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ª TEFAN R ÃDEANU

Banii,
ultima problemã

Guvernatorul Bãncii Naþionale a României, Mugur Isãrescu, susþine cã problema cea
mai importantã a României, în prezent, o constituie absorbþia fondurilor europene.
„Absorbþia fondurilor comunitare reprezintã cea mai importantã problemã a României
în perioada urmãtoare, întrucât va asigura convergenþa cu economiile vestice într-un
mod echilibrat ºi va aduce beneficii ºi celorlalte sectoare. Românii trebuie sã înþeleagã
termenul de absorbþie ºi sã nu creadã cã banii se dau de la Uniunea Europeanã (UE),
ci trebuie atraºi prin proiecte. Absorbþia fondurilor, în înþelesul adânc, nu înseamnã distribuire, nu se aruncã bani din avion ºi nici nu se dau. Dacã nu ai capacitate sã-i
absorbi, nu-i primeºti. Sper sã nu mai cãdem în capcana de anul trecut. Dãm mai
mult la bugetul UE, ºi acolo banii chiar se dau, ºi primim mai puþin“, declara Mugur
Isãrescu la seminarul „Drumul banilor europeni, de la idee la succes“. În opinia sa,
gradul de absorbþie a acestor fonduri va reprezenta cel mai fidel indicator al eficienþei
economiei româneºti. În baza proiectelor înaintate, utilizarea eficientã a fondurilor
europene va conduce direct la dezvoltarea tuturor sectoarelor economice. Dar pentru
acest lucru este nevoie de coerenþã ºi de credibilitate. Nu poþi dezvolta turismul,
spunea guvernatorul, fãrã a avea o infrastructurã. Referitor la aceasta, Mugur Isãrescu
a dezaprobat ideea cã pentru realizarea infrastructurii rutiere se impune creºterea
deficitului bugetar. „Nu cred cã trebuie sã discutãm de deficite bugetare mari, când
noi nu reuºim în ultimii ºapte ani sã terminãm proiecte de infrastructurã majore, unele
anunþate încã din 2000. Mai degrabã sã vorbim de proiecte de un management performant, de o birocraþie accesibilã ºi o corupþie sub un nivel minimal“ – spunea Mugur
Isãrescu. În opinia domniei sale, este riscantã intenþia guvernamentalã de a impulsiona o creºtere economicã cu orice riscuri, deoarece România nu îºi poate permite
derapaje. „Este important pentru România sã-ºi menþinã un ritm de creºtere care sã
permitã apropierea de nivelul statelor din UE, dar reaminteºte cã BNR va trage tot timpul semnale privind riscurile unor derapaje. Este vital în urmãtorii 5-6 ani sã alergãm,
sã creascã economia, dar sã nu cãdem de pe cal“, declara guvernatorul. „Importantã
este asigurarea unei creºteri economice bazate pe productivitate ºi competitivitate
sporite, ºi nu avansarea de termene. Nu mai cred în termene. În istoria României am
recuperat de trei ori decalajele, dar dacã am analizat mai bine am vãzut cã tot eram în
urmã. Aceastã recuperare trebuie sã fie realã, bazatã pe productivitate ºi competitivitate ºi nu pe cifre nereale. (...) Dacã vom adopta euro în 2014, atunci cu siguranþã
vom fi mai aproape de media UE“ – avertiza Isãrescu. Totodatã, guvernatorul a cerut
guvernului sã nu mai vânture cifre, considerând cã este necesarã realizarea unor
analize „mai sofisticate“. El a fãcut aluzie la recentele estimãri ale ministrului Varujan
Vosganian, care indicã faptul cã pânã în anul 2013 vor fi alocate de la buget 30 de
miliarde de euro pentru programele de infrastructurã ºi 20 de miliarde de euro pentru
investiþii în sistemul energetic. „Dacã facem comparaþia între suma aceasta (destinatã
infrastructurii, n.r.), care ar putea fi asiguratã în bunã parte din fonduri structurale ºi
datoria privatã externã, atunci vedem dacã este cazul sã ne îngrijorãm sau nu. Toate
aceste corelaþii pot face obiectul unor analize sofisticate. Nu încurajez utilizarea cifrelor
fãrã un substrat analitic serios“, a mai spus Mugur Isãrescu.|
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Încã o
modificare în
Codul Fiscal
Guvernul a mai umblat în Codul
Fiscal. Modificãrile operate vizeazã
corelarea legislaþiei româneºti cu cea
europeanã, astfel:
Regimul de impunere a dividendelor cãtre societãþile rezidente în statele
membre ale UE – De la 1 ianuarie
2009, cota de impunere a dividendelor
pentru persoanele juridice nerezidente
se reduce de la 16% la 10%. Atât persoanele juridice rezidente cât ºi cele
nerezidente vor plãti de la 1 ianuarie
2009 o cotã de 10% asigurându-se astfel egalizarea tratamentului fiscal.
Regimul fiscal aplicabil autoturismelor de teren din producþia internã –
De la 1 ianuarie 2009 se eliminã caracterul discriminatoriu de impozitare
pentru autoturismele de teren indiferent de originea producãtorului. Impozitarea se va face în funcþie de capaci-

tatea cilindricã a autoturismelor la nivelul prevãzut de legea în vigoare.
În domeniul impozitului pe profit –
Majorarea perioadei de recuperare a
pierderii fiscale de la 5 la 7 ani pentru
pierderea fiscalã realizatã începând cu
2009. Guvernul a luat aceastã mãsurã
având în vedere cã existã domenii de
activitate în care înfiinþarea ºi dezvoltarea unei afaceri necesitã o perioadã
mai lungã de timp pânã la înregistrarea
veniturilor din exploatare.
În domeniul impozitului pe venit –
Întrucât titlurile de stat ºi obligaþiile
emise de unitãþile administrativ-teritoriale sunt instrumente ale datoriei publice guvernamentale ºi locale, dobânda aferentã acestora ºi veniturile din
impozitare, Guvernul a decis sã fie venituri neimpozabile. În acest fel va avea
loc o creºtere a cheltuielilor datoriei
publice.|
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Fonduri pentru IMM
Ministrul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice ºi Locuinþelor László Borbély a participat la lansarea de cãtre Banca Europeanã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare
(BERD) a facilitãþii de finanþare pentru
sprijinirea competitivitãþii întreprinderilor
mici ºi mijlocii. „Schema de finanþare
pentru IMM-uri în vederea alinierii acestora la acquis-ul comunitar“ – Phare
2006/018-147.04.01.03.03 completeazã
aceastã facilitate.
La eveniment au mai participat Claudia Pendred, director, Banca Europeanã
pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare, precum ºi reprezentanþi ai Comisiei Europene, Consiliului Naþional al Întreprinderilor Mici ºi Mijlocii, Camerei de Comerþ
ºi Industrie a României, Camerei de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti, Asociaþiei Femeilor de Afaceri din
România, Asociaþiei patronale a producãtorilor ºi utilizatorilor de echipamente industriale pentru protecþia mediului, BCR
ºi BRD. „Principalul obiectiv al schemei
de finanþare este creºterea capacitãþii
companiilor din România de a face faþã
concurenþei pe piaþa Uniunii Europene,
prin implementarea acquis-ului comunitar
de cãtre Banca Europeanã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare (BERD), a facilitãþii de finanþare pentru sprijinirea competitivitãþii întreprinderilor mici ºi mijlocii. „Schema de finanþare pentru IMMuri în vederea alinierii acestora la
acquis-ul comunitar“ – Phare 2006/018147.04.01.03.03 completeazã aceastã
facilitate.
La eveniment au mai participat
Claudia Pendred, director, Banca Europeanã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare,
precum ºi reprezentanþi ai Comisiei Europene, Consiliului Naþional al Întreprinderilor Mici ºi Mijlocii, Camerei de Comerþ
ºi Industrie a României, Camerei de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti, Asociaþiei Femeilor de Afaceri din

România, Asociaþiei patronale a producãtorilor ºi utilizatorilor de echipamente
industriale pentru protecþia mediului,
BCR ºi BRD.
„Principalul obiectiv al schemei de finanþare este creºterea capacitãþii companiilor din România de a face faþã concurenþei pe piaþa Uniunii Europene, prin
implementarea acquis-ului comunitar în
domeniile protecþiei mediului, siguranþei
la locul de muncã ºi siguranþei produselor.
Dezvoltarea sectorului privat este esenþialã pentru o economie de piaþã stabilã ºi
funcþionalã, în care companiile pot face
faþã concurenþei crescute din interiorul
Uniunii Europene. Având în vedere numãrul mare al întreprinderilor mici ºi
mijlocii din România, este vital ca acestea
sã poatã avea acces la granturi de sprijinire a investiþiilor pentru îmbunãtãþirea
ºi înnoirea echipamentelor ºi maºinilor
industriale“, a declarat László Borbély.
BERD va pune la dispoziþie pânã la 40
de milioane de euro bãncilor comerciale
din România, pentru oferirea de împrumuturi IMM-urilor din sectorul industrial.
Fondurile sunt destinate modernizãrii
companiilor pentru a le ajuta sã se alinieze la standardele UE în domeniile protecþiei mediului, sãnãtãþii ºi protecþiei la
locul de muncã ºi calitãþii produselor.
Folosind aceste împrumuturi, IMM-urile
vor putea face faþã presiunii concurenþei
de pe piaþa UE ºi sã se alinieze reglementãrilor ºi mecanismelor comunitare.
BERD va oferi împrumuturi în valoare de câte 20 de milioane de euro celor
douã bãnci participante din România,
respectiv Banca Comercialã Românã
(BCR) ºi BRD-Groupe Société Générale.
Finanþarea BERD va fi completatã cu un
grant de 10,2 milioane de euro din partea
Uniunii Europene ºi a Guvernului României pentru asistenþã tehnicã privind
pregãtirea proiectelor ºi pentru stimularea
bãncilor ºi a beneficiarilor finali. |
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Varujan Vosganian, despre emisiunea de eurobonduri din iunie:

„Emisiunea a fost un examen de
maturitate ºi o validare a perspectivelor
financiare de care România avea
nevoie în acest moment“
R ALUCA D OBRE

Ministerul de Finanþe intenþiona sã
strângã doar 750 milioane euro prin emisiunea de eurobonduri de pe 11 iunie, însã
aceasta a fost suprasubscrisã pânã la 1,3
miliarde euro, ceea ce înseamnã o validare a perspectivelor economice ºi financiare ale României, a declarat, pe 12 iunie
2008, ministrul Varujan Vosganian în cadrul unei conferinþe organizate de Ministerul Economiei ºi Finanþelor. Potrivit
ministrului de Finanþe, randamentul plãtit
de România este de 6,69%, cu un cupon
de 6,5% pe an, ceea ce înseamnã un
spread cu 13 puncte de bazã sub marja de
încredere care se acordã României pe
pieþele internaþionale.
„Emisiunea de miercuri a extins curba
randamentelor pânã la 10 ani, deºi, pânã
acum, curba se întindea pânã în 2012,
aproximativ 4 ani“, a subliniat Vosganian.
Tranzacþia de la începutul lunii iunie a
fost gestionatã de bãncile Credit Suisse,
EFG Eurobank ºi UBS ºi a durat douã ore
ºi jumãtate.
Cele mai multe ordine de achiziþie –
30% – au venit din partea investitorilor
greci, în timp ce 48% din suma atrasã a
fost plasatã de investitori germani ºi austrieci.

„Randamentul este superior celui
plãtit de Ungaria sau Cehia, pentru cã
nivelul de rating al României este inferior. Nivelul de rating, însã, nu corespunde
nivelului macroeconomic actual al României“, a mai spus Vosganian. Ministrul a
precizat cã autoritãþile de la Bucureºti duc
muncã de lãmurire cu agenþiile de rating,
pentru a corela nivelul macroeconomic cu
calificativele acordate þãrii noastre.
Amintim cã România este evaluatã de
agenþia Standard & Poor’s cu un rating
‘BBB-’, de agenþia Moody’s cu ‘Baa3’ ºi
de agenþia Fitch cu ‘BBB’.

Grecii au fost cei mai
interesaþi de eurobondurile
româneºti
Cele mai multe ordine de achiziþie –
30% – din emisiunea de eurobonduri
lansatã, miercuri, de Ministerul de Finanþe, au venit din partea investitorilor
greci – în special bãnci –, în timp ce 48%
din suma atrasã a fost plasatã de investitori germani ºi austrieci, potrivit MEF.
Investitorii greci au fost în principal
bãnci, în proporþie de 70%, asset manageri (fonduri de pensii, fonduri de inves-

tiþii ºi asiguratori), 21%, dar ºi fonduri de
risc, între 4-5%. Investitorii germani au
plasat 20% din sumã, iar cei din Austria,
18%. Ordine de achiziþie de eurobonduri
au fost primite ºi din partea investitorilor
elveþieni, în proporþie de 11%, ºi a celor
britanici, 10%.
„Pentru cã România a absentat 5 ani
de pe pieþele internaþionale, e unul din
motivele pentru care ratingul e scãzut“, a
spus ºeful de la Finanþe. Iniþial, ministerul
stabilise un nivel indicativ situat cu 1,751,85 puncte procentuale peste media dobânzilor interbancare. Acesta a fost
schimbat ulterior la 1,70-1,75 puncte procentuale.

