul
de evaluare a riscului în mod frecvent ca
parte a procesului de planificare în avans
al organizaþiei, ºi odatã ce riscurile au fost
stabilite, managementul poate reacþiona
în unul din trei feluri; riscul fie poate fi
evitat, fie ameliorat (de exemplu prin încheierea unei asigurãri), fie acceptat (ºi
dirijat). Exerciþiul este în mod frecvent
strâns legat de auditul intern, în care o
echipã independentã de managementul
obiºnuit, ºi care raporteazã direct
Comitetului de Audit, formuleazã o viziune de ansamblu asupra activitãþilor companiei pentru a investiga atât probleme
legate de eficienþã, cât ºi dacã principiile
de eticã în afaceri sunt respectate. Exerciþiul de evaluare a riscului este adesea su-
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pervizat de cãtre Comitetul de Audit, care
va aviza Consiliul Director asupra riscurilor care au fost evaluate ºi cum ar trebui
compania sã reacþioneze.

Paºi
Exerciþiul de evaluare a riscului ar putea lua pentru început compania în considerare ca un întreg, pentru a stabili unde
se aflã domeniile principale de risc, pãstrând în minte natura afacerilor întreprinderii. Dupã aceasta, evaluarea va continua
pentru a privi compania pe secþiuni, definind nivelul de risc, de exemplu, folosind o scalã de la unu la cinci, în care
cinci este cel mai riscant. Când evaluãm
riscul, atât impactul asupra afacerii, precum ºi probabilitatea apariþiei sale, trebuie luate în considerare. Un scor al riscului mare nu reflectã neapãrat performanþe
slabe sau lipsã de respect pentru principiile etice. Poate însemna pur ºi simplu cã o
anumitã parte a unei întreprinderi, precum
sediul central, are ataºat un propriu nivel
ridicat de risc, ºi consecinþele managementului defectuos în acea unitate ar avea
efecte serioase pentru întreaga companie,
pe când managementul defectuos într-o
filialã, de exemplu, ar avea efecte mai puþin severe per total. Totuºi, câteodatã o
parte micã sau aparent nesemnificativã a
unei companii poate avea un factor de risc
important, chiar dacã este doar o singurã
entitate legalã cu puþin sau fãrã personal.
De exemplu, o filialã plasatã într-un „paradis fiscal“ poate prezenta riscuri legate
de preþurile de transfer. Aceasta înseamnã
cã preþul la care bunurile deþinute de o
multinaþionalã sunt transferate de la un
birou într-o þarã cãtre altul într-o altã þarã,
ar trebui sã reflecte corect valoarea pe
piaþã, bazatã pe principiul unei tranzacþii
desfãºurate în condiþii obiective („arms
length principle“). Nerespectarea acestui
principiu poate determina o distorsionare
a preþurilor interne aferente miºcãrii bunurilor dintr-o þarã în alta în scopul de a
maximiza profiturile într-o economie cu
impozite ºi taxe reduse ºi de a le minimiza
atunci când taxele ºi impozitele sunt mari.

Cum sã organizãm
Diferitele componente ale unei organizaþii ce pot face parte din exerciþiul de
evaluare a riscului pot fi filialele sau entitãþi juridice. În timp ce pãrþi diferite ale
unei întreprinderi vor fi comparate între
ele, exerciþiul nu este menit sã creeze
competiþie între departamente sau filiale,
iar rezultatele nu sunt de obicei publicate
integral angajaþilor. O zonã care poate fi
evaluatã este „riscul persoanelor“. Acesta
se referã la asigurarea cã managementul

este competent ºi urmeazã principiile guvernanþei corporatiste, asigurând în acelaºi timp cã forþa de muncã este mulþumitã ºi stabilã. Un semn cã riscul persoanelor este o problemã poate fi un rulaj mare
al angajaþilor, sugerând cã întreprinderea
nu acordã suficientã atenþie dezvoltãrii
personale sau menþinerii angajaþilor fericiþi. Lipsa de stabilitate a personalului
poate însemna cã întreprinderea nu reuºeºte sã creeze un spirit de echipã sau
simþul de loialitate. Exerciþiul de evaluare
a riscului ar identifica astfel de situaþii ºi
asta ar putea duce la o investigare amãnunþitã, care ar putea determina, de exemplu, dacã lipsa de angajaþi este o problemã
care duce la suprasolicitare. Alternativ,
exerciþiul ar putea releva cã anumite filiale sau departamente dispun de personal
în plus faþã de necesar, ceea ce duce la recomandãri de redistribuire. O altã problemã care ar putea fi identificatã ar putea
fi riscuri rezultate din încãlcãri ale integritãþii sistemului informatic, ce poate duce la recomandãri de achiziþionare de noi
tehnologii sau de actualizare a echipamentelor existente. Exerciþiul de evaluare
a riscului ar putea investiga dacã întreprinderea deþine un sistem informatic integrat ºi o politicã de securitate bine dezvoltatã.
O problemã importantã pentru exerciþiul de evaluare a riscului se referã la
companiile achiziþionate recent a cãror
integrare poate prezenta riscuri. De exemplu, sistemele informatice pot sã nu fie
complet integrate, ceea ce duce la o mai
mare probabilitate de situaþii de neconformitate. Exerciþiul de evaluare a riscului
are în vedere conformitatea cu politicile
companiei, de exemplu încãlcãri ale politicilor interne legate de rambursarea cheltuielilor de delegaþii, achiziþionarea activelor companiei fãrã autorizaþii corespunzãtoare, sau alte asemenea probleme. Sursele exerciþiului de evaluare a riscului pot
include rapoarte de la autoritãþi de reglementare sau un audit fiscal. De exemplu,
un factor ce ar putea afecta în mod negativ scorul companiei ar putea fi lipsa de
conformitate cu legislaþia localã, prezentând riscuri de sancþiuni financiare sau
daune provocate reputaþiei companiei.
De obicei, exerciþiul de evaluare a riscului are loc anual sau la fiecare optsprezece luni. Acesta poate fi derulat ca parte
a unui departament intern. Alternativ,
poate fi derulat de cãtre departamentul
responsabil de managementul riscului,
asigurãri sau departamentul juridic. Un
consultant extern poate fi implicat, dacã
nu în exerciþiul propriu-zis de evaluare a
riscului, atunci în formularea structurii

sale. Acest lucru poate contribui în pãstrarea independenþei ºi a obiectivitãþii. Profesionalismul echipei de evaluare a riscului va fi foarte important, în timp ce abilitatea de a identifica riscul real este una
foarte apreciatã. Abordarea aspectelor legate de personal poate pune probleme delicate, echipa de evaluare a riscului fiind
confruntatã câteodatã cu angajaþi cu probleme personale, ºi vor fi nevoiþi sã evalueze dacã problemele ridicate indicã într-adevãr un management defectuos sau
sunt pur ºi simplu rezultatul problemelor
unui singur individ.
În acelaºi timp, exerciþiul de evaluare
a riscului va avea ca obiectiv asigurarea
faptului cã existã canale pentru plângeri
legitime ale angajaþilor în ceea ce priveºte
malpraxisul managementului, ce implicã
un comportament flagrant sau lipsit de
eticã. Un astfel de canal de plângeri prin
care angajaþii pot face reclamaþii confidenþiale ºi anonime este un instrument
comun folosit de companiile americane
pentru a ajuta angajaþii sã reclame comportamentul lipsit de eticã sau flagrant
existent în companie. Acest canal ar trebui condus de comitetul de audit ºi poate
fi extrem de benefic pentru menþinerea
standardelor de guvernare corporatistã ºi
de integritate din cadrul companiei. Într-o
organizaþie, membrii personalului au
raportat cã managerii dintr-un anumit departament le-au spus sã înregistreze cifre
fictive în încercarea de a creºte artificial
activitatea organizaþiei, pentru a creºte
bonusul plãtit managementului. Dupã o
investigaþie minuþioasã, managerii implicaþi au fost concediaþi.

Concluzie
Exerciþiul de evaluare a riscului este o
parte integrantã a procesului general de
management. Informaþia care este generatã poate fi aplicatã în multe domenii ale
unei organizaþii, precum departamentul
responsabil cu asigurãrile ºi aspectele juridice, care în general asigurã respectarea
principiilor sau a legislaþiei existente.
Exerciþiul de evaluare a riscului are beneficii considerabile în asigurarea faptului
cã întreprinderea are o performanþã eficientã ºi eticã ºi va deveni din ce în ce mai
important ºi pentru societãþile româneºti
pe mãsurã ce vor încerca sã concureze în
climatul mai competitiv al Pieþei Unice
Europene. De aceea este esenþial pentru
credibilitatea evaluãrii riscului ca acest
exerciþiu sã fie fãcut de profesioniºti cu
experienþã, care au o înþelegere aprofundatã a afacerii societãþii, ºi care pot identifica riscurile ºi pot evalua impactul acestora asupra afacerii în general.|
iunie 2008 |
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Strategii de tranzacþionare –
Long Straddle
În continuarea serialului despre diferite tehnici investiþionale aplicabile pe
piaþa futures, vã prezentãm strategia Long
Straddle. Strategia de tipul Long Straddle
poate fi aplicatã cu succes atunci când se
anticipeazã o variaþie amplã a preþurilor,
fie pe creºtere, fie pe scãdere. Implementarea strategiei presupune cumpãrarea atât
a unei opþiuni Call, cât ºi a unei opþiuni
Put la un preþ de exercitare identic. De
exemplu, se cumpãrã o opþiune Call
DESIF5 DEC08 la un preþ de 3,00 lei/acþiune cu o primã de 0,35 lei/acþiune ºi o
opþiune Put DESIF5 DEC08 la un preþ de
exercitare de 3,00 lei/acþiune, cu o primã
de 0,1250 lei/acþiune. Pragul de rentabilitate este dat de douã niveluri ale preþului,
nivelul inferior se obþine scãzând din preþul de exercitare valoarea celor douã prime, iar nivelul superior este obþinut prin
adãugarea la preþul de exercitare a celor
douã prime.
Pm1 = 3,00 lei/acþiune – (0,35 lei/acþiune
+ 0,1250 lei/acþiune) = 2,5250 lei/acþiune
Pm2 = 3,00 lei/acþiune + (0,35 lei/acþiune
+ 0,1250 lei/acþiune) = 3,4750 lei/acþiune
Profitul potenþial este nelimitat în condiþiile în care preþul fluctueazã în afara limitelor stabilite de cele douã praguri de
rentabilitate. Pierderea maximã este limi12 |
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tatã la valoarea celor douã prime plãtite,
în total 0,4750 lei/acþiune, ºi se realizeazã
dacã preþul futures la scadenþã este identic
cu preþul de exercitare al celor douã opþiuni. Costurile aplicãrii strategiei se limiteazã la comisioanele plãtite. Bursa din
Sibiu reþine SSIF-urilor participante un
comision fix de 0,6 lei/contract (reprezentând echivalentul a 1.000 de acþiuni), indiferent de valoarea ºi direcþia tranzacþiei.
La rândul lor, SSIF-urile percep clienþilor
lor tot sume fixe, însã mai mari de 0,6
lei/contract. Un comision de 1,2 - 1,5
lei/contract poate fi întâlnit la majoritatea

brokerilor activi pe piaþa la termen sibianã. Astfel, pentru iniþierea acestei strategii, investitorului i se reþine un comision
de 2 x 1,5 = 3 lei. Strategia nu necesitã depunerea marjei, deoarece în cazul cumpãrãrii de opþiuni nu se solicitã marja în momentul realizãrii tranzacþiei.
Acest articol reprezintã un demers
educaþional, iar responsabilitatea întocmirii planurilor de tranzacþionare ºi a aplicãrii lor aparþine exclusiv investitorilor.|
Articol realizat în colaborare
cu Bursa Monetar-Financiarã
ºi de Mãrfuri Sibiu
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Arbitraj cu opþiuni
Continuãm prezentarea strategiilor de
tranzacþionare cu ajutorul instrumentelor
financiare derivate, prin exemplificarea
unei operaþiuni de arbitraj.
În cele mai multe cazuri riscul iniþierii
unei poziþii simple se dovedeºte prea ridicat, astfel încât urmãrirea posibilitãþilor
de arbitraj ce pot apãrea în diverse situaþii
datoritã discrepanþelor existente între preþurile diferitelor instrumente financiare
reprezintã o soluþie eficientã de a realiza
profit în condiþiile unui nivel minim sau
chiar zero de risc.
Arbitrajul presupune folosirea uneia
din numeroasele combinaþii de contracte
futures ºi opþiuni care au avantajul de a
conserva un profit.
De exemplu, dacã se observã cã poziþia
Short Futures Sinteticã (o opþiune Short
Call ºi o opþiune Long Put cu preþ de
exercitare identic) se poate realiza la un
preþ mai ridicat decât poziþia futures suport, se poate iniþia urmãtoarea strategie:
vânzarea unei opþiuni Call DESIF5 DEC08

la un preþ de exercitare de 3,30 lei/acþiune,
cu o primã de 0,18 lei/acþiune, cumpãrarea
unei opþiuni Put DESIF5 DEC08 la un preþ
de exercitare identic, 3,30 lei/acþiune, cu o
primã de 0,22 lei/acþiune ºi cumpãrarea
unui contract futures DESIF5 DEC08 la un
preþ de 3,18 lei/acþiune.
Profitul maxim este în valoare de 0,08
lei/acþiune ºi se realizeazã indiferent de
evoluþia ulterioarã a preþului futures
DESIF5 DEC08. Strategia nu prezintã

niciun risc, astfel pierderea va fi egalã cu 0.
Costurile aplicãrii strategiei se limiteazã la comisioanele plãtite. Bursa din Sibiu
reþine SSIF-urilor participante un comision
fix de 0,6 lei/contract (reprezentând echivalentul a 1.000 acþiuni), indiferent de valoarea ºi direcþia tranzacþiei. La rândul lor,
SSIF-urile percep clienþilor lor tot sume
fixe, însã mai mari de 0,6 lei/contract.
Un comision de 1,2 - 1,5 lei/contract îl
gãsiþi la majoritatea brokerilor activi pe
aceastã piaþã. Astfel, pentru iniþierea
acestei strategii, investitorului i se reþine
un comision de 3 x 1,5 = 4,5 lei.
Este important de reþinut faptul cã
dupã iniþierea tuturor celor trei poziþii,
Long Futures, Long Put ºi Short Call,
marja imobilizatã va fi egalã cu 0.
Acest articol reprezintã un demers
educaþional, iar responsabilitatea întocmirii planurilor de tranzacþionare ºi a aplicãrii lor aparþine exclusiv investitorilor.|
Articol Realizat în colaborare cu Bursa
Monetar-Financiarã ºi de Mãrfuri Sibiu
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Operaþiuni contabile pentru
constituirea capitalului social
S TUDII DE CAZ REALIZATE DE
DNA . E C . M EDA D ECEBAL

Exemplul II

Constituirea capitalului social se face la înfiinþarea întreprinderii,
când, prin legislaþie, prin statutul societãþii ºi prin contractul de societate trebuie îndeplinite anumite condiþii. Principalele prevederi legale (legea 31/1990 republicatã, privind societãþile comerciale) sunt:
 mãrimea capitalului social
 numãrul de acþionari sau asociaþi
 valoarea nominalã minimã a acþiunilor sau pãrþilor sociale
 felul ºi structura aporturilor
 data constituirii ºi datele vãrsãrii ulterioare a capitalului
subscris.
Toate aceste prevederi se diferenþiazã dupã forma juridicã a
întreprinderii (SA, SRL).
Conturile specifice utilizate la constituire - 101, 456.

Exemplul I
La 01.01.n se constituie societatea pe acþiuni PAVEROM SA
prin subscripþie publicã, capitalul subscris 6 milioane, divizat în
6.000 de acþiuni cu valoare nominalã de 1.000 de lei (consideratã
egalã cu preþul de emisiune). Structura capitalului subscris:
– aport în numerar = 4.000 acþiuni,
– aport în naturã = 2.000 de acþiuni, din care 1.500 de acþiuni
pentru construcþii ºi 500 de acþiuni pentru mãrfuri.
Încasarea aportului. Aportul în numerar se încaseazã: 50% la
subscriere ºi 50% la 01.06.n. Aportul în naturã se adaugã integral
la subscriere.
Operaþiunile contabile la 01.01.n:

1. subscrierea capitalului
456= 1011
6 milioane (6.000 acþiuni x 1.000 lei/acþiune= 6.000.000)
2. a. Încasarea primei tranºe în numerar
5121= 456
2 milioane (4.000 acþiuni x 1.000 lei/acþiune x 50%=2.000.000)
b. înregistrarea aportului adus în naturã
% =456
2.000.000
212
1.500.000
371
500.000
3. schimbarea formei capitalului (nevãrsat în vãrsat)
1011= 1012
4.000.000
4. 01.06.n – se încaseazã tranºa a II-a pentru restul acþiunilor
subscrise în numerar
5121= 456
2.000.000
5. schimbarea formei capitalului
1011= 1012
2.000.000
456 – creanþa faþã de acþionari se lichideazã în douã momente
(01.01 ºi 01.06), creanþa dispare.
1011 – se transformã în douã momente în capital vãrsat
A
5121 – 4 000 000 lei
212 – 1 500 000 lei
371 - 500 000 lei
T.A – 6 000 000 lei

conta

La constituirea capitalului se întâlnesc douã cazuri practice:
acþionarii efectueazã vãrsãmântul tranºelor urmãtoare cu întârziere; acþionarii se aflã în stare de dificultate financiarã.
Acþionarii efectueazã vãrsãminte cu întârziere: legea prevede
ca pentru perioada de întârziere ei sã suporte dobânda calculatã
de întreprindere ºi daunele produse de nedepunerea capitalului.
Dobânda se calculeazã în funcþie de valoarea capitalului nedepus,
de numãrul de zile de întârziere ºi de procentul de dobândã practicat de banca comercialã unde întreprinderea are deschis contul.
Dobânda se constituie pentru întreprindere ca venit financiar,
contabilizat în contul 768 (alte venituri financiare...). Daunele se
calculeazã în funcþie de indicii adoptaþi de fiecare întreprindere,
cel mai des utilizat fiind rentabilitatea capitalului social. Daunele
calculate se contabilizeazã ca venit din exploatare, în contul 758
(alte venituri din exploatare).
Considerãm cã toþi acþionarii care au subscris acþiuni noi
efectueazã al doilea vãrsãmânt la 1.09.n, cu o întârziere de 3 luni,
ºi cã pentru aceasta s-au calculat dobânzi de 100.000 lei ºi daune
de 50.000 lei.
La 1.09.n încasarea celei de-a doua tranºe se contabilizeazã
prin operaþiile:
a. 5121 =
%
2.150.000
456 2.000.000 (4.000 acþiuni x
1.000lei/acþiune x 50%)
768 100.000
758 50.000
b. 1011 = 1012
2.000.000
Acþionarii se aflã în stare de dificultate financiarã, adicã nu
mai pot efectua vãrsarea tranºelor urmãtoare. Legea 31/1990 prevede cã mai întâi ei trebuie sã fie somaþi public, prin intermediul
unei publicaþii de mare audienþã, ºi dacã nu depun capitalul acþiunile lor sã fie anulate ºi sã se emitã spre vânzare acþiuni noi, în
acelaºi numãr, fiecare purtând numãrul acþiunii vechi. Ele vor fi
emise la un preþ de emisie egal, mai mic sau mai mare decât valoarea nominalã. Diferenþa dintre valoarea acþiunilor noi încasate
ºi reþinerile reprezentând vãrsãmintele neefectuate de vechii
acþionari, dobânzile calculate ºi cheltuielile de publicitate ºi de
reclamã la care se adaugã daunele societãþii se restituie vechilor
acþionari. ªi în acest caz dobânzile ºi cheltuielile de publicitate se
contabilizeazã ca venituri financiare, respectiv din exploatare.
Considerãm cã la 1.06.n toþi acþionarii care au subscris acþiuni noi în numerar se aflã în stare de dificultate financiarã. Acþiunile lor sunt anulate ºi sunt emise acþiuni noi: preþul de emisie
=1.020 lei, care s-au încasat la 1.09.n. dobânda este de 100.000
lei ºi cheltuielile de publicitate+daune=50.000 lei
Operaþiunile la 1.09.n:

Bilanþ
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B
1012 – 6 000 000 lei

T.P. – 6 000 000 lei

a) încasare preþ de emisie
5121 = 456
4.080.000 (4.000 acþiuni x 1020)
b. modificarea formei capitalului social
1011 = 1012
2.000.000 (4.000 acþiuni x 1.000lei/acþiune x 50%)
c. regularizare cu vechii acþionari

Studii de caz
încasãri din noile acþiuni: 4.080.000
reþineri
- vãrsãminte neefectuate: 2.000.000
- dobânzi: 100.000
- cheltuieli publicitate+daune: 5.000
total 2.150.000
 diferenþa de restituit vechilor acþionari:
4.080.000-2.1500.000=1.930.000
456 =
%
150.000
768 100.000
758 50.000
restituire cãtre vechii acþionari:
456 = 5121
1.930.000
Vechii acþionari au depus la 1.01.n 2 milioane de lei ºi au încasat la 1.09.n 1.930.000 lei, deci au pierdut 70.000 de lei.



- încasarea a 50% din valoarea nominalã + 100% prima de
emisiune
5121 = 456
700
- modificarea formei capitalului
1011 = 1012
500
Tranºa II
- încasarea ultimilor 50%
5121 = 456
500
- modificarea formei capitalului
1011 = 1012
500

Exemplul III
Având în vedere urmãtoarele considerente: obþinerea de resurse noi pentru finanþarea investiþiilor ºi pentru consolidarea situaþiei financiare a întreprinderii, se decide creºterea de capital
social.
Existã 3 cãi de creºtere:
- emiterea de acþiuni noi pentru aporturi în numerar sau în
naturã;
- încorporarea sau capitalizarea rezervelor, primelor de capital sau a profitului în masa capitalului social;
- conversia unui angajament financiar în capital social.
Emiterea de acþiuni noi pentru aporturi:

În numerar: Acþiunile noi pentru creºterea de capital în
numerar se emit la un preþ de vânzare - preþ de emisie situat de
regulã între valoarea nominalã ºi valoarea contabilã a acþiunilor.
Valoarea nominalã: partea din capitalul social corespunzãtoare unei acþiuni, calculatã ca raport între valoarea capitalului
social ºi numãrul acþiunilor. Valoarea contabilã: partea din capitalul propriu corespunzãtoare unei acþiuni, calculatã ca raport
între valoarea capitalului propriu ºi numãrul acþiunilor. Întotdeauna valoarea contabilã a unei acþiuni este mai mare decât valoarea nominalã, deoarece capitalul propriu este mai mare decât
capitalul social. Situarea preþului de emisie între aceste douã valori are 2 motivaþii:
- necesitatea încasãrii de cãtre întreprindere cel puþin a sumelor care sã acopere dreptul de proprietate conferit cumpãrãtorului.
- atragerea deponenþilor pentru creºterea de capital, utilizând
un preþ de vânzare inferior valorii contabile
Diferenþa dintre preþul de emisie ºi valoarea nominalã a acþiunii poartã denumirea de primã de emisiune, care prezintã urmãtoarele particularitãþi:
-aparþine în mod nediferenþiat tuturor acþionarilor;
-se încaseazã în întregime cu ocazia primului vãrsãmânt sau
la subscriere.
La contabilizarea creºterii de capital prin emisiune de acþiuni
noi cu aport în numerar avem 2 cazuri:
-preþul de emisie este egal cu valoarea nominalã, caz în care
operaþiile contabile sunt similare constituirii capitalului social.
Are loc o creºtere de capital prin emisiunea unei acþiuni,
având preþul de emisiune de 1.200 lei ºi valoarea nominalã de
1.000 de lei, prima de emisiune este 200 de lei. Încasarea se face
în douã tranºe: 50% la subscriere ºi 50% tranºa a doua.
Tranºa I:
- subscrierea
456 =%
1200
1011
1000
1041
200

Problema principalã este cea a protecþiei vechilor acþionari.
Aceasta se realizeazã prin atribuirea acestora a unor titluri de valoare – drepturi preferenþiale de subscriere (DS), care se ataºeazã
acþiunilor. DS-ul exprimã pierderea de valoare a unei acþiuni, datoratã creºterii numãrului de acþiuni. Pierderea se explicã prin
faptul cã noile acþiuni se emit la un preþ inferior valorii contabile
a vechilor acþiuni. Pentru compensarea acestei pierderi vechi, acþionarii primesc pentru fiecare acþiune posedatã un DS. Astfel, ei
nu realizeazã niciun câºtig, nicio pierdere. Ei beneficiazã totuºi
de un capital social mai mare, care le poate aduce dividende mai
mari în cazul obþinerii de profit.
DS= valoarea nominalã – valoarea contabilã
Valoarea calculatã pentru un DS are un caracter teoretic,
deoarece aceste titluri de valoare, fiind negociabile, sunt tranzacþionate la bursa de mãrfuri, astfel încât nivelul DS-ului este dat
de raportul cerere-ofertã.
Odatã cu DS-ul se calculeazã ºi paritatea de emisiune, calculatã ca raport între numãrul de acþiuni noi ºi numãrul de acþiuni
vechi, ea exprimând câte acþiuni vechi revin la una nouã.|
iunie 2008 |
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Studii de caz