CNP: creºtere PIB de 7,5-8% în
trimestrul II
Comisia Naþionalã de Prognozã estimeazã, luând în calcul evoluþia economicã din T1 ºi aºteptãrile pentru al doilea trimestru ºi semestru, o creºtere a PIB de
7,5%, cu 1% peste prognoza iniþialã, a declarat, în cadrul aceleiaºi conferinþe, ministrul de Finanþe, Varujan Vosganian.
Pentru trimestrul al doilea, se aºteaptã
o creºtere economicã de 7,5-8%, iar în seiulie 2008 |
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mestrul al doilea, o creºtere mai micã,
apropiatã de cea din S2 2007. „Va fi, din
nou, un trimestru cu o înaltã performanþã
economicã. În clipa de faþã, evaluãrile
aratã cã ne vom apropia din nou de acest
8% care a fost înregistrat în primul trimestru al anului, ceea ce aratã cã prognozele pe 2008 vor fi cu mult depãºite“, a
spus Vosganian, preluat de NewsIn.
În primul trimestru, produsul intern
brut a crescut cu 8,2%, depãºind cu mult
prognozele anterioare. „Faptul a determinat Comisia Europeanã sã reevalueze
pozitiv PIB-ul României pe 2008 ºi, un
lucru surprinzãtor ºi destul de rar, chiar
Fondul Monetar Internaþional a anunþat cã
va face aceastã reevaluare“, a declarat
ministrul.
CNP ºi-a menþinut în prognoza preliminarã de primãvarã estimarea de creºtere economicã pentru acest an de 6,5%,

dar a modificat valorile nominale ale produsului intern brut (PIB), pe fondul unei
inflaþii peste aºteptãri.
Astfel, CNP estima un PIB al României de 470 miliarde lei (132,4 miliarde
euro, la un curs mediu evaluat la 3,55
lei/euro în 2008), în timp ce, în ultima
prognozã din toamnã, estimarea PIB-ului
din acest an era de 442,8 miliarde lei.
Anul trecut, economia României a
crescut cu 6% în termeni reali, PIB-ul
ajungând la 404,7 miliarde lei (121,3 miliarde euro). Economia româneascã s-a
extins anul trecut cu aproape 24 miliarde
euro, ca urmare a creºterii economice,
asociatã cu aprecierea leului.
Pentru acest an, CNP estimeazã cã
sectorul construcþiilor, care a cunoscut o
adevãratã explozie în 2007 (avans de
33,6%), îºi va menþine un ritm accelerat
de creºtere, de 22%. CNP ºi-a revizuit pu-

ternic în sus estimarea pentru segmentul
construcþiilor, de la prognoza anterioarã,
când se aºtepta la un avans al acestui sector cu doar 13,2% în 2008.
MEF propune un program de dezvoltare a infrastructurii în valoare de 20
miliarde euro

„

Este prima emisiune de
euroobligaþiuni a României din
postura de stat membru ºi
emitent cu grad investiþional“.
România a atras, la 11 iunie,
750 de milioane de euro
printr-o emisiune de euroobligaþiuni, pe termen de zece ani.

“

Ministerul de Finanþe va propune
Guvernului un program de dezvoltare a
infrastructurii, care sã prevadã proiecte
pânã în 2013, pentru care este nevoie de
20 miliarde euro, în opinia ministrului
Vosganian, care a precizat cã investiþiile
vor fi incluse ºi în rectificarea bugetarã
din iulie.
Banii vor fi alocaþi de la bugetul de
stat, iar Varujan Vosganian a declarat cã
va cere consiliilor judeþene o situaþie a infrastructurii rutiere. Potrivit NewsIn, investiþiile vor fi incluse în rectificarea bugetarã din aceastã varã ºi în planificãrile
bugetare din 2009 ºi 2010. Potrivit ministrului, prioritatea acestui program este
construcþia a 1.000-1.500 de kilometri de
autostradã.
„Este o sumã de 2,5 ori mai mare
decât tot ce s-a alocat domeniului în acest
mandat“, a precizat ºeful Finanþelor.
Vosganian a comentat cã pânã acum nu
s-au alocat fonduri atât de mari infrastructurii rutiere ºi feroviare pentru cã ministerul pe care-l conduce s-a preocupat de
implementarea sistemului de pensii ºi de
consolidarea unui sistem durabil pentru
infrastructura ºcolarã. Acest lucru a implicat construirea ºi repararea a circa
5.000 de ºcoli din comune.
„Proiectele în derulare, cele în aºteptare, precum ºi cele necesare vor fi prezentate Guvernului, care va alege prioritãþile pentru absorbþia fondurilor comunitare“, a spus Vosganian.|
6 |
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Pulsul economiei

Guvernului i se cere coerenþã
în administrarea bugetului,
în timp ce politica BNR ar putea
clãtina leul
R ALUCA D OBRE

Comisia a adoptat în luna iunie o
recomandare privind politica economicã
ºi bugetarã a României.
Comisia Europeanã cere încã o datã
Guvernului României coerenþã în elaborarea ºi aplicarea politicilor structurale ºi
mai ales planificarea pe termen lung a
bugetului. Comisia insistã pe accelerarea
reformelor structurale, adoptarea de urgenþã a unui buget multianual realist implementarea de mãsuri pentru reducerea
deficitului bugetar. „România are nevoie
de o strategie cuprinzãtoare pentru a accelera reformele structurale ºi consolidarea
fiscalã. Este nevoie urgentã de o planificare credibilã a cheltuielilor pe termen
mediu ºi de un buget multianual. Alãturi
de reformele structurale, consolidarea bugetarã va contribui la soluþionarea dificultãþilor legate de supraîncãlzirea economiei ºi va promova un proces mai echilibrat de aliniere la restul þãrilor din UE“, a
afirmat Joaquín Almunia, comisarul pentru afaceri economice ºi monetare.

„Este o miºcare corectã a
Comisiei, spun eu. Guvernul
promite de vreo trei ani cã va
elabora proiecte pe termen
mediu ºi lung, lucru care nu
s-a întâmplat pânã în
prezent”, comenteazã
reputatul analist economic
Bogdan Baltazar.
Potrivit Pactului de stabilitate ºi de
creºtere la care România este parte, obiectivul pe termen mediu al României este
atingerea, pânã în 2011, a unui deficit public de 0,9% din PIB în termeni structurali.
În 2007, România a înregistrat un deficit bugetar nominal de 2,5% din PIB,
dublu faþã de 2005, ºi, în conformitate cu
previziunile din primãvarã ale Comisiei,
acesta va creºte pânã la 2,9% în 2008 ºi

pânã la 3,7% în 2009, pe baza ipotezei de
menþinere a politicilor existente. Deficitul
structural este mult mai ridicat ºi previziunile indicã o creºtere de la 3,4% din
PIB în 2007 la 3,7% în 2008 ºi la 4,1% în
2009.
O astfel de situaþie prezintã riscuri, se
aratã în comunicatul oficial, datã fiind
creºterea economicã puternicã, care s-a
situat în medie în jurul valorii de 6,5%
între 2003 ºi 2007, ºi semnele de supraîncãlzire a economiei României, cu o finanþare externã netã ridicatã ºi în creºtere (de
la 10,4% din PIB în 2006 la 13,4% din
PIB în 2007), o inflaþie tot mai mare, o
creºtere puternicã a salariilor în condiþii
de deficit tot mai accentuat de forþã de
muncã ºi o creºtere rapidã a creditelor de
consum.

Majorarea dobânzii
de politicã monetarã ar putea
declasa leul
Voci avizate din piaþã insistã cã va
avea loc majorarea cu 0,25 puncte procentuale a dobânzii de politicã monetarã
în ºedinþa de joi, 26 iunie a bãncii cen-

trale. În prezent, nivelul acesteia este de
9,75%, însã este greu de menþinut în condiþiile în care analiºtii estimeazã o inflaþie
peste 9% în aceastã lunã, alimentatã de
scumpiri la gaze ºi electricitate.

„Într-adevãr, se pare cã BNR
va modifica în sensul
majorãrii dobânzii de politicã
monetarã. Acest lucru nu va
avea un efect major în practicã, deoarece dobânzile interbancare au depãºit de mult
10%. Trebuie privit mai
degrabã ca un semnal cã
banca centralã rãmâne preocupatã de nivelul inflaþiei ºi
de creºterea costului creditãrii“, este de pãrere analistul
economic Bogdan Baltazar.
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Creºterea economicã puternicã din
primul trimestru, de 8,2%, alimentatã de
excesul de cerere care caracterizeazã
piaþa naþionalã ºi coroboratã cu majorarea
preþurilor la gaze ºi electricitate, sunt
motivele principale pentru care s-ar
impune majorarea dobânzii-cheie la 10%.
Analiºtii de pe piaþa bancarã subliniazã
faptul cã în decizia BNR de joi va conta ºi
evoluþia contextului internaþional, în
condiþiile în care petrolul a ajuns la
preþuri record, iar pe gaze scumpirile au
fost importante. Tot în plan extern,
ultimele declaraþii ale preºedintelui
Bãncii Centrale Europene (BCE), Jean
Claude Trichet, semnaleazã o majorare a
dobânzii de politicã monetarã din zona
euro, de la 4 la 4,25% la urmãtoarea
ºedinþã. O astfel de mãsurã din partea
BCE ar însemna cã diferenþialul de
dobândã cu România rãmâne constant,
ceea ce înseamnã cã leul nu se va bucura
de susþinere suplimentarã.
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În ceea ce priveºte evoluþia leului,
analiºtii considerã cã piaþa a luat deja în
calcul o majorare a dobânzii-cheie din
partea BNR, astfel cã moneda naþionalã
nu ar trebui sã se aprecieze semnificativ
dupã anunþarea deciziei. O altã reacþie a
leului ar presupune o depreciere a acestuia faþã de euro, în cazul în care, contrar
aºteptãrilor, BNR menþine dobânda-cheie.
Un exemplu recent în acest sens vine, în
regiune, de la banca centralã a Ungariei,
care a decis luni sã menþinã dobândacheie la 8,5%, în ciuda aºteptãrilor pieþei,
de majorare cu un sfert de punct procentual. Majorarea anticipatã pentru ºedinþa
de politicã monetarã de joi ar fi a ºasea
consecutivã operatã de banca centralã de
la sfârºitul lui octombrie pânã în prezent,
interval în care dobânda-cheie a urcat de
la 7% la 9,75%. BNR estimeazã, pentru
sfârºitul anului, o inflaþie anualã de 6%,
dar þinteºte un nivel de 3,8%, plus sau
minus un punct procentual.|
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Raportul auditorului
S TUDIU DE CAZ REALIZAT DE LECTOR
UNIV . DR . I ULIANA P ANAITESCU

Raportul de audit
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. ISA 701 „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. ISA 800 „Raportul auditorului
independent cu privire la misiunile de
audit cu scop special“ stabileºte standardele ºi oferã îndrumãri cu privire la forma
ºi conþinutul raportului auditorului emis
ca urmare a auditãrii unui set complet de
situaþii financiare, sau componente dintr-un set, întocmite în conformitate cu o altã
bazã contabilã completã. În toate cazurile,
raportul auditorului trebuie sã conþinã o
exprimare clarã a opiniei auditorului asupra situaþiilor financiare. Dupã terminarea
tuturor procedurilor de audit, verificarea
evenimentelor ulterioare închiderii exerciþiului ºi acumularea probelor finale, auditorul trebuie sã elaboreze concluzia
conform cãreia situaþiile financiare sunt
prezentate sau nu în conformitate cu cadrul general de raportare financiarã. Astfel, auditorul trebuie sã decidã dacã s-au
acumulat suficiente probe de audit pentru
a formula concluzia care stã la baza
exprimãrii opiniei raportului de audit. De
aceea, este necesarã examinarea întregului program de audit pentru ca auditorul
sã se asigure cã toate componentele auditului au fost adecvat executate ºi documentate ºi în final obiectivele au fost
atinse.
Pentru acurateþea concluziilor finale,
auditorii pot sã utilizeze:
 Listele de verificare a documentelor
de lucru;
 Observaþii finale ºi întâlnirile cu
clientul;
 Lista de verificare a finalizãrii angajamentului;
 Revizuirea generalã a situaþiilor
financiare;
 Chestionarul de sfârºit de misiune;
 Chestionarul de evenimente ulterioare închiderii exerciþiului;
Raportul de audit reprezintã etapa
finalã a unei misiuni de audit ºi asigurare,

produsul activitãþii desfãºurate de auditor,
prin care se prezintã concluziile finale
urmare a examinãrii informaþiilor financiare ale unei entitãþi, raport atât de necesar utilizatorilor situaþiilor financiare.
Auditul trebuie sã revizuiascã ºi sã evalueze concluziile ce rezultã din probele de
audit obþinute ca bazã pentru exprimarea
unei opinii asupra situaþiilor financiare.
Aceastã activitate de revizuire ºi evaluare
trebuie sã punã în evidenþã modul de întocmire ºi prezentare a situaþiilor financiare, dacã au fost respectate prevederile
cadrului general acceptat de raportare
financiarã, fie IAS/IFRS-urile, fie reglementãrile naþionale conforme cu directivele europene. Conform standardului,
existã un anume mod de prezentare a raportului de audit, pentru asigurarea unui
grad rezonabil de înþelegere de cãtre cei
interesaþi, precum ºi pentru identificarea
unor situaþii mai deosebite, cu multã
uºurinþã, de cititor. Astfel, structura unui
raport de audit este, în general, asemãnãtoare pentru toate situaþiile financiare
examinate, cu unele particularitãþi, de la
caz la caz, dar fiecare raport prezintã în
mod propriu unele elemente de bazã,
respectiv:
a) Partea de identificare, care conþine
titlul raportului ºi cui se adreseazã,
respectiv adresantul (destinatarul).
b) Partea introductivã se mai numeºte
ºi partea de deschidere, în care se trateazã
probleme legate de identificarea situaþiilor financiare supuse auditului, precum ºi
declaraþiile de asumare a responsabilitãþilor ce decurg din aceastã misiune atât pentru conducerea întreprinderii, cât ºi pentru
auditor.
c) Partea care se referã la aria misiunii,
în care se prezintã natura auditului, în care

se fac referiri la Standardele Internaþionale
de Audit sau la Standardele Naþionale de
Audit relevante care au cãlãuzit întreaga
activitate a auditorului, precum ºi o
prezentare a raportului de audit efectuat.
d) Partea referitoare la opinie, care
conþine o trimitere la cadrul general de
raportare financiarã utilizat pentru
întocmirea situaþiilor financiare ºi exprimarea unei opinii asupra situaþiilor financiare la care a ajuns auditorul, respectiv:
opinie fãrã rezerve, opinie cu rezerve,
imposibilitatea exprimãrii unei opinii sau
opinie contrarã.
e) Partea finalã, unde se prezintã în
mod obligatoriu data de întocmire a
raportului, adresa completã a auditorului,
precum ºi semnãtura acestuia.
La finalizarea unei misiuni de audit se
naºte problema deciziei pe care auditorul
trebuie sã o prefigureze pentru tipul de
raport de audit cel mai adecvat, având în
vedere setul de circumstanþe în care ºi-a
desfãºurat activitatea ºi concluziile la care
a ajuns ca urmare a examinãrii elementelor probante. Prima decizie se referã la
existenþa elementelor care fac ca raportul
de audit sã nu exprime o opinie fãrã rezerve, situaþie în care va trebui sã identifice
abaterile respective ºi sã evalueze cât de
semnificative sunt, influenþa lor asupra
situaþiilor financiare. Aceste determinãri
reprezintã punctul de plecare în stabilirea
cu exactitate a celui mai potrivit tip de
raport.

Opinia de audit
Atunci când auditorul ajunge la concluzia cã situaþiile financiare prezintã o
imagine fidelã (sau prezintã cu fidelitate,
sub toate aspectele semnificative), în concordanþã cu cadrul general de raportare
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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. Un astfel de raport îl
întâlnim atunci când sunt îndeplinite
urmãtoarele condiþii :
 Toate operaþiunile, tranzacþiile, prezentãrile de informaþii sunt reflectate în:
bilanþ contabil, cont de profit ºi pierdere,
situaþia modificãrilor capitalului propriu,
situaþia fluxurilor de trezorerie ºi note.
 Au fost respectate în toate aspectele
misiunii de audit standardele cu caracter
general (IAS/IFRS-uri, Standardele Internaþionale de Audit).

IFRS-urilor 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 al 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 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 în care necesitã analize mai laborioase care îºi gãsesc locul într-o notã
la situaþiile financiare.

 Au fost acumulate suficiente elemente probante, iar auditorul a fost convins de respectarea principiilor categoriilor de standarde.
 Situaþiile financiare sunt întocmite
ºi prezentate cu respectarea principiilor
contabile general acceptate, iar informaþiile adecvate se gãsesc cuprinse în notele
informative ºi în alte raportãri ale situaþiilor financiare.
 Nu au fost identificate circumstanþe
care sã impunã introducerea unui paragraf
explicativ sau modificãri ale raportului de
audit.

Imposibilitatea de a exprima
o opinie
Sunt situaþii în care auditorul se
gãseºte în poziþia de a fi în imposibilitatea
de a exprima o opinie. Imposibilitate 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 corespunzãtoare ºi, prin urmare,
nu poate exprima o opinie asupra situaþiilor financiare.

Raport de audit cu rezerve

Raportul de audit cu opinie
nefavorabilã

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/

O opinie nefavorabilã este exprimatã
în toate cazurile în care auditorul ajunge
la concluzia conform cãreia situaþiile
financiare pe ansamblu sunt atât de semnificativ eronate încât ele nu reflectã o
imagine fidelã a poziþiei financiare sau a
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performanþei entitãþii, precum ºi a fluxurilor de trezorerie, conform principiilor
contabile general acceptate. Auditorul se
gãseºte în situaþia de a refuza exprimarea
unei opinii atunci când nu a fost în mãsurã
sã ajungã la o concluzie satisfãcãtoare,
privind imaginea fidelã prezentatã de situaþiile financiare în ansamblul sãu, sau
când auditorul nu se gãseºte în stare de
independenþã.

Raportul de audit cu refuz
de a exprima o opinie
Mai existã ºi a treia situaþie, când auditorul are posibilitatea sã emitã un refuz
de a exprima o opinie, ea se referã la apariþia unor factori care ar pune în pericol
principiul continuitãþii activitãþii. Deosebirea dintre cele douã forme de exprimare
a opiniei constã în aceea cã refuzul de a
exprima o opinie se manifestã numai din
cauza unei lipse de informare a auditorului, în timp ce, pentru a exprima o opinie
nefavorabilã, auditorul trebuie sã fie
informat cã situaþiile financiare nu prezintã o imagine fidelã. Ori de câte ori auditorul exprimã o opinie alta decât una fãrã
rezerve, în raport trebuie inclusã o prezentare clarã a motivelor ºi, cu excepþia
cazului în care acest lucru nu este posibil,
o cuantificare a efectului posibil asupra
situaþiilor financiare.
Raportul de audit ar trebui sã precizeze faptul cã cei din conducere sunt responsabili pentru întocmirea ºi prezentarea
corectã a situaþiilor financiare, iar exprimarea opiniei asupra situaþiilor financiare
cade în sarcina auditorului. Tot în raportul
de audit ar trebui sã se mai precizeze faptul cã auditul a fost realizat în conformitate cu Standardele Internaþionale de Audit ºi, totodatã, sã se explice cã acele standarde prevãd ca auditorul sã respecte cerinþele etice ºi sã planifice ºi sã efectueze
auditul pentru a obþine o asigurare rezonabilã asupra mãsurii în care situaþiile financiare conþin sau nu prezentãri eronate
semnificative. Raportul ar trebui sã precizeze faptul cã auditorul considerã cã
probele de audit pe care le-a obþinut sunt
suficiente ºi adecvate pentru a oferi o
bazã pentru opinia auditorului. Dacã auditorul abordeazã alte responsabilitãþi de
raportare, acestea ar trebui sã fie abordate
într-o secþiune separatã în raportul de
audit care urmeazã paragrafului de opinie.
Semnãtura auditorului se face fie în
numele firmei de audit, fie în numele personal al auditorului, fie ambele. Data raportului auditorului este data la care auditorul a obþinut probe de audit suficiente pe
care sã-ºi fundamenteze opinia asupra
situaþiilor financiare.|
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Examenul situaþiilor financiare bilanþ, cont profit ºi pierdere
Misiunea iniþialã
ISA 510 reglementeazã procedurile ºi
principiile, modul de aplicare a acestora
privind primul audit.
Auditorul trebuie sã gãseascã elemente probante suficiente ºi adecvate
care sã-i permitã sã se asigure cã soldurile
de deschidere nu conþin anomalii cu influenþã semnificativã asupra situaþiilor financiare ale exerciþiului în curs, soldurile
de închidere ale exerciþiului în curs, soldurile de închidere ale exerciþiului precedent au fost corect preluate, politicile de
închidere a conturilor ºi metodelor de
evaluare folosite au fost corect aplicate în
mod constant ºi descrise în notele explicative.
Când situaþiile financiare ale exerciþiului precedent au fost auditate de alt auditor, auditorul actual poate gãsi elemente
probante examinând dosarul de lucru al
auditorului precedent, caz în care noul auditor va examina competenþa profesionalã
ºi independenþa auditorului precedent ºi
va acorda atenþie faptelor care au stat la
originea opiniei.
Dacã situaþiile financiare precedente
nu au fost auditate sau auditorul nu este
satisfãcut de rezultatele aplicãrii procedurilor, acesta va pune în aplicare alte proceduri ca pentru activele ºi datoriile pe termen scurt sã fie posibil sã se obþinã elemente probante prin punerea în aplicare a
procedurilor pentru exerciþiul în curs. Ex:
plata furnizorilor din sold la deschiderea
exerciþiului furnizeazã deja elemente
probante asupra existenþei de drepturi ºi
obligaþii ºi evaluarea acestora la începutul
exerciþiului. La stocuri se pot aplica proceduri complementare pornind de la inventarierea spontanã ºi compararea cu
soldul de deschidere pe baza relaþiei Si=
Sf-I+E
Pentru activele ºi datoriile pe termen
lung, auditorul va examina documentele
care justificã soldurile de deschidere.
Dacã prin aplicarea procedurilor
menþionate nu se obþin elemente suficiente ºi adecvate cu privire la soldurile de
deschidere, auditorul trebuie sã emitã o
opinie cu rezerve, sau se aflã în imposibilitatea exprimãrii unei opinii.

Examenul situaþiilor financiare
Bilanþul, contul de profit ºi pierdere,
celelalte componente constituie docu-

mente de sintezã a contabilitãþii asupra
cãrora auditorul îºi va exprima opinia.
Controalele efectuate asupra conturilor au permis auditorului sã obþinã unele
elemente probante pe baza cãrora sã tragã
concluzii cu privire la diferite posturi ºi
rubrici din situaþiile financiare.
Pentru a-ºi putea exprima opinia,
auditorul trebuie sã confirme cã situaþiile
financiare sunt în acord cu concluziile
sale ºi cã ele reflectã corect deciziile conducerii entitãþii ºi dau o imagine fidelã
activitãþii ºi situaþiei financiare a acesteia.
Examenul situaþiilor financiare are ca
obiect:
Dacã bilanþul ºi contul de profit ºi
pierdere ºi celelalte componente ale situaþiilor financiare sunt coerente, concordã
cu datele din contabilitate, sunt prezentate
conform principiilor contabile ºi reglementãrilor în vigoare ºi þin cont de evenimentele posterioare datei în închidere.
Dacã anexele comportã toate informaþiile de importanþã semnificativã
asupra situaþiei patrimoniale financiare ºi
rezultatelor obþinute.
A Tehnicile de examinare a situaþiilor
financiare se sprijinã pe procedurile analitice prevãzute de ISA 520 ºi mai ales pe:
- stabilirea ratio-urilor obiºnuite de
analizã financiarã ºi compararea lor cu
cele ale exerciþiilor precedente ºi ale sectorului de activitate
-comparaþiile între datele reieºite din
situaþiile financiare ºi datele anterioare,
posterioare ºi previziunile întreprinderii
sau ale altor întreprinderi similare
-compararea în procent faþã de cifra
de afaceri a diferitelor posturi din contul
de profit ºi pierdere

Un obiectiv central al examinãrii situaþiilor financiare îl constituie verificarea
dacã acestea dau o imagine fidelã clarã ºi
completã:
a. poziþiei financiare patrimoniului
întreprinderii prin:
a1. þinerea corectã ºi la timp a contabilitãþii
a2. existenþa inventarierii patrimoniului, o corectã valorificare a acestuia ºi
includerea ei în situaþiile financiare
a3. preluarea corectã în balanþele de
verificare a datelor din conturile sintetice
ºi concordanþa dintre acestea ºi conturile
analitice
a4. corecta efectuare a operaþiilor
legate de înregistrarea sau modificarea
capitalului social
a5. corecta evaluare a elementelor patrimoniale conform reglementãrilor în vigoare
a6. întocmirea bilanþului contabil pe
baza balanþei de verificare a conturilor
sintetice
a7. corelarea datelor din anexe cu cele
din bilanþ
Rezultatelor financiare prin:
b1. întocmirea contului de profit ºi
pierdere pe baza datelor din contabilitate
privind perioada de raportare
b2. stabilirea profitului net ºi a destinaþiilor acestuia propuse AGA
Situaþiei financiare prin:
c1.existenþa garanþiilor pentru împrumuturi ºi credite obþinute sau acordate
c2.existenþa suficientã a resurselor
financiare
C. În cadrul acþiunilor de verificare,
auditorul îºi divizeazã diligenþele verificând ºi satisfacerea unor reguli generale
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ºi particulare
a. Reguli generale
a1. Bilanþul contabil este întocmit
conform normelor contabile în vigoare ºi
dacã se respectã principiul prudenþei ºi
continuitãþii activitãþii, apoi incidentele ce
pot apãrea la o încetare parþialã a activitãþii, respectarea principiului independenþei exerciþiului. Bilanþul contabil este
întocmit sub o formã comparativã, metodele de evaluare ºi prezentare sunt identice cu cele ale anului precedent, iar modificãrile apãrute sã se reflecte în note explicative
a2. Elemente de activ ºi pasiv sunt
evaluate separat fãrã sã se opereze compensãri
a3. Bilanþul de deschidere corespunde
cu bilanþul de închidere al exerciþiului
precedent
a4. La fiecare cont auditorul face verificarea credibilitãþii componentelor sale
a5. Datele de inventar ale elementelor
de activ ºi pasiv sunt regrupate în registrul
inventar cantitativ ºi valoric dupã caz
b.Reguli particulare
b1 Capitalurile proprii dacã cuprind
toate deciziile AGA ºi sunt efectuate
corespunzãtor operaþiunilor
b2. Împrumuturi ºi datorii asimilate
trebuie urmãrite în detaliu ca toate operaþiunile sã fie corect reflectate
b3. Imobilizãrile, auditorul verificã
dacã operaþiunile au la bazã documente
justificative, operaþiunile sunt fãcute
corespunzãtor, amortizarea este calculatã
respectând principiile aprobate
b4. Stocuri ºi producþie în curs de execuþie, auditorul cere situaþia detaliatã ºi cifratã a stocurilor ºi producþiei în curs de
execuþie ca ºi pentru provizioanele constituite, auditorul cere metodele folosite la
evaluarea stocurilor ºi a producþiei în curs
de execuþie ºi se asigurã de conformitatea
acestor metode fãcând verificãri prin sondaj
b5. la conturile de terþi auditorul cere
sã i se remitã, dupã caz:
 balanþele conturilor individuale
 un inventar al creanþelor ºi datoriilor
existente la finele exerciþiului
b6. La conturile de trezorerie auditorul se asigurã cã firma întocmeºte periodic o situaþie comparativã a soldurilor
fiecãrui cont de trezorerie din contabilitate ºi din extrasele de cont bancare
b7. în legãturã cu rezultatul exerciþiului, auditorul:
 examineazã unele conturi de cheltuieli care au pondere ºi reprezintã o proporþie însemnatã, precum ºi elemente cum
ar fi chirii, prime de asigurare, comisioane
ºi onorarii, impozite, salarii, cheltuieli
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sociale, împrumuturi, credite, declaraþii
de impunere, contracte diverse, plãþi
fãcute în contul lor.
 examineazã bazele de impozitare
stabilite în materie de taxe ºi impozite,
examineazã cu conducerea insuficienþele
ºi anomaliile constatate, examineazã situaþia comparativã a diverselor conturi de
venituri ºi cheltuieli, analizând solduri intermediare de gestiune rezultate, stabilind
concluziile ce se impun
b8. Anexele la situaþiile financiare
sunt examinate de auditor în mod deosebit privind:
-evoluþia conturilor prezentate în
anexe, mãsurile luate de conducere sau
propuse
-respectarea modului ºi a metodelor
de evaluare a posturilor din bilanþ ºi din
contul de profit ºi pierdere
-metode utilizate pentru calcul amortizare ºi provizioane, fundamentarea lor.

Auditul financiar
- Este o examinare independentã, o
expresie de opinie a bilanþului contabil al
unui agent economic, efectuatã de un
auditor delegat, în conformitate cu orice
obligaþie statutarã relevantã (The Auditing Commitee- U.K.);
- Reprezintã un aport de credibilitate
asupra informaþiilor contabile publicate
de agentul economic. Pentru persoane
externe agentului economic, avizul sau
opinia unui profesionist contabil independent asupra documentelor financiare
constituie cea mai bunã indicaþie asupra
gradului de încredere, pe care poate sã îl
acorde acestor documente. Avizul presupune o examinare completã a documentelor financiar-contabile ºi a actelor justificative, cu scopul de a arãta dacã acestea
prezintã corect sau nu situaþia financiarã a
agentului economic ºi rezultatul operaþiunilor privind perioada specificatã.
- Este o trecere în revistã, o conversaþie, o audiere înainte de a se ajunge la o
evaluare sau o apreciere, o revedere criticã pentru evaluarea unei situaþii financiarcontabile determinate. Sub denumirea de
audit se desemneazã activitatea generalã
de revizie, principiile ºi metodele utilizate, controlul practic conform acestor
principii ºi metode.
- Constituie o cercetare sau metodologie aplicatã în mod coerent de cãtre profesioniºti, utilizând un ansamblu de tehnici
de informare ºi evaluare, în scopul de a
produce o judecatã motivatã ºi independentã cu referinþã la normele de evaluare,
în vederea aprecierii fiabilitãþii ºi eficienþei sistemelor ºi procedurilor unui
agent economic.