Analiza beneficiu-cost
în contextul proiectelor finanþate
din instrumente structurale
La Camera de Comerþ ºi Industrie a
Municipiului Bucureºti s-a desfãºurat recent, în colaborare cu Promeso Consulting SRL, cursul „Analiza beneficiu-cost
în contextul proiectelor finanþate din instrumente structurale“. Tematica acestui
curs s-a constituit ca principal instrument
de estimare ºi evaluare economicã a proiectelor finanþate din Fondul European
pentru Dezvoltare Regionalã ºi Fondul de
Coeziune ºi, totodatã, un document obligatoriu care trebuie anexat Cererii de Finanþare în cazul proiectelor generatoare
de venituri.
Cursul a urmãrit sistematizarea ºi
consolidarea cunoºtinþelor participanþilor
în vederea valorificãrii finanþãrilor nerambursabile destinate mediului privat, în
contextul Fondurilor Structurale, ca ºi
aprofundarea capitolului financiar la nivelul proiectelor, insistându-se asupra indicatorilor specifici.
Doamna Victoria Goldenberg Vaida,
care a susþinut cel de-al patrulea curs organizat de CCIB, ne-a spus cã se constatã
un interes din ce în ce mai mare din partea
firmelor de consultanþã pentru asemenea
instruiri care, în anii anteriori, nu prea
erau bãgate în seamã: „Înainte veneau
doar beneficiarii ºi autoritãþile publice,
ceea ce însemna un lucru fãcut pe jumãtate. Analiza beneficiu-cost, în contextul
unor proiecte finanþate din fonduri struc16 |
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turale, este un domeniu foarte îngust,
adicã exact pentru firmele de consultanþã.
Vorbesc în cunoºtinþã de cauzã, pentru cã
am asigurat managementul financiar al
numeroase programe europene, cu valori
care depãºesc 60 milioane de euro, iar de
10 ani pot spune cã am devenit un formator profesionist, am fãcut programe, pentru cã nu existau, am evaluat proiecte ºi
programe, având ºi experienþã în lucrul cu
autoritãþile de management ºi organismele intermediare ale programelor finanþate
prin instrumente structurale“.
Din rândul cursanþilor, Adriana Alexe, de la firma INOXA, ne spune cã „pentru a face faþã cerinþelor impuse de Uniunea Europeanã, un asemenea curs este
imperios necesar în munca noastrã de
consultanþã ºi este meritul Camerei de
Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti cã ne-a prilejuit o astfel de instruire.
Fãrã de care nu se poate. Sigur, avem ghiduri, dar ele sunt doar ghiduri ºi nu rãspund la numeroasele întrebãri pe care le
ridicã activitatea de zi cu zi. Chiar dacã
lucrez în scheme de granturi din 1996, am
simþit necesar sã-mi fixez niºte noþiuni, sã
fac un schimb de experienþã, pentru cã de
acum înainte se vor cere cunoºtinþe de
specialitate pe toate proiectele, fie ele
mici sau mari. În general, firmele de consultanþã nu sunt conºtiente sã-ºi dezvolte
un departament special, aºa cum intenþio-

nez eu sã organizez dupã finalizarea acestui curs“.
La rândul sãu, Valentina Turcan, de la
SC RAJA - Constanþa, afirmã cã experienþa doamnei Victoria Goldenberg Vaida
este extrem de importantã în momentul de
faþã pentru conceperea proiectelor ºi accesarea fondurilor: „Analiza beneficiucosturi, aplicabilã diferit de la domeniu la
domeniu, reprezintã cheia de boltã de care
depinde valabilitatea proiectelor ºi, în
consecinþã, acordarea sau neacordarea
fondurilor structurale. Suntem doi reprezentanþi de la firmã prezenþi la aceste
cursuri, am luat cu mine o colegã mai tânãrã care trebuie sã înveþe, pentru cã suntem conºtienþi cã orice acumulare de idei
practice este în beneficiul nostru. Este
meritul CCIB cã suntem aici, cã avem posibilitatea ºi noi, cei din provincie, sã
beneficiem de asemenea cursuri“.
Am avut prilejul sã stãm de vorbã ºi
cu un „independent“, Andrei Popa, un tânãr absolvent al ASE, care se pregãteºte
sã lucreze pe asemenea proiecte într-o firmã proprie. Domnia sa ne-a spus cã astfel
de cursuri, cu un formator de talia doamnei Vaida, meritã urmãrite cu sufletul la
gurã, pentru cã sunt foarte, foarte multe
lucruri de învãþat, iar ghidurile pe care
le-a studiat pânã acum sunt seci ºi neîndestulãtoare din punctul de vedere al aplicabilitãþii practice.|

Interviu

Opinia auditorului, imagine fidelã
a situaþiei financiare a companiei
R ALUCA D OBRE

Forma ºi conþinutul raportului de audit
sunt prevãzute în Standardul Internaþional
de Audit 700 „Raportul auditorului asupra
situaþiilor financiare“, care stabileºte reguli
ºi furnizeazã recomandãri privind forma ºi
conþinutul raportului de audit. Pe de altã
parte, ISA 701, denumit „Modificãri ale
raportului auditorului independent”, stabileºte standarde ºi oferã îndrumãri cu
privirile la modificãrile ce pot interveni în
raport pentru a sublinia un aspect, o opinie
calificatã, un refuz de certificare sau o
opinie contrarã. În toate cazurile, raportul
auditorului trebuie sã conþinã o exprimare
clarã a opiniei auditorului asupra situaþiilor
financiare. Totuºi, nu putem sã nu ne întrebãm dacã în toate cazurile raportul auditorului trebuie sã conþinã o exprimare clarã
a opiniei sale asupra situaþiilor financiare
sau nu. Apoi, orice auditor este interesat sã
afle dacã este recomandat sau chiar obligatoriu ca raportul de audit întocmit sã
conþinã ºi o componentã calitativã. Dacã
într-adevãr componenta calitativã este
indispensabilã, ar trebui ca acesta sã afle
elementele de care trebuie sã þinã seama în
întocmirea raportului de audit. Rãspunsuri
la toate aceste întrebãri a acceptat sã ne
ofere doamna Iuliana Panaitescu, lector
universitar, doctor ºi director al Unitãþii
Audit Intern din cadrul Agenþiei pentru
Dezvoltare Regionalã Sud-Est.
Revista Conta: În evaluarea situaþiilor contabile, care sunt problemele
care pot interveni în activitatea
specificã a unui auditor?

Iuliana Panaitescu: Pentru a vã rãspunde la aceastã întrebare, o sã plec de la
ceea ce presupune activitatea de audit financiar, mai precis de la obiectivul unei
auditãri a situaþiilor financiare, care este
acela de a da posibilitatea auditorului de a
se pronunþa dacã situaþiile financiare sunt
întocmite sau nu din toate punctele de vedere semnificative, în conformitate cu un
cadru de raportare financiarã aplicabil, iar
activitatea de audit reprezintã o examinare profesionalã a unei informaþii, în vederea exprimãrii unei opinii responsabile ºi
independente, prin raportarea la un criteriu sau standard de calitate. ªi acum sã
o luãm pe rând ºi sã vedem care sunt problemele care pot apãrea în derularea unei
misiuni de audit financiar:

Auditorul trebuie sã se pronunþe dacã
situaþiile financiare sunt întocmite sau nu
din toate punctele de vedere semnificative.
Acest lucru presupune câteva aspecte.
Unul dintre cele mai importante constã în obþinerea de probe de audit care trebuie sã fie suficiente ºi adecvate, cât mai
relevante ºi credibile pentru susþinerea
claselor de tranzacþii, a soldurilor conturilor ºi furnizãrilor de informaþii a declaraþiilor aferente, sau detectarea prezentãrilor eronate din acestea. Mai precis, pro-

„
Un refuz de a exprima
o opinie îl întâlnim în toate
cazurile în care auditorul
a fost în imposibilitatea de a
se convinge de fidelitatea
imaginii prezentate de
situaþiile financiare

“

ba de audit reprezintã întreaga informaþie
utilizatã de cãtre auditor pentru a ajunge
la concluziile pe care se bazeazã opinia
sa, conþinând atât informaþii preluate din
contabilitate ºi care au stat la baza întocmirii situaþiilor financiare (operaþiuni/
tranzacþii, balanþele de verificare), cât ºi

alte informaþii relevante în legãturã cu
acestea, cu scopul de a-ºi fundamenta în
mod rezonabil concluziile ce vor sta la
baza opiniei sale.
O bunã înþelegere a caracteristicilor
probelor de audit (natura, gradul de adecvare, suficienþa, evaluarea) reprezintã un
important instrument conceptual atât pentru auditorii financiari, cât ºi pentru profesioniºtii contabili în general.
Trebuie subliniat cã obþinerea probelor de audit presupune folosirea anumitor tehnici de audit, ºi anume: examinarea
înregistrãrilor sau documentelor, inspectarea imobilizãrilor corporale, observaþia,
chestionarea, confirmarea, recalcularea,
reluarea prestaþiei, proceduri analitice. Tipurile de teste de utilizat ºi profunzimea
aplicãrii lor pot varia foarte mult între audite cu niveluri diferite ale eficacitãþii
controlului intern ºi ale riscurilor inerente.
Pot apãrea ºi variaþii de la un ciclu la altul
în cadrul aceluiaºi audit.
Deci, ca o concluzie, problemele legate de probele de audit folosite pot depinde
de relevanþa acestor probe în funcþie de
obiectivul misiunii de audit, cât ºi de tehnicile cele mai adecvate în vederea obþinerii celor mai suficiente ºi adecvate probe de audit.
Documentaþia în audit înseamnã materialele (documentele de lucru) pregãtite
de auditor, precum ºi materialele obþinute
de la client în cursul efectuãrii auditului.
Documentele de lucru reprezintã instrumentul principal prin care se demonstreazã faptul cã s-a realizat un audit adecvat, cu respectarea standardelor de audit.
Problema poate apãrea în momentul în
care documentaþia nu este suficientã ºi
adecvatã în vederea examinãrii eficace a
evaluãrii probelor de audit obþinute ºi
concluziilor formulate înainte de finalizarea raportului de audit.
Probleme pot apãrea ºi în stabilirea
pragului de semnificaþie (grad de toleranþã în acurateþea situaþiilor financiare). De
regulã, auditorul stabileºte un nivel al materialitãþii pentru fiecare grup de situaþii
financiare, exprimat sub forma unei valori
numerice. Evaluarea nivelului materialitãþii de cãtre auditor constituie o problemã care solicitã exercitarea raþionamentului profesional al acestuia.
De asemenea, pot sã aparã probleme
legate de identificarea riscurilor - identifiiunie 2008 |

conta

| 17

Interviu
carea riscurilor specifice îl ajutã pe auditor la selectarea testelor de audit, care vor
fi orientate în special cãtre problemele
cele mai importante, se aleg procedurile
de lucru, se stabilesc întinderea procedurilor, testelor ºi sondajelor, precum ºi modul de aplicare a acestora.
Stabilirea riscurilor semnificative care
apar în majoritatea angajamentelor de audit este o problemã de raþionament profesional a auditorului. Atunci când are în
vedere natura riscurilor, auditorul ia în
considerare o serie de aspecte, printre
care mai importante sunt: dacã riscul este
un risc de fraudã, dacã riscul este legat de
evoluþii recente semnificative de naturã
economicã, contabilã necesitând o atenþie
specialã; de complexitatea tranzacþiilor,
dacã riscul implicã tranzacþii semnificative cu pãrþi afiliate.
Un rol important îl are gradul de
subiectivism în evaluarea informaþiilor financiare legate de riscul respectiv, în special cele care implicã o marjã sporitã de
incertitudine a evaluãrii.
Se pot ivi probleme legate de înþelegerea entitãþii, de cunoaºterea entitãþii ºi a
mediului sãu, inclusiv controlul intern al
acesteia, suficient pentru a identifica ºi
evalua riscurile existenþei denaturãrilor
semnificative ale situaþiilor financiare, fie
cã acestea se datoreazã fraudei, fie erorilor ºi suficient pentru a pune la punct ºi
aplica proceduri de audit suplimentare.
Este important pentru auditor de a cunoaºte foarte bine obiectivele ºi strategiile
entitãþii, pentru cã ele genereazã riscuri de
afaceri care pot da naºtere la denaturãri
semnificative ale situaþiilor financiare.
Toate aceste probleme înglobate pot duce
la exprimarea unei opinii de audit inadecvate, adicã este un risc care trebuie luat în
considerare, numit risc de audit.
Auditorul trebuie sã planifice ºi sã
efectueze auditul pentru a reduce riscul de
audit la un nivel suficient de scãzut în conformitate cu obiectivul auditului (urmãreºte sã obþinã suficiente probe adecvate
pentru a putea adopta concluzii rezonabile
pe care sã-ºi bazeze opinia de audit).
Revista Conta: Puteþi sã daþi câteva
sfaturi de care un auditor ar fi bine
sã þinã cont, care sã îl ajute în
desfãºurarea misiunii de audit?

Iuliana Panaitescu: Auditorul ar trebui sã aibã o atitudine de scepticism profesional în planificarea ºi desfãºurarea
unui audit, recunoscând posibilitatea existenþei unor circumstanþe ce pot face ca situaþiile financiare sã fie semnificativ eronate. Atitudinea de scepticism înseamnã
cã auditorul face o evaluare criticã, având
18 |
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anumite îndoieli asupra validitãþii probei
de audit obþinute. Aceastã atitudine este
necesarã pentru a reduce riscul neglijãrii
circumstanþelor obiºnuite, riscul generalizãrii excesive în momentul emiterii de
concluzii pe baza opiniei de audit ºi riscul
utilizãrii eronate a procedurilor de audit ºi
evaluãrii rezultatelor acestora.
Revista Conta: Putem vorbi de o
componentã calitativã a activitãþii
de audit? Dacã da, care sunt detaliile care aduc calitatea activitãþii de
audit?

Iuliana Panaitescu: Controlul calitãþii activitãþii de audit este esenþial. Calitatea controlului întãreºte credibilitatea
informaþiei financiare publicate ºi reprezintã o valoare adãugatã ºi o mai bunã
protecþie pentru acþionari, investitori, creditori ºi alte pãrþi interesate. Controlul
calitãþii este principalul mijloc de care
dispune auditorul pentru a garanta publicului cã întreaga activitate efectuatã s-a
desfãºurat conform Standardelor Internaþionale de Audit ºi Codului de Conduitã
Eticã ºi Profesionalã. De asemenea, controlul calitãþii conduce la îmbunãtãþirea
calitãþii misiunilor realizate. Societatea de
audit trebuie sã organizeze un sistem propriu de control intern al calitãþii pentru
obþinerea unei asigurãri rezonabile cã societatea ºi personalul acesteia respectã
standardele profesionale ºi cerinþele normative ºi cã rapoartele întocmite de societate sau partenerii de misiune sunt
adecvate în funcþie de circumstanþe. Auditorii trebuie sã adere, în activitatea lor,
la cele mai înalte standarde de eticã. Prin
urmare, aceºtia trebuie sã acþioneze cu
eticã profesionalã, care se referã cel puþin
la funcþia lor de interes public, integritatea ºi obiectivitatea lor, competenþa profesionalã ºi atenþia cuvenitã. Funcþia de
interes public a auditorilor financiari înseamnã cã o comunitate mai mare de oameni ºi instituþii se bazeazã pe calitatea
activitãþii auditorilor. Buna calitate a auditului contribuie la o funcþionare corectã
a pieþelor prin îmbunãtãþirea integritãþii ºi
eficienþei situaþiilor financiare. În acest
sens, se impune ca fiecare þarã sã îºi organizeze propriul sistem de supraveghere
publicã cu o funcþionare eficientã privind
activitatea auditorilor ºi a firmelor de
audit.
Revista Conta: Pot fi întâlnite situaþii în care se întâmplã ca auditorul
sã nu poatã emite o opinie sau sã
emitã o opinie cu rezerve?

Iuliana Panaitescu: Atunci când auditorul ajunge la concluzia cã situaþiile fi-

nanciare prezintã o imagine fidelã (sau o
prezintã cu fidelitate, sub toate aspectele
semnificative), în concordanþã cu cadrul
general de raportare financiarã stabilit, raportul trebuie sã prezinte o opinie fãrã
rezerve.
Acest tip de raport în care auditorul
stabileºte o opinie fãrã rezerve reprezintã
exprimarea cea mai frecventã, urmare a
realizãrii misiunilor de audit.
Întâlnim un raport de audit cu rezerve
atunci când auditorul considerã cã situaþiile financiare pe ansamblu prezintã o imagine fidelã, însã fie a apãrut o limitare a
ariei misiunii de audit, fie datele financiare au dezvãluit o încãlcare a IAS/ IFRSurilor sau a Standardelor Internaþionale de
Audit.
„O opinie cu rezerve trebuie exprimatã atunci când auditorul ajunge la concluzia cã nu poate fi exprimatã o opinie
fãrã rezerve, dar cã efectul oricãrui dezacord cu conducerea sau limitarea ariei de
aplicabilitate nu este atât de semnificativ
ºi de profund, încât sã necesite o opinie
contrarã sau declararea imposibilitãþii de
a exprima o opinie. Un raport cu rezerve
poate lua forma unei „rezerve privind
deopotrivã opinia ºi perimetrul“ sau a
unei „rezerve privind numai opinia“.
Când ne aflãm în ambele situaþii, înseamnã cã auditorul nu a fost în mãsurã sã colecteze toate elementele probante cerute
de Standardele Internaþionale de Audit.
Prin urmare, se apeleazã la acest tip de
opinie cu rezerve în situaþiile în care aria
de cuprindere a misiunii (perimetrul) de
acþiune a auditorului a fost restrânsã de
cãtre client sau atunci când apar evenimente care împiedicã auditorul sã realizeze un audit complet. Utilizarea rezervei
numai pentru opinie este limitatã la cazurile în care situaþiile financiare nu sunt
întocmite cu respectarea principiilor contabile general acceptate.
În toate cazurile în care auditorul exprimã o altã opinie, alta decât una fãrã rezerve, în raport trebuie inseratã o prezentare clarã a motivelor care îl determinã,
iar, atunci când este cu putinþã, o cuantificare a aspectelor posibile pe care le au
asupra situaþiilor financiare. Acest lucru
se va prezenta într-un paragraf separat ce
precede opinia sau imposibilitatea exprimãrii opiniei, sunt cazuri care necesitã
analize mai laborioase care îºi gãsesc locul într-o notã la situaþiile financiare.
Imposibilitatea de a exprima o opinie
trebuie declaratã atunci când efectul posibil al limitãrii ariei de cuprindere a misiunii de audit este atât de semnificativ ºi
cuprinzãtor, încât auditorul nu a putut sã
obþinã suficiente probe de audit.|

Analizã

Conversia scapã rapid clienþii
de moneda nepotrivitã la credit
Conversia monedei de împrumut este o alternativã mai puþin
costisitoare decât refinanþarea pentru a scãpa de un credit scump,
eliminând necesitatea întocmirii unui nou dosar.
Singurul inconvenient este cã sunt destul de puþine bãncile
care oferã o astfel de facilitate.
A LEXANDRA P OPA ,
www.conso.ro

Cei care au contractat un credit fie în
lei, fie în euro au resimþit direct în nivelul
ratei lunare creºterea dobânzilor ºi a
cursului de schimb. Spre exemplu, o ratã
lunarã de 500 euro pentru un credit ipotecar însuma, în vara anului trecut, 1.550
lei, pentru ca, în doar câteva luni, sã
creascã cu 300 lei ca urmare a aprecierii
monedei europene. Nici cei care s-au
îndreptat spre împrumuturile în lei nu au
fost protejaþi. Majorarea dobânzii de
politicã monetarã cu 2,5 puncte procentuale în doar câteva luni s-a resimþit direct
în costurile impuse de bãnci clienþilor.
Astfel, pentru un credit de 300.000 lei pe
30 ani, o creºtere cu 2,5 puncte procentuale a dobânzii face ca rata lunarã sã se
majoreze cu peste 500 lei.

Evitarea comisionului
de rambursare anticipatã
Mulþi clienþi au dorit sã schimbe valuta împrumutului sau chiar li s-a sugerat
aceastã soluþie de cãtre bãnci. Însã cele
mai multe oferã varianta refinanþãrii.

Aceastã procedurã presupune plata unui
comision de rambursare anticipatã, a unui
comision de analizã dosar sau comision
de acordare, care, însumate, pot ajunge în
anumite cazuri pânã la 5-6% din valoarea
creditului. Pentru un împrumut de 50.000
euro nu este deloc de neglijat un cost al
refinanþãrii de 2.000 - 3.000 euro. În plus,
chiar dacã se poate modifica ºi scadenþa
sau chiar se poate obþine o sumã suplimentarã de bani, refinanþarea presupune
întocmirea unui nou dosar de credit, cu
toate actele necesare.
O alternativã mai puþin costisitoare ºi
mult mai confortabilã este conversia valutarã. Conversia presupune doar modificarea valutei împrumutului, fãrã a afecta
scadenþa ºi fãrã a oferi posibilitatea obþinerii unui împrumut mai mare. Avantajul
provine din faptul cã, odatã cu schimbarea
valutei, se va modifica ºi dobânda creditului, iar rata lunarã poate înregistra o diminuare simþitoare. Ca ºi documentaþie,
în cele mai multe cazuri nu se solicitã
adeverinþe suplimentare, iar realizarea
conversiei presupune un act adiþional la
contractul iniþial în care se trec noua va-

lutã ºi costurile creditului, precum ºi un
nou scadenþar. Totuºi, sunt puþine bãncile
care oferã aceastã facilitate clienþilor sãi,
BCR, BRD, Alpha Bank sau Bancpost
fiind o parte dintre acestea.

Cursul la care se face
conversia
La BCR, clienþii pot recurge la transformarea valutei creditului oricând pe perioada de derulare a creditului. Pentru
aceasta se achitã un comision de 0,5% din
soldul creditului pentru prima solicitare urmând ca, în cazul în care în viitor va dori
sã recurgã din nou la conversie, clientul sã
plãteascã 1%. Conversia la BRD se realizeazã numai pentru creditele de nevoi personale sau pentru descoperitul de cont, ºi
doar din euro în lei. Transformarea se realizeazã fãrã analizã suplimentarã ºi fãrã perceperea unui comision de conversie, la
cursul de schimb stabilit de cãtre bancã, valabil pentru ziua respectivã. Singura condiþie este ca, la data conversiei, clientul sã
nu înregistreze restanþe pentru acel credit.
La Bancpost, conversia valutarã se
comisioneazã cu 1% ºi, atunci când sumele sunt mari, spre exemplu în cazul creditelor garantate cu ipotecã, cursul la care
se face transformarea este cel de licitaþie
al bãncii, mai avantajos decât cursul de la
casa de schimb. Nu se solicitã documentaþie suplimentarã decât în situaþia în care
noua ratã lunarã este superioarã celei
anterioare.
UniCredit Þiriac Bank nu percepe comisioane pentru realizarea conversiei valutare. Totuºi, operaþiunea se aprobã la
cursul BNR în timp ce, în cont, transformarea dintr-o valutã în alta se realizeazã
dupã douã-trei zile lucrãtoare la cursul
bãncii, din ziua respectivã. Iar clientul va
trebui sã acopere din disponibilitãþile proprii diferenþa dintre cursul bãncii ºi cursul
oficial al BNR.
În cazul Alpha Bank, clienþii care
doresc sã modifice valuta împrumutului
vor plãti un comision de 2% din soldul
creditului, iar transformarea se va face la
cursul de schimb practicat de bancã.
Conversia creditelor dintr-o valutã în
alta este posibilã ºi la Piraeus Bank, presupunând întocmirea unui act adiþional la
contractul de credit semnat iniþial. Conversia se face la cursul de schimb al bãncii valabil din ziua respectivã.|
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Procedura de eºantionare pentru
verificarea eligibilitãþii
cheltuielilor cu fonduri europene
Continuãm seria materialelor cu
privire la modul de gestiune a
fondurilor europene. În acest
numãr ne axãm pe verificarea
prin sondaj pe bazã de eºantion
care are ca obiectiv verificarea
bunei funcþionãri a sistemului
de gestiune detaliat în
manualele de proceduri. Astfel,
respectarea prevederilor acestor
manuale constituie baza de
referinþã a oricãrui control care
va fi realizat.
Prin intermediul acestor verificãri,
AM POR se asigurã de executarea atribuþiilor pe care le-a delegat cãtre Organismele Intermediare. Verificarea vizeazã
douã aspecte:  pe de-o parte, asigurarea
respectãrii regulilor de procedurã întocmite de cãtre AM POR;  pe de altã parte,
analiza termenelor de instrumentare a dosarelor.
Rezultatele acestor verificãri vor fi
analizate de cãtre AM POR, care trebuie
sã stabileascã mãsurile corective ce vor fi
luate în vederea îmbunãtãþirii activitãþii
OI, urmãrind realizarea urmãtoarelor
obiective specifice:
– punerea la dispoziþia factorilor implicaþi a tuturor informaþiilor referitoare
la gestionarea ºi implementarea mãsurilor;
– informarea periodicã a autoritãþilor
locale, naþionale ºi europene cu privire la
evoluþia mãsurilor;
– intervenþia în timp real asupra întregului lanþ de gestionare ºi de control al
ajutoarelor.
Organismele Intermediare vor efectua
verificarea tehnicã, financiarã ºi pe teren
a tuturor proiectelor.
Verificarea financiarã constã în verificarea tuturor documentelor prezentate de
beneficiar. Organismele Intermediare vor
controla modul de implementare a proiectului, dacã s-au atins parametrii, dacã
cheltuielile efectuate sunt destinate exclu20 |
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siv realizãrii obiectivelor proiectului,
dacã sunt legale, înregistrate în contabilitate ºi justificate de documente. Vor verifica, de asemenea, dacã beneficiarii au
respectat prevederile contractuale, ale legislaþiei române ºi comunitare în vigoare.
Organismele Intermediare vor completa
în acest sens Lista de verificare a cererilor
de rambursare.
DGAPP va efectua un control amãnunþit constând în verificarea tuturor documentelor justificative prezentate de beneficiar, în aceeaºi manierã ca acela efectuat de cãtre Organismele Intermediare
doar pentru un procent de minim 10%,
dar nu mai puþin de 10 cereri de rambursare, dintr-o regiune, ºi minim 10% din
cheltuielile eligibile aferente fiecãrei axe
prioritare. Totodatã, ofiþerul de contract
ce va efectua verificarea pe baza eºantionului va verifica Lista de verificare ºi
avizul întocmit de cãtre Organismul Intermediar, utilizând, la rândul sãu, Lista
de verificare a cererilor de rambursare.
Planul de verificare este elaborat de
cãtre AM POR, în cadrul Direcþiei Generale Autorizare ºi Plãþi Programe – Serviciul Autorizare POR, în vederea implementãrii POR, prin urmãtoarele metode:
– conform unui eºantion, bazat pe
metoda analizei de risc prezentatã mai
jos,
– prin folosirea unui program informatic care va alege aleatoriu din baza de
eºantionare un anumit numãr de cereri de