Rolul auditului este de a oferi utilizatorilor garanþia:
 respectãrii principiilor contabile
general admise ºi a procedurilor interne
stabilite de conducerea întreprinderii;
 reflectãrii de cãtre contabilitate ºi
conturile anuale a imaginii fidele clare ºi
complete a patrimoniului, a situaþiei
financiare ºi a rezultatelor întreprinderii.
De asemenea, auditul are rolul de a realiza
controlul informaþiilor financiare, având o
utilitate internã, pentru conducere, ºi una
externã, pentru clienþi, bãnci ºi alte categorii. Este exercitat în scopul protejãrii
patrimoniului ºi asigurãrii credibilitãþii
informaþiilor. Rolul auditului financiar
constã în verificarea ºi certificarea bilanþului contabil printr-un raport de audit cu
sau fãrã rezerve.

Obiectivele auditului financiar
contabil
Conform cadrului general al standardelor de audit, “obiectivul unui audit al situaþiilor financiare este acela de a da posibilitatea auditorului de a-ºi exprima opinia, dacã situaþiile financiare sunt întocmite sub toate aspectele semnificative, în
conformitate cu un cadru general identificat de raportare generalã”.
Se folosesc expresiile echivalente
“prezintã în mod fidel sub toate aspectele
semnificative” sau “oferã o imagine
fidelã”.
- O condiþie esenþialã: auditorul sã
dispunã de probe de audit suficiente ºi
adecvate.
Opinia formulatã de auditor contribuie la creºterea credibilitãþii situaþiilor
financiare, oferind un nivel înalt de
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unei opinii independente ºi responsabile
asupra mãsurilor organizatorice luate
pentru protecþia activelor patrimoniale,
administrarea ºi utilizarea resurselor economico-financiare, precum ºi asupra
imaginii fidele, clare ºi complete a patrimoniului, situaþiei financiare ºi rezultatelor obþinute.
Pentru asigurarea principiului independenþei ºi sinceritãþii, expertul contabil
sau contabilul autorizat nu poate verifica
ºi certifica bilanþul pentru agentul economic, cãruia îi þine contabilitatea ºi îi
întocmeºte bilanþul contabil.
Auditul financiar legal se caracterizeazã prin faptul cã atribuþiile de supraveghere a gestiunii societãþilor comerciale,
verificarea ºi certificarea situaþiilor financiare sunt cerute prin lege ºi sunt efectuate pe baza mandatului primit din partea
Adunãrii Generale a Acþionarilor.

Auditul intern ºi auditul extern
încredere, dar nu este suficientã.
Criterii ce trebuie respectate:
- Exhaustivitatea ºi integritatea înregistrãrilor - toate operaþiile privitoare la
întreprindere sã fie înregistrate corespunzãtor în contabilitate, fãrã omisiuni sau
repetiþii.
- Realitatea presupune cã toate elementele materiale înscrise în documente
corespund cu cele identificabile fizic.
Toate elementele de activ, pasiv, venituri
sau cheltuieli reflectã valori reale ºi nu
fictive sau care nu privesc întreprinderea
în cauzã, respectiv trebuie sã fie justificate ºi verificabile.
Toate elementele patrimoniale reflectate în contabilitate trebuie sã fie în concordanþã cu cele identificabile fizic prin
inventariere sau prin diferite procedee
(confirmãri primite de la terþi, teste de
laborator, analize etc).
- Corecta înregistrare în contabilitate
ºi prezentare în conturile anuale a operaþiilor presupune respectarea urmãtoarelor
aspecte:
- Criteriul perioadei corecte (independenþa exerciþiilor, utilizarea unei contabilitãþi de angajamente ºi folosirea conturilor de regularizare);
- Evaluarea corectã, care cere ca aceste operaþii sã fie evaluate conform cu
prevederile Legii Contabilitãþii nr.82/
1991 republicatã. Sumele trebuie sã fie
bine determinate, exacte, urmãrindu-se
respectarea tuturor regulilor ºi principiilor
contabile, precum ºi a metodelor de evaluare. Toate calculele care stau la baza
înregistrãrilor în contabilitate trebuie sã
fie corecte. Auditorul trebuie sã se asigure
de aplicarea principiului continuitãþii

activitãþii, altfel evaluarea se va face la
valoarea de lichidare a firmei (se consultã
avocatul, se verificã fluxurile de trezorerie, se constatã dacã societatea este în
incapacitate de platã).
- Imputarea corectã, care are ca obiectiv înregistrarea în conturile corespunzãtoare (pot fi mascate fraude, compensãri
nelegale, se pot denatura posturi din bilanþ
sau indicatori cum ar fi cifra de afaceri,
rezultatul exerciþiului, stocurile, imobilizãrile etc).
- Prezentarea corectã în conturile
anuale sau întocmirea corectã a bilanþului
contabil
Indiferent de metodele, mijloacele ºi
tehnicile utilizate în procesul de prelucrare a datelor, auditorul are rolul de a
urmãri douã grupe de obiective:
- Realitatea, sinceritatea ºi integritatea
informaþiilor obþinute din evidenþa economicã;
- Realitatea, legalitatea, necesitatea ºi
economicitatea operaþiilor economicofinanciare din evidenþã, precum ºi integritatea patrimoniului unei întreprinderi.

Tipologia juridicã a auditului
financiar contabil
- Auditul contractual;
- Auditul legal.
Prima formã, auditul financiar contractual, se exercitã de cãtre auditori, care
lucreazã independent sau sunt organizaþi
în societãþi comerciale de profil. În cadrul
acestuia, relaþia referitoare la modul de
realizare a lucrãrilor de verificare ºi
atestare a informaþiei financiar-contabile
este stabilitã pe baze contractuale. Rezultatul acestei activitãþi este exprimarea

Auditul intern corespunde controlului
de atestare efectuat de cãtre personalul
firmei. Auditul intern sau controlul intern
de atestare sau certificare a documentelor
financiar-contabile nu se confundã cu
noþiunea de control intern propriu al agentului economic, sub forma controlului financiar preventiv ºi de gestiune, care indicã ansamblul dispozitivelor utilizate în
cadrul firmei, pentru a obþine o bunã cunoaºtere a desfãºurãrii activitãþii.
Auditul intern este o activitate independentã de apreciere, la nivelul conducerii, prin examinarea operaþiilor contabile, financiare ºi de altã naturã, privind
ansamblul serviciilor. Este un control de
naturã managerialã, care opereazã prin
mãsurarea ºi aprecierea altor activitãþi de
control.
Auditul intern are ca obiective, în primul rând, verificarea, evaluarea sau estimarea, aprecierea criticã, logicã a activitãþii de verificare, precum ºi remedierea
tuturor slãbiciunilor constatate în maniera
în care au fost pregãtite documentele ºi
rapoartele.
Pentru a ajunge la acest obiectiv final,
se parcurg urmãtoarele stadii:
- examinarea ºi aprecierea controlului
contabil, financiar ºi operaþional, precum
ºi promovarea unui control eficient, la
cost redus;
- verificarea conformitãþii cu politicile, planurile ºi procedurile stabilite;
- verificarea exactitãþii informaþiilor
utilizate de conducere;
- evaluarea calitãþii acþiunii la punerea
în execuþie a responsabilitãþilor fixate;
- recomandarea îmbunãtãþirilor operaþionale.|
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„Feedback“ ºi „comunicare“
sunt cuvintele-cheie
într-un curs Train the Trainers
D IANA V OICU , TRAINERUL
MMM C ONSULTING

DE TRAINERI

Când ne-am decis sã facem cursuri
deschise de formare de formatori - MMM
Consulting International, ca mai toatã
lumea, preferã sã le spunã Train the
Trainers - bãnuiam deja douã aspecte importante care apoi ni s-au confirmat.
În primul rând cã piaþa este însetatã de
aceste cursuri, chiar dacã existã deja mai
multe oferte. ªtiam cã vom fi competitivi
ºi cã ne vom diferenþia de concurenþã prin
abordare, dinamism, prin proporþia mare
a practicii ºi prin viziunea pe care am
adus-o, testatã în mulþi ani de practicã de
training adunatã de la membrii echipei.
Noi credem cã trainerul nu este psiholog,
ci mai degrabã manager, ºi de aceea aºteptãm de la el sã foloseascã instrumente
de motivare ºi de viziune aºa cum fac liderii echipelor eficiente. Succesele noastre au venit atunci când am abordat cursurile nu ca tehnicieni, consultanþi experimentaþi (chiar dacã avem ºi aceste bagaje), ci, dimpotrivã, când ne-am asumat
rolul de facilitatori, antrenori, parteneri de
învãþare. În cursul nostru TTT, participanþii noºtri au fost provocaþi, în permanenþã, puºi în situaþii noi sau dificile - aºa
cum uneori ni se întâmplã în training - ºi
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au avut ocazia sã exerseze tehnici, exerciþii ºi abordãri diferite.
În al doilea rând, ºtiam cã experienþa
participarii la TTT va fi pentru fiecare
cursant o piatrã de hotar: sã fii în aceeaºi
salã cu colegi din toate domeniile (de la
ingineri la economiºti, ecologiºti, profesori ºi chiar actori), cu o bogãþie de experienþe ºi puncte de vedere, ºi sã poþi sã te
raportezi în permanenþã la bune practici,
elemente teoretice, elemente observate în
exerciþiile fãcute împreunã ºi discutate,
trucuri din bagajul fiecãrui participant în
parte - acesta este cu adevãrat genul de
experienþã care îþi produce un salt calitativ fãrã precedent în capacitatea de a þine
traininguri de succes.
Au fost momente când în prima serie
a cursului TTT pãrea cã nu vom ajunge la
un punct comun în abordarea unor situaþii
din training (da, participanþii au fost încurajaþi sã îºi rezolve în cele 5 zile de curs
dilemele sau problemele cu care se confruntã concret când sunt în sala de training - de exemplu, ce e de fãcut când grupul refuzã sã facã un exerciþiu pretextând
cã nu e relevant sau util, sau cum formulezi obiectivele sesiunii astfel încât
participanþii sã fie înrolaþi, nerãbdãtori sã
se apuce de treabã), dar exact acele mo-

mente au fost dintre cele mai fructuoase ºi
am umplut împreunã coli întregi de flipchart cu idei, posibile soluþii, abordãri,
trucuri, „manevre“.
Nu în ultimul rând, este un privilegiu
sã ai acces direct la bogãþia de experienþã
a oamenilor, mai ales atunci când ei sunt
din aceeaºi breaslã cu tine. Am învãþat
enorm, m-am putut uita cu sprijinul lor la
toate punctele în care îmi pot îmbunãtãþi
performanþele, am primit feedback amplu
(un lux pe care noi, ca traineri, îl servim în
porþii mici sub forma formularelor de
evaluare). De fapt, feedback ºi comunicare cred cã au fost cele douã cuvintecheie ale cursului. ªi cred cã pot spune nu
doar cã fiecare nouã sesiune va fi mai
bunã, ci ºi cã în cadrul acestui training am
pus fiecare umãrul la a construi ceva: un
limbaj comun, o viziune de echipã asupra
trainingului eficient. Înarmaþi cu acestea,
vom putea sã ne facem meseria mai bine ºi anume, fiecare dintre noi sã ne aducem
contribuþia la dezvoltarea organizaþiilor în
ale cãror procese de învãþare suntem
implicaþi. De aceea aºtept cu nerãbdare
începutul noii serii, în toamnã, la data de
22 septembrie, unde cu acelaºi entuziasm
ºi profesionalism vom învãþa cum sã îi
învãþãm pe ceilalþi.|
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Metoda globalã
Metoda globalã, numitã ºi metoda diviziunii simple sau a calculului direct, constã în colectarea tuturor costurilor de producþie
dintr-o perioadã de gestiune ocazionate de obþinerea producþiei,
în mod global la nivel de atelier, secþie, întreprindere, pe articole
de calculaþie:
Costul unitar (cu) al produsului rezultã din raportarea totalului costurilor încorporabile (directe ºi indirecte) la cantitatea de
produse fabricatã (Qf), exprimatã în unitãþi naturale, folosind
relaþia:

∑ Cd + ∑ Ci

Cu =

C1 C 2 C 3 C n C gad + C d
+
+
+
+
Q
Q
Q
Q
Qr
1
2
3
n
cu =
în care:
C1, C2, C3, Cn – reprezintã costul total al locului 1, 2, 3,... n;
Cgad – costurile generale ale administraþiei;
Cd – cheltuieli ºi costuri de desfacere;
Q1, Q2, Q3, Qn – cantitatea totalã prelucratã în fiecare loc de
cost;
Qf – cantitatea totalã de produse finite fabricate.