rambursare. Prin fiecare metodã menþionatã se selecteazã un numãr de cereri de
rambursare, care însumate vor reprezenta
minim 5% din cheltuielile eligibile aferente fiecãrui Organism Intermediar ºi
fiecãrei axe prioritare, dar nu mai puþin
de 10 cereri de rambursare din fiecare
regiune.
Planul de verificare se stabileºte trimestrial pe baza unui eºantion reprezentativ de proiecte contractate ºi de Cereri de
rambursare cuprinse în cash-flow-ul de
rambursare transmis trimestrial de fiecare
Organism Intermediar.
În vederea garantãrii unei analize reprezentative, pe bazã de eºantion, a gestionãrii POR, este nevoie sã se asigure criterii pertinente, semnificative ale caracteristicilor Programului, în vederea selectãrii dosarelor de controlat.
Metoda de eºantionare se revizuieºte
anual, în funcþie de implementarea Programului ºi sã ia în considerare rezultatele
controalelor din campaniile precedente.
Controlul privind calitatea gestionãrii
trebuie sã fie reprezentativ pentru:
– toate axele;
– toate mãsurile programului;
– toate organismele intermediare;
– amplitudinea proiectelor în costul
total contractat;
– valoarea cererilor de rambursare în
valoarea totalã contractatã pe proiect.
ªeful Serviciului Autorizare POR face eºantionarea pe bazã de risc ºi stabileºte lista proiectelor ce vor fi verificate,
pe care o supune avizãrii directorului general al DGAPP ºi directorului general al
AM POR.
Dacã este cazul, pot fi efectuate verificãri asupra unor anumite proiecte din
dispoziþia Directorului general al AM
POR sau a oricãrei alte persoane din minister ce a depistat o posibilã iregularitate
sau suspiciune de risc.

Modul de selectare
a contractelor ce se vor
verifica prin sondaj pe baza
eºantionãrii riscului
Stabilirea numãrului total de proiecte
(cereri de rambursare) care vor fi incluse
în eºantion, luând în considerare, dupã

Fonduri europene
caz, iregularitãþile identificate la verificãrile anterioare.
Pentru efectuarea controlului, se va
lua în calcul un procent de 5% din proiectele contractate sau cererile de rambursare, cuprinse în cash-flow-ul de rambursare transmis trimestrial de fiecare Organism Intermediar, din fiecare regiune ºi pe
fiecare axã prioritarã.
În acest fel, AM POR se asigurã, pe
de-o parte, cã vor fi verificate dosarele
depuse sau contractate, care au fost instrumentate de cãtre ofiþerii de contract
din cadrul Organismelor Intermediare, iar
pe de altã parte, cã orice iregularitate
identificatã anterior impune o suplimentare a verificãrii dosarelor.

Selectarea proiectelor
(cererilor de rambursare) care
vor fi controlate ºi
determinarea gradului de risc
pentru fiecare proiect
Pentru ca AM POR sã se asigure de o
analizã completã a riscului verificãrilor
efectuate la nivel regional, s-a considerat
cã se vor utiliza maxim 5 factori de risc
care vor avea ponderi diferite ºi vor conþine punctaje cuprinse între 0-5, în funcþie
de expunerea la risc a elementului analizat.

Modul de selectare
a contractelor ce se vor
verifica prin sondaj pe baza
eºantionãrii statistice
Se va utiliza un program de selectare
de numere aleatoare ce poate fi gãsit pe
Internet la adresa: http://www.auditnet.org
/docs/statsamp.xls. Numerele selectate de
program din contractele, respectiv cererile de rambursare cuprinse în cash-flow-ul
de rambursare transmis trimestrial de fiecare Organism Intermediar, vor fi salvate,
listate ºi prezentate directorului general al
DGAPP în vederea avizãrii. Contractele
astfel selectate vor fi preluate în Anexa
7.3.2.1. Lista proiectelor stabilite a fi verificate. Aceastã listã este avizatã de cãtre
directorul general al DGAPP ºi de cãtre
Directorul general al AM POR.
Toate documentele ce stau la baza selectãrii contractelor ce urmeazã a fi verificate vor sta îndosariate la ªeful Serviciului Autorizare POR.

Procedura de verificare
a eligibilitãþii cheltuielilor
pe baza documentelor
justificative
Beneficiarul întocmeºte Cererea de
Rambursare în 3 exemplare ºi transmite la
Organismul Intermediar douã exemplare,

Identificarea factorilor de risc pentru verificarea proiectelor (cererilor de rambursare)
Nr. Crt.

Factor de risc

Pondere

1

Cerere de rambursare finalã

25%

2
3
4

Valoarea cererii de rambursare în total proiect
Valoarea proiectului
Beneficiar notificat/reziliat anterior

20%
20%
20%

5

Nr. de proiecte / ofiþer de contract OI

15%

Se vor exclude din baza de eºantionare Cererile de rambursare aferente proiectelor care
au fãcut deja obiectul verificãrii în cadrul acelui an calendaristic
ªeful Serviciului Autorizare POR va
completa Anexa 7.3.1.1 Determinarea
gradului de risc pentru toate contractele,
respectiv cererile de rambursare cuprinse
în cash-flow-ul de rambursare transmis
trimestrial de fiecare Organism Intermediar. Dupã stabilirea gradului de risc, se
completeazã Anexa 7.3.1.2. Lista proiectelor în urma stabilirii gradului de risc.
Din aceastã listã, se vor selecta pentru fiecare OI ºi pe fiecare axã prioritarã primele
10 cereri de rambursare cu gradul de risc
cel mai ridicat ºi se va completa Anexa
7.3.1.3. Lista proiectelor stabilite a fi verificate. Aceastã listã este avizatã de cãtre
Directorul general al direcþiei ºi de cãtre
Directorul General al AM POR.

însoþite de un set complet de copii dupã
documentele justificative. Un exemplar al
Cererii de Rambursare, însoþit de documentele justificative în original, va rãmâne la sediul Proiectului.
Cererea de Rambursare a Beneficiarului trebuie sã fie însoþitã de urmãtoarele
documente justificative:
– copii dupã contractele încheiate de
beneficiar;
– copii ale dosarelor de licitaþii;
– copiile facturilor;
– copiile documentelor care atestã
plata (ex. ordine de platã, extrase de cont);
– copii dupã declaraþiile vamale (pentru bunurile din import);
– copii dupã procesele-verbale de

recepþie a bunurilor achiziþionate;
– copii dupã procesele verbale de punere în funcþiune a bunurilor achiziþionate
– copie dupã autorizaþia de construire;
– copii dupã adeverinþa ISC;
– copie dupã autorizaþia dirigintelui
de ºantier;
– copie dupã Garanþia de bunã execuþie pentru servicii;
– copie dupã Garanþia de bunã execuþie pentru lucrãri;
– copie dupã procesul-verbal de predare-primire a amplasamentului ºi a bornelor de repere (pentru contractele de lucrãri);
– copii dupã procesele-verbale de lucrãri ce devin ascunse (contracte de
lucrãri);
– copii ale proceselor-verbale pe faze
determinante;
– copii ale procesele-verbale de
recepþie la terminarea lucrãrilor;
– copii dupã devizele financiare pentru servicii;
– copii dupã situaþiile de platã pentru
lucrãrile executate aferente fiecãrei facturi;
– copii dupã certificatele de calitate;
– declaraþia privind veniturile nete din
proiect;
– documente ce atestã dacã beneficiarul este plãtitor de TVA;
– alte documente relevante.
Cererea de Rambursare în original,
împreunã cu toate aceste documente în
copie, alcãtuiesc Dosarul Cererii de Rambursare al Beneficiarului, dosar ce va fi
depus la Organismul Intermediar.
Cererea de rambursare trebuie sã fie
completatã, datatã, semnatã (cu numele
menþionat în clar) ºi ºtampilatã de reprezentantul legal/tehnic al proiectului,
având toate datele de identificare ale beneficiarului proiectului.
În verificarea Cererii de rambursare
se vor avea în vedere urmãtoarele elemente:
Autorizaþia de construire se va
depune, în copie, pe care se va specifica
„conform cu originalul“ ºi „Cod proiect...“. Autorizaþia de construire aferentã
proiectului trebuie emisã pe numele beneficiarului/ partenerului, membru al asociaþiei de dezvoltare interregionalã care solicitã finanþarea nerambursabilã, sã aibã
specificat titlul proiectului. De asemenea,
în document trebuie specificatã valoarea
investiþiei care se va realiza. Autorizaþia
de construire trebuie emisã în conformitate cu legislaþia în vigoare (Legea nr.
50/1991, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare) ºi sã fie valabilã pe toatã durata execuþiei lucrãrilor.
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Autorizaþia de construire pentru lucrãrile cu caracter provizoriu necesare în
vederea organizãrii execuþiei lucrãrilor de
bazã (organizare de ºantier) se va ataºa în
copie.
Procesul-verbal de predare al amplasamentului ºi planul de amplasare al investiþiei conþinând poziþiile bornelor topografice trebuie sã fie datat, semnat (cu
numele menþionat în clar) ºi ºtampilat de
toate persoanele menþionate în Programul
de urmãrire ºi control al calitãþii lucrãrilor. Data elaborãrii acestui document trebuie sã fie ulterioarã Ordinului de începere al lucrãrilor.
Programul de urmãrire ºi control al
calitãþii lucrãrilor trebuie vizat de Inspecþia de Stat în Construcþii, semnat de reprezentantul legal/tehnic al proiectului, de
proiectant ºi executant. Procesele verbale
ataºate Dosarului cererii de rambursare
trebuie sã fie elaborate ºi semnate în conformitate cu Programul de urmãrire ºi
control al calitãþii lucrãrilor.
Ordinul de începere al lucrãrilor este
documentul care atestã momentul începerii executãrii lucrãrilor. Data emiterii
acestui document trebuie sã fie anterioarã
oricãror date de înregistrare a buletinelor
de analiza, a întocmirii proceselor verbale
de lucrãri ascunse ºi a proceselor verbale
pe faze determinate. De asemenea, data
emiterii documentului trebuie sã fie posterioarã datei eliberãrii autorizaþiei de
construcþie.
Procesele-verbale de recepþie calitative, pentru lucrãri ascunse ºi faze determinante sã fie elaborate conform Programului de urmãrire ºi control al calitãþii lucrãrilor din proiectul tehnic, semnate ºi
ºtampilate de toþi participanþii le elaborarea lor.
Procesele-verbale de recepþie calitative trebuie completate, datate, semnate ºi
ºtampilate de cãtre reprezentanþii contractantului, beneficiarului, proiectant.
Procesele-verbale de lucrãri ascunse
trebuie completate, datate, semnate ºi
ºtampilate de cãtre reprezentanþii contractantului ºi beneficiarului. Procesele-verbale de lucrãri ascunse vor acoperi stadiile fizice ale lucrãrilor executate menþionate în Raportul de execuþie.
Procesele-verbale pe faze determinante trebuie completate, semnate, datate,
ºtampilate ºi sã aibã o concluzie favorabilã. Acestea trebuie sã facã referire la lucrãrile executate ºi menþionate în Raportul de execuþie.
Procesele-verbale de recepþie la terminarea lucrãrilor prezentate la ultima cerere de platã trebuie completate, datate,
semnate ºi ºtampilate.
22 |