Qf

Metoda se aplicã în unitãþile care fabricã un singur produs,
lucrare sau serviciu, cum sunt cele producãtoare de energie, de
oxigen, unitãþile extractive (cãrbune, þiþei), fabrici de ciment,
cãrãmizi, în transporturi etc. Acolo unde nu existã semifabricate
sau producþie neterminatã, la finele perioadei, iar dacã existã ea
este constantã sau nesemifabricatã. De asemenea, se aplicã în producþia sortodimensionalã ºi cea cuplatã, unde din aceeaºi materie
primã cu aceeaºi tehnologie, utilaje ºi forþã de muncã se fabricã
mai multe feluri, tipuri sau sorto-dimensiuni de produse. Ea se
aplicã ºi la secþiile de producþie auxiliarã din cadrul întreprinderilor industriale care au producþie omogenã: centralã electricã,
termicã, de apã.
Caracteristica principalã a metodei constã în faptul cã toate
costurile de producþie se identificã nemijlocit pe produsul sau
grupa de produse care le-a ocazionat, având caracterul de costuri
directe.
Cu toate cã totalul costurilor aferente produsului are caracterul de costuri directe, totuºi costurile indirecte de producþie ºi
cele generale de administraþie se asimileazã costurilor indirecte în
vederea cunoaºterii costului pe articole de calculaþie, înregistrându-se în condiþiile de colectare cunoscute. La sfârºitul lunii, aceste costuri se trec în totalitate asupra contului de calculaþie al produsului respectiv.
În cazul producþiei cuplate ºi sortodimensionale, costul efectiv pe produs se determinã cu ajutorul coeficienþilor de
echivalenþã.
Rezultã cã costurile directe privind consumul de materii
prime ºi materiale consumabile, salariile directe, protecþia socialã
aferentã lor ºi alte costuri directe se înregistreazã în cursul lunii
în debitul 921 „Cheltuielile activitãþii de bazã“ sau 922
„Cheltuielile activitãþii auxiliare“, iar costurile indirecte, ale producþiei de bazã în contul 923 „Cheltuielile indirecte de producþie”
ºi cele generale de administraþie în contul 924 „Cheltuielile generale de administraþie“, desfãºurate pe feluri de cheltuieli, dupã
naturã.
În urma calculãrii costului efectiv, acesta se înregistreazã în
contabilitate:
902 „Decontãri interne privind producþia obþinutã” = 921
„Cheltuielile activitãþii de bazã”
Prin însumarea costurilor unitare ale tuturor locurilor de costuri ºi adãugarea costurilor generale de administraþie rezultã costul de întreprindere al produsului. Formula de calcul al costului
unitar pe produs (cu) rezultã:
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Aplicaþie
O societate comercialã fabricã un singur produs, ºi anume
þigla, într-o secþie principalã de producþie. Întreprinderea mai dispune de douã secþii auxiliare: atelier mecanic ºi centralã termicã,
precum ºi de un sector administrativ.
În cursul perioadei de gestiune au loc urmãtoarele operaþiuni:
1. se înregistreazã cheltuielile efectuate în cursul lunii:
cheltuieli directe 442 000
cheltuieli indirecte de secþie 129 600
cheltuielile atelierului mecanic (AM) 35 220
cheltuielile centralei termice (CT) 39 460
cheltuieli generale de administraþie 52 400
%
=
901
698 680
921
442 000
923
129 600
922AM
35 220
39 460
922CT
924
52 400
2. din procesul de producþie se obþin 10.000 bucãþi þiglã, cost
prestabilit 6 lei/buc.
931 = 902 600 0000
3. se deconteazã consumurile reciproce dintre secþiile auxiliare:
- AM a prestat servicii CT în sumã de 8 700 lei
- CT a livrat energie termicã AM în valoare de 5 000 lei.
922CT
= 922AM
8 700
= 922CT
5 000
922AM
4. Se repartizeazã cheltuielile atelierului mecanic asupra
secþiei de producþie în valoare de 30 000 lei ºi asupra sectorului
administrativ 1 520 lei.
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% =
922AM 31 520
923
30 000
924
1 520
Se repartizeazã cheltuielile centralei termice asupra secþiei de
producþie 35 000 lei ºi asupra sectorului administrativ restul.
% =
922CT 43 160
923
35 000
924
8160
5. Repartizarea cheltuielilor aferente secþiei de bazã
921 =
923
194 600
6. Repartizarea cheltuielilor generale de administraþie
921 =
924
62 080
7. Se deconteazã producþia finitã la cost efectiv
902 = 921 698 680
10. Înregistrare diferenþe
903 = 902
98 680

Închidere conturi
În contabilitatea de gestiune, când nu existã producþia neterminatã, toate conturile se închid.
901 =

%
931
903
S TUDI

698 680
600 000
98 680
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Interviu

Emilia Dragu: „Informaþia
este vitalã în contabilitate“
Pentru economiºti este vital sã rãmânã
foarte bine informaþi, numai astfel îºi vor
putea îndeplini atribuþiile cu succes.
Odatã cu aderarea la Uniunea Europeanã,
mulþi dintre contabilii cu care am stat de
vorbã s-au declarat bulversaþi de schimbãrile contabile ºi fiscale. ªi aceasta în
mare parte din cauza lipsei informãrii corecte ºi în timp util. Din numeroasele capitole necesar a fi adaptate, capitolul fiscalitate a suferit cele mai multe modificãri, iscând numeroase controverse. Reprezentând o componentã majorã a gestiunii resurselor pentru companii, este foarte
important ca orice proprietar sau manager
sã-ºi gestioneze fluxurile fiscale ºi contabilitatea fiscalã, astfel încât costurile reclamate de acestea sã fie minime, iar legea sã nu fie încãlcatã ºi sã aparã cheltuieli cu penalitãþi. Emilia Dragu, Partner
Taxhouse, a acceptat invitaþia noastrã de a
ne rãspunde câtorva întrebãri.
Regimul cetãþenilor strãini persoane juridice în România este considerat ambiguu de majoritatea
contabililor. Aceºtia doresc sã
cunoascã totalitatea contribuþiilor
ce trebuie plãtite statului de cãtre
aceastã categorie de contribuabili.

Voi rãspunde la aceastã întrebare, separând cele douã noþiuni, „cetãþeni strãini“ ºi „contribuabili“, urmând sã mã
refer, însã, la câteva aspecte care ar putea
fi de interes ºi, în mod special, care ar
constitui un punct de pornire pentru o
analizã într-un numãr viitor al revistei.
În general, dacã ne referim la regimul
cetãþenilor strãini persoane fizice ºi la
obligaþiile lor de naturã fiscalã în România, trebuie sã distingem între cel puþin
trei categorii de elemente, pe care sã le
analizãm mai întâi individual, apoi în ansamblu: durata activitãþii desfãºurate în
România ºi natura acesteia (sau a venitului obþinut din România), cetãþenia persoanei (exemplu: cetãþean al unui stat
membru UE, cetãþean al SUA etc.), precum ºi domiciliul acesteia. În funcþie de
aceste elemente, se vor determina toate
contribuþiile pe care cetãþeanul strãin le
datoreazã în România. De exemplu, un
cetãþean domiciliat într-un stat membru al
Uniunii Europene, care desfãºoarã activitate în România în calitate de angajat (salariat) al unei persoane juridice române ºi

care, pe durata ºederii sale în România,
rãmâne în continuare angajat ºi în statul
de domiciliu, urmeazã sã plãteascã (din
prima zi a contractului de muncã încheiat
în România) impozit pe venit în România
(16%). Din punct de vedere al contribuþiilor sociale, angajatul cetãþean strãin
poate obþine certificatul E-101 ºi, în baza
acestui certificat, cetãþeanul strãin nu va
trebui sã plãteascã contribuþii sociale în
România, dar va putea beneficia de protecþie socialã pentru perioada în care va

„
Din numeroasele
capitole necesar a fi adaptate,
capitolul fiscalitate
a suferit cele mai multe
modificãri, iscând
numeroase controverse.

“

desfãºura aceastã activitate în România.
Este unul dintre foarte numeroasele
exemple ºi combinaþii care se pot întâlni
pe aceastã temã.
Dacã ne referim, însã, la regimul cetãþenilor strãini persoane fizice care sunt
acþionari într-o societate comercialã

românã, atunci vorbim de o altã particularizare a regimului menþionat mai sus.
Din nou, trebuie sã stabilim în ce mãsurã,
respectiv pe ce perioadã, persoana fizicã
este prezentã efectiv în România ºi, de
asemenea, în ce mãsurã dividendele primite de la societatea comercialã în care
persoana fizicã este acþionarã sunt singura sursã de venit a cetãþeanului strãin.
Astfel, ca regulã generalã, dividendele
distribuite de cãtre o persoanã juridicã românã cãtre o persoanã fizicã sunt impozabile în România la cota de 16%. Persoanele nerezidente, însã, pot beneficia de
cote mai favorabile de impunere în baza
convenþiilor de evitare a dublei impuneri
încheiate de România, cu condiþia sã
transmitã persoanei juridice române plãtitoare de dividende un certificat care sã
ateste rezidenþa persoanei fizice într-un
stat cu care România a încheiat o convenþie de evitare a duble impuneri. În
condiþiile în care acþionarii, persoane fizice strãine, devin rezidenþi fiscali în
România, acestea nu mai pot beneficia de
ratele mai favorabile ale convenþiilor de
evitare a dublei impuneri, ci vor fi impozitate la cota prevãzutã de Codul fiscal, de
16%.
Întrucât, aºa dupã cum reiese din scurta prezentare de mai sus, nu deþinem suficiente date pentru a oferi un rãspuns competent care sã nu devinã obositor din
cauza parantezelor ºi sub-speþelor care ar
fi supuse analizei, aº propune în acest sens
o formulare mult mai exactã a întrebãrilor
sau situaþiilor la care se referã cititorii
revistei, pentru a rãspunde în mod punctual în funcþie de fiecare situaþie în parte.
Cititorii revistei „Conta“ sunt interesaþi sã cunoascã dacã Ministerul
Economiei ºi Finanþelor are în plan
sã modifice valorile imobilizãrilor
corporale, respectiv a mijloacelor
fixe, ºi regimul lor de amortizare.

Din informaþiile pe care le deþin în
prezent, Ministerul Economiei ºi Finanþelor nu are în vedere nicio modificare substanþialã a conþinutului catalogului mijloacelor fixe, publicat în temeiul Hotãrârii
Guvernului nr. 2139/2004, în vigoare de
la 1 ianuarie 2005. De asemenea, nu se
întrevãd modificãri imediate ale valorii de
intrare a mijloacelor fixe, stabilite la începutul lui 2007 prin Hotãrârea Guvernuiulie 2008 |
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Interviu
lui nr. 105/2007. Nici din punct de vedere
fiscal nu mã aºtept sã intervinã modificãri
asupra regimului de amortizare al mijloacelor fixe în cursul lui 2008.
Consideraþi cã, potrivit practicii
contabile actuale, s-ar impune modificarea coeficienþilor de încadrare
în cheltuielile limitate de cãtre
Ministerul Economiei ºi Finanþelor?

Desigur, în opinia mea, ar fi imperios
necesarã modificarea anumitor limite în
care cheltuielile menþionate la articolul
21, alineatul (3) al Codului fiscal pot fi
deduse la calculul impozitului pe profit.
În speþã, m-aº referi în primul rând la
cheltuielile cu indemnizaþia de deplasare
(în prezent, deductibile în limita a 2,5 ori
nivelul legal stabilit pentru instituþiile
publice) care, la valoarea curentã de 26,3
lei, nu acoperã nevoile persoanelor delegate în interiorul þãrii. Întrucât nu constituie obiectul întrebãrii, nu comentez aici
nivelul indemnizaþiei de deplasare stabilite pentru angajaþii instituþiilor publice,
însã, dacã societãþile cu capital privat trebuie, din punct de vedere al deductibilitãþii, sã se raporteze la aceleaºi niveluri,
atunci mãcar coeficientul de multiplicare
ar trebui augmentat. În practicã, imaginea
unei firme este datã, în mare mãsurã, de
imaginea pe care o transmit angajaþii sãi.
Dacã firmele private au un anumit brand
pe care trebuie sã îl susþinã ºi o anumitã
politicã de personal pe care trebuie sã o
respecte, nu vãd de ce pe aceastã investiþie în imagine ar trebui plãtit impozit pe
profit.
În acelaºi sens – de mãrire a plafonului care limiteazã deductibilitatea unor
anumite cheltuieli, m-aº referi ºi la cheltuielile privind primele de asigurare voluntarã de sãnãtate, precum ºi la cele privind schemele de pensii facultative (ambele categorii limitându-se la echivalentul
a 200 euro într-un an fiscal). Trebuie înþeles cã, în mãsura în care o suplimentare a
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acestor cheltuieli ar fi încurajatã ºi din
punct de vedere fiscal (atât prin admiterea
deductibilitãþii la calculul impozitului pe
profit, cât ºi prin eliminarea lor din baza
impozabilã la calculul impozitului pe venitul din salarii), va scãdea ºi presiunea
asupra bugetelor de asigurãri sociale ºi de
sãnãtate. Mai mult, în acelaºi sens al diminuãrii presiunilor asupra bugetului de
sãnãtate s-ar putea încuraja ºi abonamente
la servicii medicale private. Limitele de
plafonare ar trebui doar calculate, în baza
unui studiu la nivel macroeconomic ºi a
unor date statistice. Rezultatul ar putea fi
surprinzãtor de favorabil adoptãrii acestei
mãsuri de naturã fiscalã în politica bugetarã.
Persoanele juridice care deþin acþiuni plãtesc, o datã, 16% impozit pe
profit, ºi la aceeaºi bazã, alte 16%
impozit pe dividende. Nu ne aflãm
cumva în situaþia dublei impozitãri?

Pentru a rãspunde, trebuie sã clarificãm de la început un lucru: persoanele
juridice care deþin acþiuni sunt persoanele
juridice participante într-o societate pe
acþiuni (sau în comanditã pe acþiuni). În
acest caz, întrebarea conþine, din pãcate, o
serie de afirmaþii incorecte. ªi anume faptul cã o persoanã juridicã (A), plãtitoare
de impozit pe profit, participantã într-o
societate pe acþiuni (B), ar impozita dividendele primite de la aceasta (B) atât cu
impozit pe dividende (16%), cât ºi cu
impozit pe profit (tot 16%). În mãsura în
care lucrurile ar fi precum descrierea de
mai sus, ne-am afla probabil într-o situaþie
de dublã impozitare.
Din fericire, însã, lucrurile nu stau
aºa. Pentru simplificare, analizãm mai
întâi situaþia în care ambele societãþi sunt
persoane juridice române. În speþã, dividendele primite de o persoanã juridicã românã de la o altã persoanã juridicã românã nu sunt venituri impozabile, în sensul
impozitului pe profit (articolul 20, litera

„a“ din Codul fiscal). Prin urmare, dividendele primite de persoana juridicã A de
la societatea pe acþiuni B nu vor fi incluse
în baza de calcul a impozitului pe profit al
societãþii A, deci nu se va plãti impozit pe
profit de 16%. De asemenea, dacã ne referim la rata impozitului pe dividende aplicabilã, trebuie sã menþionez cã ea nu este
de 16%, ci doar de 10% (articolul 36, alin.
(2) din Codul fiscal). Mai mult, în mãsura
în care persoana juridicã A deþine în societatea B minimum 15% (10% începând
din 2009) din capitalul social pe o perioadã de minimum 2 ani pânã la momentul
plãþii dividendelor, acestea nu sunt impozabile (articolul 36, alin. (4) din Codul
fiscal). Deci în niciun caz nu putem vorbi
de dubla impozitare în acest caz. Menþionez, de asemenea, cã prevederi similare
sunt aplicabile dividendelor primite de la
persoane juridice în state membre ale
Uniunii Europene ºi AELS/SEE.
O altã întrebare pe care o primim
destul de des þine de bilanþul anual.
Foarte mulþi contabili doresc sã
cunoascã dacã bilanþul de la 31
decembrie 2008 se depune numai
la Registrul Comerþului sau un
exemplar se depune ºi la administraþia fiscalã. Cum rãspundeþi celor
interesaþi?