conta

| iunie 2008

Procesele-verbale de recepþie a bunurilor achiziþionate trebuie completate,
datate, semnate ºi ºtampilate.
Procesele-verbale de punere în funcþiune a bunurilor achiziþionate trebuie completate, datate, semnate ºi ºtampilate.
Procesele-verbale de predare-primire
a serviciilor achiziþionate: proiect tehnic,
caiet de sarcini, detalii de execuþie, prezentate la prima cerere de platã, trebuie
completate, datate, semnate ºi ºtampilate.
Situaþiile de platã pentru lucrãri ºi
centralizatoarele situaþiilor de platã trebuie semnate cu numele menþionat în clar,
ºtampilate ºi datate de reprezentantul legal/reprezentantul tehnic, de dirigintele/
inspector de ºantier (pentru care s-a prezentat certificatul de atestare) ºi de executantul lucrãrii.
În ceea ce priveºte corelaþia dintre
facturi ºi situaþiile de platã, ofiþerii de
contract vor verifica:
– valoarea totalã a situaþiilor de platã
pentru lucrãri sã corespundã cu valoarea
din situaþia centralizatorului de lucrãri
aferent tranºei de platã;
– valoarea tuturor facturilor privind
lucrãrile executate trebuie sã fie egalã sau
mai micã cu valoarea din situaþia centralizatorului de lucrãri aferent tranºei de
platã;
– valoarea cheltuielilor din centralizatoarele situaþiilor de platã (pentru lucrãri)
prezentate la tranºa de platã se încadreazã
în limita valorilor ofertelor câºtigãtoare
pentru achiziþia respectivã plus valoarea
totalã a actualizãrii ofertelor (dacã actualizarea este prevãzutã în buget ºi în contractul de achiziþie);
– calculele din centralizatoarele si-

tuaþiilor de platã sunt corect realizate.
Realizarea tuturor lucrãrilor trebuie sã
se facã în conformitate cu Graficul de
execuþie al lucrãrilor. Dacã apar modificãri, trebuie sã se ataºeze la Dosarul Cererii de rambursare actul adiþional încheiat între beneficiar ºi furnizor.
Buletinele de analizã a materialelor
încorporate ºi Certificatele de calitate/
conformitate a materialelor folosite la lucrãri nu trebuie ataºate la Dosarul Cererii
de rambursarea deoarece acestea vor fi
verificate de ofiþerii de contract la vizita
pe teren.
Aceste documente trebuie datate,
semnate ºi ºtampilate de autoritatea emitentã (vor fi înscrise numele ºi prenumele
în clar al persoanelor împuternicite care
au emis aceste documente). Buletinele de
analizã vor fi emise de laboratoare autorizate, iar autorizarea acestora trebuie sã fie
în termenul de valabilitate.
Documentele ºi înregistrãrile privind
asigurarea calitãþii în construcþii sunt: certificate de calitate, buletine de încercãri,
declaraþii de conformitate a calitãþii produselor, procese verbale de recepþie pentru produsele procurate, agremente tehnice. Produsele noi pentru care s-au eliberat
agremente tehnice sunt supuse ºi activitãþii de certificare de conformitate.
Referitor la materialele folosite la
construcþii, ofiþerii de contract vor verifica pe teren urmãtoarele documente:
– certificate de calitate;
– buletine de încercãri;
– declaraþii de conformitate a calitãþii
produselor procurate;
– agremente tehnice.
Pentru ca situaþiile de platã sã fie corect întocmite, ofiþerii de contract vor
urmãri ca:
– stadiul de execuþie declarat de beneficiar în Raportul de progres trebuie sã fie
conform cu Situaþia de platã;
– datele menþionate în Raportul de
progres sã fie reale ºi sã aibã acoperire în
situaþia existentã la locul de implementare
a proiectului;
– reflectarea în situaþia de platã a tipului ºi cantitãþilor de lucrãri real executate
pe teren;
– preþurile unitare din situaþiile de platã
trebuie sã fie mai mici sau egale cu preþurile unitare din oferta câºtigãtoare care
este anexatã la contractul de execuþie;
– calculele pentru fiecare categorie de
lucrãri (cantitate, preþ unitar ºi valoare)
trebuie sã fie corecte;
– lucrãrile din situaþiile de platã sunt
executate conform Graficului de execuþie
ºi se încadreazã în capitolele din bugetul
contractat.|
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Formarea profesionalã
continuã
La solicitarea societãþii civile, Ministerul Muncii, Familiei ºi Egalitãþii de
ªanse a organizat, la 06.05.2008, dezbaterea publicã a proiectului de lege, cu urmãtoarea ordine de zi:
 prezentarea proiectului de act normativ;
 prezentarea ºi discutarea observaþiilor ºi propunerilor referitoare la proiectul
de act normativ.
Manifestarea a fost condusã de domnul secretar de stat Akos Derzsi ºi de
domnul director Eugen Blaga.
La dezbatere au participat 32 de persoane, din partea unor instituþii (Agenþia
Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de
Muncã, Consiliul Naþional de Formare
Profesionalã a Adulþilor, DMPS Bucureºti), comitete sectoriale, furnizori de
formare profesionalã, organizaþii sindicale ºi patronale (CNS Cartel Alfa, UGIR
1903).
În deschidere, reprezentanþii MMFES
au fãcut o prezentare a proiectului de lege
ºi a procesului de elaborare a acestuia.
Proiectul este rezultatul cooperãrii inter-

instituþionale ºi al consultãrilor atât în cadrul grupurilor de lucru organizate în
acest sens (cu participarea reprezentanþilor Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii,
Agenþiei Naþionale pentru Ocuparea
Forþei de Muncã, Consiliului Naþional de
Formare Profesionalã a Adulþilor), cât ºi

în cadrul seminariilor ºi dezbaterilor publice privind formarea profesionalã continuã.
Principalele observaþii ce au rezultat
în urma discuþiilor sunt:
 Proiectul ar trebui sã constituie
cadrul general pentru formarea profesio-
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nalã, atât cea iniþialã, cât ºi cea continuã;
 Proiectul trebuie sã acopere toate
categoriile de persoane, inclusiv funcþionarii publici ºi profesiile reglementate;
 Trebuie stabilite sursele de finanþare
a formãrii profesionale (finanþarea comitetelor sectoriale, s-a propus subvenþionarea formãrii profesionale continue de la
bugetul asigurãrilor pentru ºomaj);
 Proiectul declarã cã urmãreºte promovarea calitãþii formãrii profesionale
continue, dar nu introduce criteriile pentru asigurarea calitãþii;
 Sunt necesare prevederi tranzitorii,
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nu se poate porni totul ca de la început, fãrã
a se þine cont de ceea ce existã în prezent;
 Comisiile de autorizare ar trebui sã
fie alcãtuite din 7 membri, din care 2 reprezentanþi ai patronatelor ºi 2 reprezentanþi ai salariaþilor, iar reprezentanþii
direcþiilor de muncã ºi protecþie socialã sã
fie excluºi;
 Elaborarea unei legi speciale pentru
înfiinþarea ºi organizarea comitetelor sectoriale, prin care sã se rezolve ºi problema
finanþãrii acestora;
 Se considerã oportunã promovarea
unui pachet legislativ compus din proiec-

tul legii privind formarea profesionalã
continuã ºi proiectul legii privind înfiinþarea ºi funcþionarea Autoritãþii Naþionale
pentru Calificãri;
 S-a ridicat problema asigurãrii confidenþialitãþii, a drepturilor de autor, ºi
problema combaterii monopolurilor în
domeniu, probleme care nu sunt abordate
în proiectul de lege.
Concluzii:
 Proiectul de lege nu încurajeazã formarea profesionalã continuã;
 Cel mai important este rezultatul formãrii, ºi în prezent rezultatele sunt slabe.|
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D-Link® integreazã
tehnologia Microsoft NAP
în switch-urile xStack
D-Link®, furnizorul de soluþii complete pentru reþele de computere destinate
consumatorilor individuali ºi companiilor, anunþã cã a integrat tehnologia Microsoft NAP (Network Access Protection) în familia sa de switch-uri xStack.
Microsoft NAP este o nouã platformã
care controleazã accesul la resursele
reþelei, bazându-se pe identitatea fiecãrui
computer-client ºi a modului în care acesta respectã politica de guvernare corporatistã a unei companii.
Cu ajutorul Microsoft NAP, switchurile D-Link xStack garanteazã cã accesul
fiecãrui host în reþea este posibil numai
dacã respectã politicile de securitate IT
precum ºi dacã existã o reactualizare a
patch-urilor ºi semnãturilor anti-virus din
sistemul de operare.
Disponibilã acum pentru Windows
Server 2008, Microsoft NAP permite
administratorilor de reþea sã defineascã
niveluri granulare de acces în reþea, în
funcþie de mai multe aspecte: cine este
clientul respectiv, din ce grupuri face
parte ºi în ce mãsurã respectã o anumitã
politicã de guvernare corporatistã. Principalele obiective ale D-Link ºi Microsoft
sunt ca utilizatorii sã îºi poatã asigura sistemele de reþele împotriva unor computere posibil infectate ºi sã implementeze
politici de securitate mai eficiente în
reþele.
„La Microsoft, suntem încântaþi cã
D-Link a integrat Network Access Protection în produsele sale, ajutând astfel
clienþii sã implementeze tehnologia NAP
în întreaga lor infrastructurã“, a declarat
Gareth Hall, Windows Server Product
Manager, Microsoft Marea Britanie.
Familia xStack de la D-Link este o
soluþie de switching de mare performanþã,
care oferã acel nivel superior de vitezã ºi
funcþionalitate în administrare ºi securitate pe care îl impune piaþa de afaceri
actualã, în continuã schimbare. În ultimii
doi ani, D-Link a ajuns sã se bucure de
recunoaºtere la nivel global, gama sa de
switch-uri xStack înregistrând o ascensiune semnificativã în sectorul de telecomunicaþii ºi cel corporatist.
Comentând acest anunþ, Dave Smith,
VP Business Solutions D-Link Europa, a
declarat: „Parteneriatul dintre D-Link ºi

Microsoft completeazã setul de caracteristici puternice ale familiei noastre de
switch-uri corporatiste xStack. Pe viitor,
intenþionãm sã integrãm tehnologia Microsoft NAP ºi în produsele noastre de
securitate NetDefend, ceea ce ne va permite sã asigurãm securitatea comunicaþiilor E2ES. Asigurarea unui nivel maxim
de securitate a reþelei este obiectivul pe
care doresc sã îl atingã la ora actualã profesioniºtii din sectorul IT ºi directorii departamentelor tehnice. Integrând NAP în
soluþiile de la D-Link, clienþii noºtri vor
beneficia de politici de securitate îmbunãtãþite pentru accesul în reþea“, a fost concluzia lui Dave Smith.
Tehnologia xStack, care acoperã de la
switch-uri 10/100 ºi Gigabit pânã la
switch-uri managed Layer 2, -3 and -4,
oferã o soluþie completã pentru orice mediu corporatist. Toate switch-urile xStack
sunt dotate cu caracteristici complete de
securitate ºi control, un nivel performant
de Quality of Service (QoS), ºi o interfaþã
simplã de administrare, care uºureazã
mult activitatea administratorilor de
reþea.|

Parteneriat
strategic între
FunGift ºi
GECAD
ePayment
FunGift.ro ºi GECAD ePayment au
anunþat încheierea unui parteneriat pentru
derularea tranzacþiilor online pe www.
fungift.ro. La trei ani de la lansare, având
peste 400 de produse diferite în portofoliu,
FunGift.ro este unul dintre cele mai cunoscute magazine online de cadouri din
România. Platforma aleasã este BRD
ePayment®, soluþia integratã de comerþ
electronic dezvoltatã de GECAD ePayment care oferã toate funcþionalitãþile necesare dezvoltãrii unei afaceri online de
succes: procesare plãþi online, antifraudã,
servicii webmarketing, instrumente de
marketing ºi vânzãri, rapoarte, suport
tehnic 24/7.
„Dragostea faþã de client este pe primul loc în cadrul culturii organizaþionale
FunGift. Din aceastã cauzã cãutãm pentru
clienþii noºtri cele mai bune repere de pe
piaþã – astfel cã era normal ca atunci când
vorbim despre metode de platã online sã
oferim clienþilor noºtri soluþia ePayment.
Având în vedere cã de la im-plementarea
soluþiei, numãrul comenzilor plãtite online
s-a dublat, mã aºtept ca procentul plãþilor
prin card sã creascã semnificativ în 2008“,
explicã Marius Ciocan, Project Manager
FunGift.ro.
Conform declaraþiilor FunGift.ro, plãþile online reprezintã între 3%-5% din totalul vânzãrilor înregistrate de magazin iar
pânã la finalul anului oficialul companiei
estimeazã ca plãþile prin card sã ajungã la
10%. Colaborarea între cele douã companii include implementarea soluþiei BRD
ePayment ºi pentru www.casualwear.ro,
magazin online de confecþii ºi accesorii ºi
www.floriinconstanta.ro, primul magazin
din reþeaua naþionalã de florãrii online
Flori în RO, din care mai fac parte alte 15
florãrii online locale.
„Cu ºapte magazine online de profil
apãrute de la începutul anului numai în
sistemul ePayment, cadourile online reprezintã un segment important pentru dezvoltarea comerþului electronic. Colaborarea cu FunGift ne onoreazã ºi reprezintã
un pas înainte în promovarea cãtre un public ºi mai larg a plãþilor online prin card“,
declarã Carmen Sebe, CEO GECAD
ePayment.|
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Noi soluþii IBM pentru companiile mijlocii
Pentru a ajuta companiile de afaceri
mijlocii sã minimalizeze riscurile de afaceri ºi sã maximizeze eficienþa afacerii
într-o economie globalã, IBM (NYSE:
IBM) a anunþat ultimele completãri ºi
îmbunãtãþiri pentru soluþiile dedicate
clienþilor mijlocii ºi ofertele Express Advantage. Completãrile aduse portofoliului
Express Advantage includ douã oferte
menite sã se adreseze nevoii de soluþii de
continuitate a afacerilor pentru pieþele de
mijloc – un serviciu securizat pentru
back-up-ul de date ºi pentru recuperare,
dar ºi servicii pentru continuitatea ºi arhivarea e-mail-ului. Totodatã mai sunt
disponibile numeroase servicii pentru
combaterea amenintarilor pe Internet, cât
ºi serverele cu procesoare POWER6 ºi
Intel, oferind posibilitatea de alegere a
aplicaþiei ºi de reducere a costurilor energetice ºi administrative.
IBM Express Advantage combinã un
portofoliu complet de oferte tehnologice,
soluþii pentru afaceri ºi opþiuni de finanþare, cu o reþea de parteneri locali ºi
servicii suport pentru a crea în final o strategie puternicã ºi completã ce ajutã clienþii mijlocii sã-ºi sporeascã eficienþa, sã
intensifice agenda de inovaþii ºi sã creascã. IBM continuã sã beneficieze de aceste
capacitãþi prin care se diferenþiazã pe
piaþã ºi prin care creºte pe aceastã piaþã de
mijloc în valoare de 253 de miliarde de
dolari, fiind una dintre oportunitãþile de
piaþã cu cea mai mare ºi mai rapidã creºtere pentru IBM.
„Cele mai noi oferte Express Advantage se adreseazã celor mai mari probleme cu care se confruntã clienþii noºtri, iar
strategia IBM de extindere a portofoliului, în special cu soluþii de securitate ºi
productivitate, este extrem de valoroasã
pentru business-ul nostru“, a declarat
Greg Faust, CEO al Valid Technologies.
„Express Advantage uºureazã identificarea ºi implementarea soluþiilor fiabile ºi
sigure, furnizate prin cele mai bune echipe
de suport. Acum, mai mult ca niciodatã,
IBM faciliteazã exploatarea inovaþiilor
tehnice ce diferenþiazã un business ºi genereazã creºtere“.
Companiile de afaceri mijlocii se confruntã cu multe din provocãrile tehnologice ºi de business cu care se confruntã ºi
corporaþiile mari, însã trebuie sã le rezolve cu resurse, timp ºi capital limitate.
Ofertele IBM Express Advantage întrunesc aceste cerinþe prin soluþii preintegrate, uºor de achiziþionat ºi de gestionat.
Detaliile despre cele mai noi oferte Ex26 |
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press Advantage ºi ecosistemul de Business Partners includ:

Noi soluþii Express Advantage
pentru continuitatea
business-ului
Servicii IBM pentru protecþia informaþiei – Remote Data Protection Express
reprezintã un serviciu automat, securizat
ºi la distanþã pentru back-up-ul ºi recuperarea datelor pe PC ºi servere Windows.
Acest serviciu important pentru mediile
distribuite/la distanþã includ tot hardware-ul, software-ul, managementul ºi monitorizarea de care întreprinderile mijlocii
au nevoie pentru a implementa o strategie
efectivã pentru protecþia datelor. Serviciul
Remote Data Protection Express se bazeazã pe capabilitãþile ºi expertiza dobânditã de IBM prin recenta achiziþie Arsenal
Digital Solutions, lider mondial pentru
protecþia datelor la cerere.
Servicii IBM pentru protecþia informaþiei – IBM Information Protection
Services – Data Retention and Archival –
E-Mail Management Express permite
partenerilor de afaceri sã aleagã dintr-un
portofoliu recent îmbogãþit, incluzând
continuitatea ºi arhivarea e-mail-ului, ambele cu trãsãturi ºi opþiuni ce pot fi combinate pentru a suporta diverse nevoi de
management al e-mail-urilor gãzduite de
IBM. Prin serviciul de continuitate a
e-mail-ului, partenerii de afaceri dobândesc un sistem la cerere pentru back-up-ul
email-ului menit sã ofere acces consistent
ºi sigur la comunicãrile vitale din e-mail
asigurând un acces neîntrerupt la aplicaþiile ºi informaþiile critice de e-mail.

Noi oferte Express Advantage
Security
Conform Gartner, Inc., întreprinderile
mici trebuie sã compenseze resursele limitate prin implementarea unor soluþii IT
economice ºi corect proporþionate. Gartner afirma cã pânã în 2010, 90% din costurile pentru securitatea infrastructurii
pentru întreprinderile cu mai puþin de 500
de angajaþi vor fi direcþionate cãtre platformele de securitate. Pentru a oferi întreprinderilor mijlocii soluþii de securitate
proiectate ºi evaluate astfel încât sã întrunescã cerinþele acestora, IBM a anunþat
recent un portofoliu de servicii Express
Advantage pentru îndepãrtarea ameninþãrilor ºi servicii de securitate a datelor
pentru mesagerie. Acestea includ:
Express Penetration Testing Services
– servicii ce descoperã vulnerabilitãþile

unei organizaþii prin simularea unui atac
de reþea ºi mimarea tehnicilor folosite de
atacatorii maliþioºi.
Express Multi-Function Security
Bundle – noi servicii ce oferã cea mai
completã protectie tip „do-it-yourself“
împotriva ameninþãrilor de reþea, vulnerabilitãþilor, virusilor, spyware ºi spam,
toate integrate într-o singurã soluþie
Unified Threat Management (UTM).
Express Managed Multi-Function
Security Bundle – dedicat clienþilor ce
preferã o soluþie completã pentru managementul securitãþii. IBM oferã o serie de
produse ce oferã protecþie completã 24/7,
monitorizare ºi o mare diversitate de servicii de securitate: firewall, VPN, antivirus comportamental & signature, securitate pentru prevenirea intruziunilor
(IPS), anti-spam ºi filtrare Web.
Express Managed Protection Services
for Servers – servicii accesibile de protecþie 24/7 pentru servere, acoperind o mare
varietate de ameninþãri ºi servicii de monitorizare ºi management.
Într-o mare mãsurã, economia globalã
este dependentã de IT, fãcând ca securitatea informaþiilor ºi infrastructurii IT sã
fie mai importantã ca niciodatã. Aceste
noi oferte propun o protecþie completã,
accesibilã ºi preventivã pentru ameninþãrile externe ºi interne.

Noi sisteme ºi soluþii de
optimizare IT din familia
Express Advantage
Portofoliul Express Advantage include serverele recent lansate cu procesor
POWER6 pentru optimizarea IT ºi un nou
server economic pentru mediile de retail
mijlocii.
IBM BladeCenter HS12 Express: Primul blade-server din domeniu cu un singur socket Intel, proiectat special pentru
clienþii ce doresc sã adopte pentru prima
datã sistemul blade.
Cu un preþ începând de la 999 de
dolari, HS12 Express este cel mai ieftin
sistem blade de pe piaþã, fiind ideal pentru întreprinderile mici ºi mijlocii. HS12
Express ofera clienþilor disponibilitate,
redundanþã, scalabilitate ºi management
energetic într-un pachet simplu ºi uºor de
folosit, menit sã elimine extra-costurile
clienþilor pentru o putere de procesare pe
care nu o folosesc.
IBM mai oferã un blade cu un sigur
socket Power. IBM BladeCenter JS12
Express permite clienþilor sã ruleze AIX,
Linux ºi IBM i (i5/OS) pe BladeCenter.|
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Turcia conduce în topul
preferinþelor de vacanþã
Turcia se întinde din Europa pânã în
Asia Micã, aflându-se la confluenþa a
douã civilizaþii: europeanã ºi orientalã.
Înconjurate de trei mãri, Mediterana,
Egee ºi Marea Neagrã, destinaþiile de vacanþã din Turcia sunt numeroase ºi variate
în toate perioadele anului datoritã climei
blânde specifice învecinãrii cu bazinul
mediteranean.

Destinaþiile turistice preferate
sunt cele oferite de coasta
Mãrii Egee ºi Mediterane
Turcia oferã mai mult decât albastrul
mãrilor ºi cãldura nisipurilor aurii. Veþi fi
încântat de exotismul peisajului aspru al
cascadelor de calcar de la Pamukkale, de
peisajul unic al Capadochiei. La sud,
chiar în inima Turciei se întinde o altã regiune, spectaculoasã prin frumuseþile
sculptate de naturã: Capadochia cu un
peisaj selenar, straniu modelat de forþele
tectonice. Valuri de rocã vulcanicã au fost
modelate de ploi ºi vânturi. Oraºele subterane de aici sunt adevãrate galerii sãpate
de primii creºtini ce se refugiau în faþa
invaziilor barbare. Istanbul, fosta Capitalã
a Imperiului Bizantin, este mãrturia cea
mai vie a cosmopolitismului ºi confluenþelor culturale. Oraºul este împãrþit în
douã: oraºul nou ºi cel vechi, acesta din
urmã adãpostind locurile demne de vizitat. Biserica Sf. Sofia, ctitorie a împãratului Iustinian, este cea mai spectaculoasã
atracþie. Interioarele decorate cu mozaicuri ºi coloane cu puteri miraculoase atrag
în fiecare zi mulþimi de vizitatori. În apropiere, se aflã palatul Topkapi, fost centru

al puterii otomane. Topkapi este un complex organic format din mai multe corpuri, grãdini, iar Marele Bazar, de mãrimea unui oraº, este un loc dedicat negustoriei, forfotind de turiºti din toatã lumea
în cãutare de suveniruri. Ankara, capitala
þãrii, este mai degrabã un centru de afaceri decât unul dedicat turismului. Are
însã un farmec special, dat de restaurante,
cluburi, magazine sau galerii de artã.
Puteþi vizita aici Muzeul Civilizaþiilor
Anatoliene, Mausoleul lui Kenal, Moscheea Kocatepe. Ankara este înconjuratã
de podiºul Anatoliei Centrale, cu o populaþie rarã, cu un sol arid, deluros.