Întrebarea este foarte pertinentã,
întrucât, în practicã, referitor la situaþiile
financiare întocmite de societãþile comerciale, au existat neînþelegeri ºi divergenþe
de interpretare a prevederilor Legii nr.
31/1990 privind societãþile comerciale,
republicate, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi celor ale Legii contabilitãþii, nr. 82/1991, republicate. Totuºi, referindu-ne la prevederile articolului 36
alineatul (2) al Legii contabilitãþii, societãþile comerciale sunt excluse în mod
explicit de la obligaþia depunerii situaþiilor financiare la unitãþile teritoriale ale
Ministerului Economiei ºi Finanþelor, fapt
care este în concordanþã ºi cu prevederile
Legii societãþilor comerciale (articolul
185, alineatele (1) (3) ºi (4)), care prevãd
transmiterea în formã electronicã (ºi,
opþional, ºi pe suport hârtie), în baza semnãturii electronice extinse, a situaþiilor
financiare doar cãtre Registrul Comerþului. Acesta din urmã, în conformitate cu
prevederile alineatului (4) ale aceluiaºi
articol 185, are obligaþia sã transmitã în
formã electronicã situaþiile financiare
anuale cãtre Ministerul Economiei ºi Finanþelor, în baza unor proceduri adoptate
prin hotãrâre a Guvernului, de a cãrei
aplicare, însã, nu este þinut responsabil
contribuabilul, societate comercialã.|

Analizã

ªi restanþierii la credite
au drepturi
Cu toate cã meseria de recuperator de creanþe are implicaþii sociale
importante, nu este încã reglementatã de legislaþia în vigoare. În
octombrie 2007, s-au pus bazele unei asociaþii care va stabili un set
de reguli în piaþã ºi va supraveghea buna desfãºurare a acestei
activitãþi la nivelul membrilor sãi.
A LEXANDRA P OPA ,
www.conso.ro

Unul dintre cele mai importante demersuri ale Asociaþiei de Management al
Creanþelor Comerciale (AMCC) îl reprezintã elaborarea unui Cod de Conduitã pe
care fiecare membru va fi obligat sã îl respecte. Printre prevederile acestui cod
existã ºi precizãri clare privind modul în
care recuperatorii de creanþe trebuie sã
abordeze relaþia cu cei pe care încearcã sã
îi convingã sã îºi plãteascã datoriile.
De pildã, restanþierii vor putea fi apelaþi telefonic numai între anumite ore.
Frecvenþa apelurilor nu trebuie sã fie perceputã drept deranjantã sau hãrþuitoare,
fãrã însã ca prevederile codului sã defineascã aceste concepte.
Colectorul trebuie sã fie politicos, sã
clarifice toate nelãmuririle pe care restanþierul le poate avea ºi sã adune cât mai
multe detalii legate de situaþia sa financiarã fãrã a folosi un limbaj agresiv sau vulgar.

Sub nicio formã nu se admite ca recuperatorul sã ameninþe restanþierul cã se
vor lua mãsuri de executare silitã a bunurilor aflate în proprietatea sa.
Problema hãrþuirii a fost abordatã de
cãtre bãnci chiar înainte de înfiinþarea
AMCC. „Prin contractul semnat între firma de recuperare creanþe ºi bancã se impune ce se poate vorbi la telefon ºi ce nu,
iar toate notificãrile sunt agreate de bancã, astfel încât sã nu îi fie afectatã imaginea în piaþã“, declarã Cristian Ionescu,
preºedintele AMCC ºi director general la
Coface România.

Hot-line pentru rãu-platnicii
nemulþumiþi
Chiar ºi cu existenþa acestor clauze
impuse de bãnci, au existat totuºi cazuri
în care restanþierii au recurs la gesturi disperate pentru cã erau agasaþi de recuperatori prea zeloºi.
În viitorul apropiat, AMCC doreºte sã
punã la punct un sistem de tip hot-line,

astfel ca datornicii sã poatã suna pentru a
face o plângere în cazul în care considerã
cã le-au fost încãlcate drepturile.
Deoarece apelurile fãcute de recuperatori sunt înregistrate, este foarte uºor de
demonstrat dacã plângerea este întemeiatã, iar respectivul recuperator a încãlcat sau nu prevederile de conduitã asumate. Societatea de recuperare poate fi
sancþionatã sau chiar datã afarã din cadrul AMCC în cazul unei astfel de situaþii.
În prezent, reclamaþiile pot fi fãcute
prin intermediul e-mail-ului, la adresa
office@amcc.ro.

Recuperatorii vor
sã colaboreze
cu Biroul de Credit
AMCC doreºte pe viitor sã colaboreze
cu instituþiile deja implicate în domeniul
bancar. „Vom contacta ARB ºi Biroul de
Credit în toamnã pentru a le propune sã
colaborãm, în prima fazã pentru a realiza
un schimb de date“, precizeazã preºedintele AMCC.
Se are în vedere ºi realizarea unei baze
de date a restanþierilor în care societãþile
de recuperare creanþe sã poatã face
schimb de informaþii: „Existã persoane
care au restanþe la mai multe bãnci, dar,
dintr-un motiv sau altul, sunt foarte greu
de gãsit. Astfel, dacã o societate de recuperare obþine date de contact valide, informaþia poate fi folositã ºi de restul societãþilor“, subliniazã Ionescu.
Bazele asociaþiei au fost puse de cãtre
trei companii, dar pânã la finalul lui iunie
se aºteaptã ca numãrul acestora sã ajungã
la opt-nouã companii, care deþin peste
60% din totalul pieþei ca numãr de angajaþi, urmând ca în septembrie sã aibã loc o
nouã sesiune de aderare.
Pentru a face parte din asociaþie nu
este necesarã o anumitã mãrime a afacerii,
ci îndeplinirea criteriilor de calitate a activitãþii ºi alinierea la prevederile impuse
de Codul de Conduitã. „Astfel, printre societãþile de management de creanþe care
ni se vor alãtura în iunie se numãrã ºi
companii cu doar 4 angajaþi“, a þinut sã
precizeze Cristian Ionescu.
AMCC este membrã a Federaþiei
Europene a Asociaþiilor Naþionale de Colectare Creanþe, alãturi de asociaþii similare din Germania, Franþa sau Marea Britanie.|
iulie 2008 |
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Fonduri europene

Verificarea documentelor
justificative în proiectele
cu fonduri europene
În funcþie de specificul fiecãrui domeniu major de intervenþie din cadrul fiecãrei axe prioritare, au fost întocmite ordine
comune ale ministrului dezvoltãrii, lucrãrilor publice ºi locuinþelor ºi ministrului
economiei ºi finanþelor pentru aprobarea
categoriilor de cheltuieli eligibile, conform prevederilor art.13, alin. (1) ºi (2)
din HG 759/2007.
Astfel, în verificarea cererilor de rambursare a beneficiarilor, ofiþerii de contract vor avea în vedere prevederile urmãtoarelor ordine:
Ordinul MDLPL/MEF nr. 607/2007
pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli
eligibile pentru domeniul major de intervenþie „Reabilitarea ºi modernizarea reþelei de drumuri judeþene, strãzi urbane –
inclusiv construcþia/reabilitarea ºoselelor
de centurã“ în cadrul axei prioritare „Îmbunãtãþirea infrastructurii de transport regionale ºi locale“ din cadrul Programului
Operaþional Regional 2007-2013;
Ordinul MDLPL/ MEF nr. …../2007
pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli
eligibile pentru domeniul major de intervenþie „Îmbunãtãþirea dotãrii cu echipamente a bazelor operaþionale pentru intervenþii în situaþii de urgenþã” în cadrul axei
prioritare „Îmbunãtãþirea infrastructurii
sociale“ din cadrul Programului Operaþional Regional 2007-2013.

Cheltuieli pentru obþinerea
ºi amenajarea terenului
În cadrul capitolului bugetar „Cheltuieli pentru obþinerea ºi amenajarea terenului“, sunt eligibile cheltuielile privind
obþinerea terenului, amenajarea acestuia
ºi amenajãri pentru protecþia mediului.
Cheltuielile efectuate pentru achiziþia
de terenuri sunt considerate eligibile în
limita a 10% din valoarea totalã eligibilã
a proiectului, cu respectarea prevederilor
art. 6 din H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaþiunilor finanþate prin
programele operaþionale.
Ofiþerii de contract vor verifica urmãtoarele:
Achiziþia de teren respectã procedurile de achiziþie publicã conform
O.U.G. nr. 34/2007;
20 |
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Achiziþia de teren respectã procentul
de maxim 10% din valoarea cheltuielilor
eligibile;
Terenul achiziþionat va fi utilizat
exclusiv pentru realizarea obiectivelor
proiectului;
Terenul achiziþionat nu face obiectul
unei ipoteci, gaj sau orice altã formã, ce
poate genera conflicte sau face imposibilã
obþinerea autorizaþiilor de construcþie;
În condiþiile în care terenul nu este
folosit pentru proiect (ulterior achiziþionãrii nu poate fi folosit pentru construcþii), aceastã cheltuialã devine neeligibilã;
Tranzacþia este realizatã în condiþiile
legii.
Se verificã urmãtoarele documentele
justificative:
 contractul de vânzare-cumpãrare;
 factura;
 documente de platã (ordine de platã,
extras de cont, ordonanþare etc.);
 înscrisuri legale.
Pentru amenajarea terenului sunt considerate cheltuieli eligibile cheltuielile
efectuate la începutul lucrãrilor pentru
pregãtirea amplasamentului ºi care constau în demontãri, defriºãri, evacuãri materiale rezultate, devieri reþele de utilitãþi
din amplasament, drenaje, epuismente
(exclusiv cele aferente realizãrii lucrãrilor
pentru investiþia de bazã), devieri de
cursuri de apã.

În cazul amenajãrilor pentru protecþia
mediului sunt considerate eligibile cheltuielile efectuate pentru lucrãri ºi acþiuni de
protecþia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural dupã terminarea lucrãrilor, precum: plantare de copaci, reamenajare de spaþii verzi.
Cheltuielile efectuate pentru amenajarea terenului ºi pentru amenajãrile pentru protecþia mediului trebuie sã fie realizate în cadrul unui contract de achiziþie
de servicii/ lucrãri.
Ofiþerii de contract vor realiza urmãtoarele verificãri:
 se verificã procedurile de achiziþii
privind încheierea contractelor în care
sunt efectuate cheltuielile menþionate mai
sus, conform Listei de verificare a achiziþiei de servicii/ lucrãri (Anexa 7.4.1.1) din
Procedura de verificare a achiziþiilor,
descrisã la pct. 4.1.;
 se verificã dacã plãþile sunt efectuate pentru lucrãrile/ serviciile menþionate
în contractul de achiziþie ºi în situaþiile de
lucrãri sau alte anexe ale contractului de
achiziþie;
 în cazul în care aceeaºi facturã este
raportatã parþial în cadrul mai multor
cereri de rambursare, se verificã dacã sunt
menþionate pe facturã sumele decontate
parþial;
 se verificã încadrarea sumelor raportate în cererea de rambursare în bugetul aprobat.

Fonduri europene
Se verificã urmãtoarele documentele
justificative:
 contractul de servicii/ lucrãri;
 facturi;
 documente de platã (ordine de platã,
extras de cont, ordonanþare etc.);
 documente contabile.

Cheltuieli pentru asigurarea
utilitãþilor necesare
obiectivului
Cheltuielile eligibile pentru asigurarea utilitãþilor includ cheltuielile cu lucrãrile efectuate pentru asigurarea utilitãþilor
publice necesare funcþionãrii obiectivului
de investiþie, precum: alimentare cu apã,
canalizare, alimentare cu gaze naturale,
agent termic, energie electricã, telefonie,
radio-TV, drumuri de acces, cãi ferate industriale, care se executã pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic,
ca aparþinând obiectivului de investiþie,
precum ºi cheltuieli aferente branºãrii la
reþelele de utilitãþi.
Cheltuielile efectuate pentru asigurarea utilitãþilor trebuie sã fie realizate în
cadrul unui contract de achiziþie de lucrãri/servicii.
Ofiþerii de contract vor realiza urmãtoarele verificãri:
 se verificã procedurile de achiziþii
privind încheierea contractelor în care
sunt efectuate cheltuielile menþionate mai
sus, conform Listei de verificare a achiziþiei de lucrãri/ servicii (Anexa 7.4.1.1)
din Procedura de verificare a achiziþiilor,
descrisã la pct. 4.1.;
 se verificã dacã plãþile sunt efectuate pentru lucrãrile menþionate în contractul de achiziþie ºi în situaþiile de lucrãri
sau alte anexe ale contractului de achiziþie;
 în cazul în care aceeaºi facturã este
raportatã parþial în cadrul mai multor
cereri de rambursare, se verificã dacã sunt
menþionate pe facturã sumele decontate
parþial;
 se verificã încadrarea sumelor raportate în cererea de rambursare în bugetul aprobat.
Se verificã urmãtoarele documentele
justificative:
 contractul de lucrãri;
 facturi;
 documente de platã (ordine de platã,
extras de cont, ordonanþare etc.);
 documente contabile.

Cheltuieli pentru proiectare
ºi asistenþã tehnicã
Sunt considerate eligibile, în limita a
5% din valoarea totalã eligibilã a proiectului, cheltuielile legate de proiectare ºi

asistenþã tehnicã, cuprinzând cheltuielile
privind studiile de teren, obþinerea de avize, acorduri ºi autorizaþii, proiectarea ºi
ingineria, consultanþa ºi expertiza ºi asistenþa tehnicã.
Pentru efectuarea studiilor de teren,
cheltuielile eligibile cuprind cheltuielile
pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice ºi de stabilitate a terenului pe care se amplaseazã obiectivul de
investiþie.
Pentru obþinerea de avize, acorduri ºi
autorizaþii cheltuielile considerate eligibile sunt cheltuielile efectuate pentru:
a) obþinerea/prelungirea valabilitãþii
certificatului de urbanism, taxa pentru
obþinerea/prelungirea valabilitãþii autorizaþiei de construire conform legii;
b) obþinerea avizelor ºi acordurilor
pentru racorduri ºi branºamente la reþele
publice de apã, canalizare, gaze, termoficare, energie electricã, telefonie;
c) obþinerea acordului de mediu;
d) obþinerea avizului PSI;
În categoria cheltuielilor eligibile privind proiectarea ºi ingineria se includ, cu
respectarea prevederilor art. 9 din H.G.
nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaþiunilor finanþate prin programele operaþionale, cheltuielile efectuate pentru:
a) elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu
de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de
execuþie);
- plata verificãrii tehnice a proiectãrii;
- elaborarea documentaþiilor necesare
obþinerii acordurilor, avizelor ºi autorizaþiilor aferente obiectivului de investiþie,
documentaþii ce stau la baza emiterii avizelor ºi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaþii urbanistice,
studii de impact, studii/expertize de amplasament;
- cheltuieli pentru expertiza tehnicã.
Cheltuielile eligibile privind serviciile
de consultanþã ºi expertizã includ cheltuielile efectuate, dupã caz, pentru:
a) plata serviciilor de consultanþã la
elaborarea studiilor de piaþã ºi de evaluare;
b) plata serviciilor de consultanþã în
domeniul managementului proiectului
finanþat.
În categoria cheltuielilor eligibile
privind asistenþa tehnicã se includ cheltuielile efectuate, dupã caz, pentru:
a) asistenþã tehnicã din partea proiectantului, în cazul când aceasta nu intrã în
tarifarea proiectãrii;
b) asigurarea supravegherii execuþiei
prin inspectori de ºantier desemnaþi de

autoritatea contractantã.
Cheltuielile efectuate pentru elaborarea studiilor de teren, proiectare ºi ingineri, servicii de consultanþã ºi asistenþa
tehnicã trebuie sã fie realizate în cadrul
unui contract de achiziþie de servicii.
Ofiþerii de contract vor realiza urmãtoarele verificãri:
 se verificã procedurile de achiziþii
privind încheierea contractelor în care
sunt efectuate cheltuielile menþionate mai
sus, conform Listei de verificare a achiziþiei de servicii (Anexa 7.4.1.1) din Procedura de verificare a achiziþiilor, descrisã
la pct. 4.1.;
 se verificã dacã plãþile sunt efectuate pentru serviciile menþionate în contractul de achiziþie ºi anexele acestuia;
 în cazul în care aceeaºi facturã este
raportatã parþial în cadrul mai multor
cereri de rambursare, se verificã dacã sunt
menþionate pe facturã sumele decontate
parþial;
 se verificã încadrarea sumelor
raportate în cererea de rambursare în
bugetul aprobat.
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Fonduri europene
Se verificã urmãtoarele documentele
justificative:
 contractul de servicii;
 facturi;
 documente de platã (ordine de platã,
extras de cont, ordonanþare etc.);
 documente contabile.