Kusadasi, Bodrum ºi Marmaris
– unele dintre cele mai
atractive oraºe din Turcia

sionantã ºi monumentalã moschee din
Kusadasi. Moscheea Haji Ibrahim etaleazã stilul arhitectonic otoman al secolului
XVII.
Bodrum, aºezat pe o micã peninsulã,
vecinã cu insula greceascã Kos, respirã
atmosfera anticului Halicarnas, oraºul lui
Herodot. Interiorul Castelului Bodrum
adãposteºte un complex de clãdiri ºi expoziþii demne de vizitat, toate mãrturii ale
unui Ev Mediu întunecat. Mausoleul din
Halicarnas îºi etaleazã ruinele, fiind considerat una din Cele ªapte Minuni ale
Lumii. O plimbare pe strãzile mai puþin
aglomerate vã va face sã apreciaþi calmul
ºi farmecul mediteranean al locurilor.
Mulþimea de magazine ºi restaurante de-a
lungul coastei este impresionantã. Seara,
oraºul intrã într-un ritm alert al unei vieþi
de noapte efervescente. Amatorii de plajã
ºi soare vor gãsi locurile ideale în satele
vecine oraºului. Aici se pot bucura de o
plajã generoasã presãratã de hoteluri ºi
restaurante. Înotul ºi windsurfing-ul sunt
activitãþile preferate ale tinerilor turiºti.
Bitez, situat la câþiva kilometri distanþã,
are o plajã liniºtitã, lipsitã de frenezia
marelui oraº. Aici vã veþi putea bucura de
apã bogatã în vegetaþia acvaticã care þine
departe amatorii de sporturi marine. Dacã
doriþi sã aveþi parte de o atmosferã
liniºtitã ºi vã plac drumeþiile sau ieºirile în
aer liber, puteþi vizita plaja Yalikavak.
Nu cu mult timp în urmã, Marmaris
era un oraº de pescari neînsemnat, dar
datoritã cadrului natural care se aflã
aici,acesta a devenit un paradis turistic.
Încadrat de portul natural ºi colinele
împãdurite cu brazi, Marmaris rivalizeazã
ca frumuseþe cu Bodrum. Cu o viaþã
liniºtitã ziua ºi atractivã noaptea, oraºul
vã stã la dispoziþie cu magazine, restaurante ºi cluburi de noapte.|

Una din principalele staþiuni ale Turciei, aflatã la 90 km depãrtare de Izmir,
situat pe coasta de vest, Kusadasi are reputaþia de a fi unul dintre cele mai atractive oraºe de la Marea Egee datoritã
vecinãtãþii sale cu importante situri arheologice ca Efes, Didyma, Priene, Miletos.
Plaje cu ape limpezi ºi calde asigurã numeroase facilitãþi: windsurfing, schi nautic, iahting, volei. Pe mãsurã ce soarele
apune, cafenelele ºi terasele de pe bulevardul încadrat de palmieri devin tot mai
solicitate. E o plãcere sã vezi iahturile venind ºi plecând din port încadrate de peisajul asfinþitului. Numeroasele restaurante servesc o mare varietate de feluri din
peºte sau specialitãþi locale. Aici se aflã
minunate moschei otomane ºi turceºti.
Moscheea Fortãreþei este cea mai impreiunie 2008 |
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Peste 5.000 de bilete vândute
la Whitesnake ºi Def Leppard
S-au vândut deja 5.000 de bilete pentru concertul susþinut de cele douã trupe
rock, Whitesnake ºi Def Leppard, din 8
iulie, ora 19.00, de la Romexpo (parcarea
B), Bucureºti.
Turneul European Whitesnake/Def
Leppard, din care face parte ºi concertul
de la Bucureºti, va debuta pe 17 iunie.
Cele douã trupe vor susþine în total 22 de
concerte, de-a lungul Europei ºi al Marii
Britanii. Seara va fi deschisã de Iris, pentru a doua oarã pe aceeaºi scenã cu Whitesnake (la o distanþã de 11 ani), dar pentru
prima datã cu Def Leppard.
Cea mai recentã ofertã muzicalã a trupei este albumul „Good To Be Bad“, lansat la jumãtatea lui aprilie 2008.
„Era ºi timpul sã avem cântece noi pe
care sã le prezentãm fanilor Whitesnake.
Acest album are toate elementele care-mi
plac la Whitesnake ºi chiar mai mult...“,
declarã David Coverdale (fondatorul ºi
solistul Whitesnake).
În 2008, legendarul David Coverdale
aduce trupa Whitesnake înapoi, în turneu,
pentru a sãrbãtori 30 de ani de activitate a
trupei. Prima etapã a turneului mondial
The Good and the Bad 2008 a cuprins 5
spectacole, pe parcursul a 8 zile, în marile

oraºe ale Noii Zeelande ºi Australiei –
Wellington, Brisbane, Sydney, Melbourne
ºi Adelaide.
Reacþia publicului de la antipozi a fost
cea scontatã – stadioane/sãli pline ochi.
Începând cu 3 mai, Whitesnake se aflã
în America de Sud; 6 concerte în Brazilia
– Manaus, Belo Horizont, Rio de Janeiro,
Sao Paolo, Curitiba, Porto Alegre, douã în
Argentina, ambele la Luna Park din
Buenos Aires, în douã zile consecutive ºi
câte unul în Chile (Santiago), Peru (Lima)
ºi Mexic (Mexico City).
Publicul sud-american, mai ales cel
brazilian, îºi confirmã afinitatea faþã de
rock ºi marile sale trupe. În prima jumãtate a lui iunie, Whitesnake va concerta în
Scandinavia – Suedia, Finlanda, Islanda,
Norvegia ºi Danemarca, date urmate de
participarea la festivalul Arrow Classic –
Nijmegen, Olanda.

Etapa a doua ar fi trebuit sã debuteze
în India, la 16 ºi 18 mai; spectacolele au
fost amânate din cauza convocãrii de
alegeri anticipate, de cãtre guvernul indian, fapt care a indisponibilizat mai multe
locaþii de spectacole ºi sport.
Urmeazã 28 de concerte în Europa ºi
Marea Britanie.
Pentru a treia etapã a tuneului, Def
Leppard se va întoarce în America de
Nord; 16 concerte în Statele Unite ºi
Canada, cuprinzând-le ºi pe cele amânate
din prima etapã.|

Def Leppard
Prima etapã a turneului mondial a cuprins 20 de date pe pãmânt nord-american, în Statele Unite ºi Canada; 4 concerte
canadiene ºi douã americane au fost amânate din cauza unei infecþii respiratorii de
care a suferit vocalistul trupei – Joe Elliott.

Elite Art Gallery promoveazã arta
româneascã în lume
Galeria Artelor a Cercului Militar
Naþional din Bucureºti gãzduieºte, pânã
la 29 mai, expoziþia „Elite Art Gallery @
Europ’Art 2008“. Expoziþia, organizatã
de Galeria Asociaþiei Elite Art Club
Unesco, prezintã publicului participarea
„Elite Art Gallery“ la ediþia a XVII-a a
Târgului Internaþional de Artã de la
Geneva, „Europ’Art“, desfãºurat în perioada 30 aprilie – 4 mai 2008, reluând expunerea realizatã la „Europ’Art“.
Unele aspecte culturale sau administrative ale promovãrii internaþionale ale
artei contemporane româneºti, care au
fost pregnante prin participarea, în premierã, la „Europ’Art“, vor putea fi discutate în cadrul celei de-a doua întâlniri
dintre organizatori, artiºti expozanþi,
oameni de artã ºi public. Expoziþia poate
fi vizitatã, de luni pânã duminicã, între
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orele 11.00-19.00. „Europ’Art“ este una
din cele mai importante manifestãri artistice internaþionale dedicatã artelor
plastice ºi vizuale.
„Ajuns la a XVII-a ediþie, Târgul
Internaþional de Artã de la Geneva a atins
o excepþionalã dezvoltare sub deviza
«L’art en toute liberte», prezentând publicului larg galerii ºi artiºti expozanþi
dintr-un numãr-record de peste 30 de
þãri“, se aratã într-un comunicat al „Elite
Art Club UNESCO“.
„Participarea noastrã la «Europ’Art»
este prima participare oficialã din România la acest nivel ºi reprezintã un prim
pas al strategiei galeriei pentru promovarea internaþionalã a artei contemporane româneºti. Totodatã, participarea noastrã la aceastã manifestare culturalã de
anvergurã a presupus un deosebit efort

instituþional ºi financiar, standul românesc având un catalog ºi mijloace multimedia de prezentare a artei româneºti,
precum ºi a site-ului www.eliteartgallery.com“, se mai aratã în comunicatul „Elite Art Club Unesco“. Artiºtii
români expozanþi au fost: Alexandru
Andronache, Vitalie Butescu, Simion
Crãciun, Ion Drãghici, Ion Lazãr,
George Mircea, Marilena Murariu,
Virgil Parghel, Mihai Sârbulescu ºi
Veaceslav Tuhari.
„Elite Art Gallery“ este un brand al
„Elite Art Club UNESCO“ ºi reprezintã
modalitatea prin care Asociaþia va pune
la dispoziþie online serviciile sale în
domeniul artelor plastice: galerie de
artã, consultanþã, impresariat, organizare ºi logisticã, magazin ºi agendã culturalã.|
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TOP PROGRAME
DE CONTABILITATE
Firma anului
COMETA

www.cometa.ro

ERP premiul de notorietate
I CLASSOFT

www.classoft.ro

ClassoftSQL ERP/CRM

II COMETA

www.cometa.ro

CONTAB SQL

III BLUE LOGIC

www.trendix.ro

TRENDIX

I CLASSOFT

www.classoft.ro

ClassoftSQL ERP/CRM

II COMETA

www.cometa.ro

CONTAB SQL

III Synchronicity One

www.evoxp.ro

Evo XPerience

www.cometa.ro

CONTAB SQL-contabilitate

www.ciel.ro

CIEL Conta

www.trendix.ro

TRENDIX/ CONTA GENERALA

www.cometa.ro

CONTAB SQL

II CIEL Romania SA

www.ciel.ro

CIEL Conta

III ARTSOFT SRL
III INFOSTAR GRUP

www.artsoft.ro

ContArt 3.0

www.infostargrup.ro

DotNext

I COMETA
II CIEL Romania SA

www.cometa.ro

CONTAB SQL-gestiune

www.ciel.ro

CIEL Gestiune Comercialã

II BLUE LOGIC
III ARTSOFT SRL

www.trendix.ro

TRENDIX/ CONTA GENERALA

www.artsoft.ro

ContArt 3.0

I COMETA

www.cometa.ro

CONTAB SQL-gestiune

II BLUE LOGIC

www.trendix.ro

TRENDIX / CONTA GENERALÃ

www.ciel.ro

CIEL Gestiune Comercialã

ERP premiul de calitate

Contabilitate premiul de notorietate
I COMETA
II CIEL Romania SA
III BLUE LOGIC
Contabilitate premiul de calitate
I COMETA

Gestiune premiul de notorietate

Gestiune premiul de calitate

III CIEL Romania SA

iunie 2008 |

conta

| 29

Eveniment

TOP PROGRAME DE CONTABILITATE
Salarii premiul de notorietate
I COMETA

www.cometa.ro

CONTAB SQL-personal ºi salarii

www.ciel.ro

CIEL salarii

www.trendix.ro

TRENDIX/ SALARII

www.cometa.ro

CONTAB SQL-personal ºi salarii

www.ciel.ro

CIEL salarii

www.wizrom.ro

WIZSALARY

II CIEL Romania SA
III BLUE LOGIC
Salarii premiul de calitate
I COMETA
II CIEL Romania SA
III WIZROM SOFTWARE

PARTIDA SIMPLÃ premiul de notorietate
I BITOMIC SOFTWARE
II AUTOSOFT

www.pcont.ro

PCONT

www.autosoft.ro

AUTOSOFT CONTPERS

PARTIDA SIMPLÃ premiul de calitate
I BITOMIC SOFTWARE
II AUTOSOFT

www.pcont.ro

PCONT

www.autosoft.ro

AUTOSOFT CONTPERS

Program de Facturare premiul de notorietate
I COMETA

www.cometa.ro

CONTAB-SQL Facturare

II MIDSOFT IT GROUP SRL

www.midsoft.ro

FACTURIS

www.ciel.ro

CIEL Facturare

III CIEL ROMANIA SA

Program de Facturare premiul de calitate
I Intelligent IT

www.program-facturi.ro

SMART BILL 2008

II COMETA

www.cometa.ro

CONTAB-SQL Facturare

III MIDSOFT IT GROUP SRL

www.midsoft.ro

FACTURIS

BUSINESS INTELLIGENCE premiul de notorietate
I Synchronicity One
II AHM GROUP
III BRAIN SOFTWARE

www.evoxp.ro

Evo XPperience Manager

www.ahm.ro

WEB ACCOUNT

www.brainsoftware.ro

Queen’s B.I.

BUSINESS INTELLIGENCE premiul de notorietate
I Synchronicity One
II BRAIN SOFTWARE
III AHM Group
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www.evoxp.ro

Evo XPperience Manager

www.brainsoftware.ro

Queen’s B.I.

www.ahm.ro

WEB ACCOUNT

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 OP33, 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