Cheltuieli pentru investiþia
de bazã
Pentru investiþia de bazã sunt considerate cheltuieli eligibile cele efectuate
pentru construcþii ºi instalaþii, utilaje ºi
echipamente, montaj utilaje ºi echipamente, mijloace de transport, precum ºi
pentru dotãri.
Cheltuielile eligibile efectuate pentru
construcþii ºi instalaþii cuprind cheltuielile
aferente execuþiei obiectivului de investiþie.
Cheltuielile se desfãºoarã pe obiecte,
iar delimitarea obiectelor se face de cãtre
proiectant. Cheltuielile aferente fiecãrui
obiect sunt determinate prin devizul pe
obiect.
În verificarea cheltuielilor pentru
realizarea obiectivelor de investiþii,
ofiþerii de contract vor realiza verificarea
achiziþiei publice pentru lucrãri, conform
Listei de verificare a achiziþiei de lucrãri
(Anexa 7.4.1.1), din Procedura de verificare a achiziþiilor publice descrisã la pct.
4.1., astfel:
 verificarea contractului încheiat cu
furnizorul de lucrãri (verificarea respectãrii clauzelor contractuale);
 verificarea garanþiilor bancare pentru avans ºi de bunã execuþie depuse de
contractor;
 verificarea autorizaþiei de construcþie (pe numele beneficiarului, a proprietarului de teren care poate fi partener
sau asociat în cadrul asociaþiei de dezvoltare interregionalã);
 verificarea ordinului de începere a
lucrãrilor;
 verificarea autorizaþiei dirigintelui
de ºantier;
 verificarea proceselor verbale de
predare-primire, de lucrãri ascunse ºi pe
faze determinante;
 verificarea proceselor verbale de
recepþie a lucrãrilor;
 verificarea situaþiilor de platã;
 verificarea devizelor de lucrãri;
 verificarea defalcãrii pe obiective,
aºa cum sunt detaliate în listele de lucrãri,
în cazul în care în buget sunt trecute doar
pe capitole mari;
 verificarea documentelor de platã;
 verificarea documentelor contabile
(registrul mijloacelor fixe, Registrul Jurnal, balanþe)
22 |

conta

| iulie 2008

Cheltuielile eligibile efectuate pentru
utilaje ºi echipamente cuprind cheltuielile
aferente achiziþiei de utilaje ºi echipamente.
Cheltuielile eligibile efectuate pentru
mijloace de transport cuprind cheltuielile
aferente achiziþiei de mijloace de transport.
În categoria cheltuielilor eligibile privind dotãrile se includ cheltuielile pentru
achiziþia de bunuri care, conform legii, intrã în categoria mijloacelor fixe ºi respectã prevederile contractului de finanþare,
precum: mobilier, dotãri PSI, dotãri de uz
gospodãresc, dotãri privind protecþia
muncii ºi, dupã caz, utilaje ºi echipamente independente cu duratã mare de
serviciu etc.
Cheltuielile efectuate pentru achiziþia
de utilaje ºi echipamente, mijloace de

transport ºi dotãri trebuie sã fie realizate
în cadrul unui contract de achiziþie de
bunuri.
Ofiþerii de contract vor realiza urmãtoarele verificãri:
 se verificã procedurile de achiziþii
privind încheierea contractelor în care
sunt efectuate cheltuielile menþionate mai
sus, conform Listei de verificare a achiziþiei de bunuri (Anexa 7.4.1.1) din Procedura de verificare a achiziþiilor, descrisã
la pct. 4.1.;
 se verificã dacã plãþile sunt efectuate pentru bunurile menþionate în contractul de achiziþie ºi în anexele acestuia;
 în cazul în care aceeaºi facturã este
raportatã parþial în cadrul mai multor
cereri de rambursare, se verificã dacã sunt
menþionate pe facturã sumele decontate
parþial;

Fonduri europene
 documente de platã (ordine de platã,
extras de cont, ordonanþare etc.);
 documente contabile.

Alte cheltuieli
În cadrul capitolului bugetar „Alte
cheltuieli“, sunt eligibile cheltuielile privind organizarea de ºantier (lucrãrile de
construcþii ºi instalaþii aferente organizãrii de ºantier, activitãþile conexe organizãrii de ºantier), comisioane, taxe, cote
legale ºi costuri de finanþare, cheltuieli
diverse ºi neprevãzute, alte imobilizãri
necorporale.
Cheltuielile eligibile efectuate pentru
organizarea de ºantier cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare contractantului în vederea creãrii condiþiilor de
desfãºurare a activitãþii de construcþiimontaj.
Pentru realizarea lucrãrilor de construcþii ºi instalaþii aferente organizãrii de
ºantier, cheltuielile considerate eligibile
sunt cele efectuate pentru lucrãrile de
nivelãri ale terenurilor naturale, dezafectãri locale de cãi de comunicaþie sau construcþii, branºarea la utilitãþi, realizarea de
cãi de acces.
Cheltuielile eligibile aferente activitãþilor conexe organizãrii de ºantier includ
cheltuielile pentru:
 obþinerea autorizaþiei de execuþie a
lucrãrilor de organizare de ºantier;
 taxe de amplasament;
 închirieri semne de circulaþie;
 întreruperea temporarã a reþelelor de
transport sau distribuþie de apã, canali-

 se verificã încadrarea sumelor raportate în cererea de rambursare în bugetul aprobat.
Se verificã urmãtoarele documentele
justificative:
 contractul de bunuri;
 facturi;

zare, agent termic, energie electricã, gaze
naturale;
 întreruperea temporarã a circulaþiei
rutiere, cãi ferate, navale sau aeriene;
 contractele de asistenþã cu poliþia
rutierã;
 contractele temporare cu furnizorii

de utilitãþi ºi cu unitãþile de salubrizare.
Cheltuielile considerate eligibile pentru comisioane, taxe, cote legale, costuri
de finanþare cuprind, dupã caz:
 cota aferentã inspecþiei pentru controlul calitãþii lucrãrilor de construcþii,
 cota pentru controlul statului în
amenajarea teritoriului, urbanism ºi pentru autorizarea lucrãrilor de construcþii,
 cota aferentã Casei Sociale a Constructorilor.
Cheltuielile diverse ºi neprevãzute se
considerã eligibile dacã sunt detaliate, în
documentele justificative, doar în limita a
10% din valoarea cheltuielilor eligibile
pentru investiþia de bazã, în funcþie de natura ºi complexitatea lucrãrilor.
În limita procentului stabilit se acoperã, dupã caz, cheltuielile rezultate în urma
modificãrilor de soluþii tehnice, cantitãþi
suplimentare pentru realizarea lucrãrilor,
utilaje sau dotãri ce se impun pe parcursul
derulãrii investiþiei, precum ºi cheltuielile
de conservare pe parcursul întreruperii
execuþiei din cauze independente de
autoritatea contractantã.
Cheltuielile eligibile efectuate pentru
alte imobilizãri necorporale cuprind cheltuielile aferente achiziþiei de programe
informatice, licenþe, etc.
Cheltuielile menþionate mai sus trebuie sã fie realizate în cadrul unui contract de achiziþie de bunuri/ servicii/ lucrãri.
Ofiþerii de contract vor realiza urmãtoarele verificãri:
 se verificã pocedurile de achiziþii
privind încheierea contractelor în care
sunt efectuate cheltuielile menþionate mai
sus, conform Listei de verificare a achiziþiei de bunuri/ servicii/ lucrãri (Anexa
7.4.1.1) din Procedura de verificare a
achiziþiilor, descrisã la pct. 4.1.;
 se verificã dacã plãþile sunt efectuate pentru bunurile/ lucrãrile/ serviciile
menþionate în contractul de achiziþie ºi în
anexele acestuia;
 în cazul în care aceeaºi facturã este
raportatã parþial în cadrul mai multor cereri de rambursare, se verificã dacã sunt
menþionate pe facturã sumele decontate
parþial;
 se verificã încadrarea sumelor raportate în cererea de rambursare în bugetul aprobat.
Se verificã urmãtoarele documentele
justificative:
 contractul de bunuri/ servicii/
lucrãri;
 facturi;
 documente de platã (ordine de platã,
extras de cont, ordonanþare etc.);
 documente contabile.|
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Norme metodologice privind
raportãrile contabile semestriale
ale instituþiilor de credit
Instituþiile de credit, indiferent de forma de organizare ºi de forma de proprietate, au obligaþia sã întocmeascã ºi sã
depunã raportãri contabile semestriale la
Direcþia Supraveghere din cadrul Bãncii
Naþionale a României ºi la unitãþile teritoriale ale Ministerului Economiei ºi Finanþelor unde acestea îºi au sediul social.
Instituþiile de credit întocmesc ºi prezintã Direcþiei Supraveghere din cadrul
Bãncii Naþionale a României raportãrile
contabile semestriale (numai formularele
cod 10 ºi 20) atât în forma scrisã (pe
suport de hârtie), cât ºi pe suport magnetic sau pe Reþeaua de Comunicaþii Interbancarã.
În ceea ce priveºte organizaþiile cooperatiste de credit, casele centrale ale cooperativelor de credit întocmesc ºi prezintã
Direcþiei Supraveghere din cadrul Bãncii
Naþionale a României raportãrile conta-
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bile semestriale care sã reflecte operaþiunile ºi situaþia lor financiarã, precum ºi
raportãrile contabile semestriale care sã
reflecte operaþiunile ºi situaþia financiarã
a reþelei cooperatiste de credit. La întoc-

mirea raportãrilor contabile semestriale
care reflectã operaþiunile ºi situaþia financiarã a reþelei cooperatiste de credit se vor
avea în vedere ºi prevederile pct. 1.3 din
Modelele situaþiilor financiare FINREP la

Juridic
nivel individual ºi normele metodologice
privind întocmirea ºi utilizarea acestora,
aplicabile instituþiilor de credit, aprobate
prin Ordinul Bãncii Naþionale a României
nr. 13/2007.
Instituþiile de credit depun la unitãþile
teritoriale ale Ministerului Economiei ºi
Finanþelor raportãrile contabile semestriale (formularele cod 10, 20 ºi 30) atât în
forma scrisã (pe suport de hârtie), cât ºi
pe suport magnetic.
În ceea ce priveºte organizaþiile cooperatiste de credit, acestea depun la
unitãþile teritoriale ale Ministerului Economiei ºi Finanþelor raportãrile contabile

semestriale care sã reflecte operaþiunile ºi
situaþia lor financiarã. Raportãrile contabile semestriale întocmite de cooperativele de credit trebuie vizate de casa centralã a cooperativelor de credit.
La unitãþile teritoriale ale Ministerului
Economiei ºi Finanþelor, raportãrile contabile semestriale pot fi depuse direct la
registratura unitãþilor respective sau la
oficiile poºtale, prin scrisori cu valoare
declaratã, potrivit prevederilor Hotãrârii
Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunãtãþirea disciplinei depunerii bilanþurilor
contabile ºi a altor documente cu caracter
financiar-contabil ºi fiscal, de cãtre

agenþii economici ºi alþi contribuabili,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 2 octombrie
1995.
De asemenea, la depunere se vor avea
în vedere ºi prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea
unor prevederi ale Legii nr. 161/2003
privind unele mãsuri pentru asigurarea
transparenþei în exercitarea demnitãþilor
publice, a funcþiilor publice ºi în mediul
de afaceri, prevenirea ºi sancþionarea corupþiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naþional, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.|

Prezentarea, semnarea, depunerea
raportãrilor contabile semestriale
Instituþiile de credit vor întocmi urmãtoarele formulare:
a) Situaþia activelor, datoriilor ºi capitalurilor proprii (cod 10);
b) Contul de profit ºi pierdere (cod
20);
c) Date informative (cod 30).
Instituþiile de credit vor înscrie datele
de identificare (denumirea instituþiei de
credit, adresa, telefonul ºi numãrul de la
Registrul Comerþului), precum ºi cele
referitoare la încadrarea corectã în forma
de proprietate ºi codul unic de înregistrare, citeþ, fãrã a se folosi prescurtãri sau
iniþiale. În cãsuþe se vor trece codurile
care delimiteazã încadrarea instituþiei de
credit.
Necompletarea pe prima paginã a formularului “Situaþia activelor, datoriilor ºi
capitalurilor proprii” a datelor prevãzute
mai sus conduce la imposibilitatea identificãrii instituþiei de credit ºi, în consecinþã, se considerã cã lucrarea nu a fost
depusã, instituþia de credit fiind sancþionatã potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilitãþii nr. 82/1991, republicatã,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Instituþiile de credit înscriu codul
privind activitatea, cod format din 4 cifre
(clase de activitãþi), din clasificarea activitãþilor din economia naþionalã (CAEN),
aprobatã prin Hotãrârea Guvernului nr.
656/1997, publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 301 ºi 301 bis
din 5 noiembrie 1997, cu actualizãrile
ulterioare.
Instituþiile de credit vor înscrie codul
6419 corespunzãtor clasei CAEN „Alte
activitãþi de intermedieri monetare”.
În vederea asigurãrii comparabilitãþii
cu perioada de raportare, informaþiile

cuprinse în balanþa de verificare la 30
iunie a anului precedent vor fi reclasificate conform modelelor prezentelor
raportãri contabile semestriale.
Datele care se raporteazã în formularul “Contul de profit ºi pierdere” sunt
cumulate de la începutul anului pânã la
sfârºitul perioadei de raportare, iar la
plãþile restante se înscriu sumele de la
sfârºitul perioadei de raportare care au
depãºit termenele de platã prevãzute în
contracte sau acte normative.
Raportãrile contabile semestriale sunt
semnate de persoanele în drept,
cuprinzând ºi numele în clar al acestora.
Rândul corespunzãtor calitãþii persoanei care a întocmit raportãrile contabile se completeazã astfel:
- directorul economic, contabilul-ºef
sau altã persoanã împuternicitã sã

îndeplineascã aceastã funcþie, potrivit
legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului
Experþilor Contabili ºi Contabililor
Autorizaþi din România.
Instituþiile de credit care au în subordine sucursale sau subunitãþi fãrã personalitate juridicã vor verifica ºi centraliza
balanþele de verificare ale acestora, întocmind raportãrile contabile semestriale.
Instituþiile de credit care au în subordine sucursale sau subunitãþi fãrã personalitate juridicã, care desfãºoarã activitate
ºi au sediul în strãinãtate, vor evalua în
lei, rulajele ºi soldurile exprimate în valutã, din balanþele de verificare a conturilor sintetice transmise de acestea, la
cursul valutar din ultima zi a perioadei de
raportare, ºi le vor centraliza cu balanþa
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de verificare întocmitã pentru operaþiunile economico-financiare desfãºurate în
þarã.
În situaþia în care operaþiunile subunitãþilor proprii în strãinãtate au fost evidenþiate în cursul perioadei atât în valutã,
cât ºi în lei, pentru cuprinderea în raportãrile contabile semestriale ale instituþiei de credit din þarã, vor fi preluate ca
atare soldurile ºi rulajele conturilor,
exprimate în lei.
Instituþiile de credit primesc de la
Direcþia Supraveghere din cadrul Bãncii
Naþionale a României, prin Reþeaua de
Comunicaþii Interbancarã sau pe diskete
HD/1,44 Mb, fiºierele cuprinzând modelele formularelor ce trebuie completate,
care constituie baza pentru editarea în
formã scrisã, prin listare, a formularelor
respective.
Modificarea, în orice fel, a structurii
fiºierelor este interzisã.
O copie a acestor fiºiere, conþinând
modelele formularelor, completate cu
datele raportãrilor contabile semestriale,
se pãstreazã de cãtre instituþia de credit,
potrivit prevederilor art. 23 din Legea
contabilitãþii nr. 82/1991, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
În adresa de înaintare cãtre Direcþia
Supraveghere din cadrul Bãncii Naþionale
a României ºi cãtre unitãþile teritoriale ale
Ministerului Economiei ºi Finanþelor a
raportãrilor contabile semestriale, semnatã de administratorul instituþiei de credit ºi de cãtre persoana care a întocmit
raportãrile contabile semestriale, se va
preciza cã toate formularele au fost edi26 |
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tate în condiþiile prevãzute de prezentele
reglementãri, precum ºi urmãtoarele:
- fiºierele cu modelele completate cu
date, pe baza cãrora au fost listate formularele, au fost transmise pe Reþeaua de
Comunicaþii Interbancare sau, dupã caz,
se aflã pe disketele ce se depun odatã cu
raportãrile contabile semestriale;
- întocmirea ºi listarea formularelor
s-a facut pe baza fiºierelor primite de
instituþia de credit, iar completarea
datelor ºi utilizarea suportului magnetic
s-au efectuat cu respectarea instrucþiunilor tehnice primite de la Banca
Naþionalã a României.
Raportãrile contabile semestriale se
depun la Direcþia Supraveghere din
Banca Naþionalã a României ºi la unitãþile
teritoriale ale Ministerului Economiei ºi
Finanþelor, la termenul prevãzut în prezentele norme, împreunã cu o copie de pe
codul unic de înregistrare, precum ºi o
copie a balanþei de verificare a conturilor
sintetice.
Instituþiile de credit care nu au desfãºurat activitate de la data înfiinþãrii pânã
la 30 iunie a anului de raportare nu întocmesc raportãri contabile semestriale, urmând sã depunã o declaraþie pe proprie
rãspundere la Direcþia Supraveghere din
cadrul Bãncii Naþionale a României ºi la
unitãþile teritoriale ale Ministerului Economiei ºi Finanþelor, care sã cuprindã toate datele de identificare ale instituþiei de
credit:
- denumire completã (conform certificatului de înmatriculare);
- adresa ºi numãrul de telefon;

- numãrul de înregistrare la Registrul
Comerþului;
- codul unic de înregistrare;
- capitalul social.
O declaraþie similarã vor depune ºi
instituþiile de credit care se aflã în curs de
lichidare, potrivit legii.

Termenul pentru
depunerea raportãrilor
contabile semestriale
Depunerea raportãrilor contabile semestriale sau, dupã caz, a declaraþiilor instituþiilor de credit care nu au desfãºurat
activitate pânã la data de 30 iunie a anului
de raportare ori care se aflã în curs de lichidare cãtre Direcþia supraveghere din
cadrul Bãncii Naþionale a României ºi
unitãþile teritoriale ale Ministerului Economiei ºi Finanþelor se va efectua pânã la
data de 31 august a anului de raportare.
Netransmiterea fiºierelor cu modelele
completate cu date, pe baza cãrora au fost
listate raportãrile contabile semestriale,
precum ºi nedepunerea raportãrilor contabile semestriale listate, semnate ºi ºtampilate, sau, dupã caz, a declaraþiilor instituþiilor de credit care nu au desfãºurat activitate pânã la data de 30 iunie a anului de
raportare sau care se aflã în curs de lichidare, la termenul prevãzut în prezentele
norme metodologice, precum ºi prezentarea de raportãri contabile semestriale
care conþin date eronate sau necorelate se
sancþioneazã conform prevederilor art.42
din Legea contabilitãþii nr.82/1991, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.|
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Wizrom Software
lanseazã o nouã
versiune WizPro
Wizrom Software, unul dintre primii
jucãtori pe piaþa furnizorilor de soluþii informatice integrate pentru afaceri, lanseazã în vara acestui an o nouã versiune ºi
module opþionale pentru aplicaþia ERP
(Enterprise Resurce Planning) WizPro, se
aratã într-un comunicat al companiei.
Soluþia WizPro, unul din principalele produse oferite de Wizrom Software, este un
sistem ERP internaþional, adaptat ºi customizat pe specificul economic ºi legislativ din România. Aplicaþia este implementatã în peste 22 de þãri, cu traduceri
integrale în majoritatea limbilor de circulaþie internaþionalã.
Pe piaþa din România, WizPro este
una din aplicaþiile ERP de top, fiind deja
utilizatã cu succes de peste 100 de companii mijlocii ºi mari din diverse industrii.
Noua versiune WizPro, ce va fi disponibilã începând cu vara acestui an, utilizeazã ultimele tehnologii Microsoft,
.NET 3.5 ºi WPF (Windows Presentation
Foundation).
Datoritã acestei tehnologii, aplicaþia
WizPro va fi web-based, putând fi accesatã doar cu ajutorul unui webbrowser, cum ar fi Internet
Explorer. Odatã cu noua versiune, vor fi lansate pe piaþã ºi o
serie de module opþionale pentru optimizarea diferitelor segmente specifice din cadrul unei
afaceri. „Odatã cu dezvoltarea
companiilor pe piaþa româneascã, cererea pentru module
specializate pentru optimizarea
unei arii specifice de business a
crescut considerabil. Þinând
cont de aceastã tendinþã, Wizrom Software vine în întâmpinarea cerinþelor pieþei atât prin
lansarea unei noi versiuni
WizPro – mai uºor de utilizat,
cu o interfaþã graficã modernã –
care va avea disponibile o serie
de noi module opþionale, cum ar
fi: Business Intelligence, Warehouse Management System,
Supply Chain Management,
Product Data Management,
Ecommerce, Travel and Expense Reporting, Construction
and Contracting etc., a declarat

în comunicat Zemy Apfelbaum, Managing Director la Wizrom Software.
Conform tendinþei generale a pieþei
aplicaþiilor de business, Wizrom intenþioneazã ca în viitor sã ofere soluþia WizPro
ºi sub forma Software as a Service
(SaaS). Astfel, aplicaþia va fi gãzduitã pe
serverele Wizrom, beneficiarul urmând sã
plãteascã pentru utilizarea soluþiei doar
un preþ lunar, în care se va include licenþa
aplicaþiei, mentenanþa acesteia ºi infrastructura de servere ºi sisteme de operare
necesarã. Wizrom are deja experienþã în
acest sens, având în acest moment 350 de
utilizatori gãzduiþi într-un centru de date
profesional. Privind targetul pe 2008,
Zemy Apfelbaum, Managing Director,
declara: „Dorim ca în acest an, ºi prin
lansarea noii versiuni a aplicaþiei ERP
WizPro, peste 3 milioane de dolari sã
provinã din venituri aduse de acest produs. În egalã mãsurã, vizãm ºi o creºtere a
numãrului de clienþi noi pentru acest produs, obiectivul Wizrom fiind de 30 de
contracte noi pe segmentul companiilor
mijlocii ºi mari.“|

Dell a
înregistrat un
profit mai mare
datoritã
livrãrilor
înCompania
creºtere
Dell a anunþat un profit
trimestrial peste aºteptãrile pieþei, datoritã reducerilor de costuri ºi cererii robuste din partea consumatorilor ºi a pieþelor din strãinãtate, informeazã Reuters, citat de NewsIn. Creºterea cu 22%
a livrãrilor Dell a fost cea mai puternicã
din ultimii doi ani. Profitul net în primul
trimestru a crescut cu 784 milioane dolari, sau 38 cenþi pe acþiune, de la 759
milioane dolari, sau 33 cenþi pe acþiune,
acum un an, iar venitul a fost de 16 miliarde dolari, cu 9% mai mult faþã de
acum un an. Analiºtii chestionaþi de
Reuters se aºteptau la un profit de 34
cenþi pe acþiune, ºi un venit de 15,7 miliarde dolari în primul trimestru. Cheltuielile operaþionale au reprezentat
12,9% din venit, cu 1% mai puþin faþã
de trimestrul precedent, potrivit directorului financiar al companiei, Don
Carty.
Venitul pe plan internaþional l-a
depãºit pentru prima datã pe cel din
SUA, în fruntea clasamentului situându-se Brazilia, Rusia, India ºi China cu
o creºtere de 58%. Venitul în regiunea
Asia-Pacific ºi Japonia a crescut cu
19%, în timp ce venitul din Europa,
Orientul Mijlociu ºi Africa a crescut cu
15%. Venitul Dell în cele douã Americi
a crescut cu 1%, deºi mai multe livrãri
au crescut cu 20%.
Potrivit directorului financiar al
companiei, preþurile la memoriile pentru calculatoare, ce au scãzut brusc în
ultimul an, sunt aproape de a atinge cel
mai mic nivel. „Memoriile s-au vândut
aproape de preþul de producþie în ultimele trimestre. Nu cred cã vor putea sã
coboare mai mult“, a spus Carty.
Dell a anunþat cã va cheltui încã un miliard de dolari în trimestrul al doilea, în
cadrul unui program de rãscumpãrare a
acþiunilor. Compania cu sediul în Texas
a redus 3.700 locuri de muncã în primul
trimestru, crescând numãrul disponibilizãrilor la 7.000 în ultimul an, urmãrindu-ºi þinta propusã, de 8.900 de concedieri.|
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Microsoft a anunþat cã nu va face
alte achiziþii
Directorul executiv al companiei Microsoft, Steve Ballmer, a declarat cã gigantul american nu va cumpãra alte companii, pentru a compensa eºecul în negocierile pentru preluarea Yahoo!, conform
cotidianului britanic Financial Times.
Speculaþiile referitoare la urmãtoarea mutare a Microsoft, dupã ce Yahoo! a respins
oferta ºi a semnat un acord cu Google,
indicau ca posibile þinte de achiziþie
Facebook, divizia AOL a Time Warner, ºi
alte companii mai mici.
„Compania nu va recurge la achiziþii
pentru a-ºi întãri prezenþa pe piaþa online,
Microsoft este interesatã de segmentul de
publicitate pe internet“, a afirmat Ballmer
într-un interviu pentru Financial Times.
Oferta pentru Yahoo! a fost motivatã de
intenþia companiei de a-ºi întãri divizia de
publicitate online, a declarat Kevin
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Johnson, ºeful diviziei Windows ºi internet a Microsoft.
Yahoo! a respins cea mai recentã propunere din partea Microsoft, care includea, potrivit unor surse din piaþã, preluarea a 16% din capitalul companiei de servicii online la un preþ de 35 de dolari pe
acþiune, plus achiziþionarea diviziei de
cãutãri online.

Yahoo! ar putea centraliza
diviziile de e-mail,
cãutare ºi pagini personale
Yahoo! ar putea trece printr-un proces de reorganizare, care are ca scop
centralizarea diviziilor de e-mail, cãutare
ºi pagini personale într-o singurã structurã globalã, într-o încercare de a îmbunãtãþi coordonarea dintre produsele
comercializate ºi grupurile de vânzãri,

scrie Wall Street Journal, citat de
Mediafax.
Potrivit unor surse apropiate discuþiilor, citate de WSJ ºi preluate de Reuters,
operaþiunea este iniþiatã de preºedintele
companiei, Sue Decker, ºi survine dupã ce
Yahoo! a pus capãt negocierilor privind o
preluare din partea Microsoft în favoarea
unui acord cu Google. Conducerea companiei de servicii online încearcã, prin
reorganizare, sã convingã acþionarii cã
este capabilã sã îmbunãtãþeascã substanþial afacerile, dupã ce mai mulþi directori ºi-au anunþat demisiile.
Directorul general al diviziei de
cãutare, Vish Makhijani, ºi managerul diviziei de e-mail ºi mesagerie instant, Brad
Garlinghouse, vor pãrãsi funcþiile, potrivit blogului de tehnologie ºi investiþii
TechCrunch.
Totodatã, liderul platformei de marketing prin cãutare Panama a Yahoo!, Qi
Lu, va pãrãsi compania. În plus, compania a anunþat la începutul acestei sãptãmâni cã vicepreºedintele executiv al
diviziei de reþele, Jeff Weiner, a pãrãsit
Yahoo!.
Ministrul Comunicaþiilor a fost mandatat de Guvern sã semneze un act adiþional la contractul încheiat în 2004 cu
Microsoft pentru închirierea de licenþe
software utilizate de instituþiile publice,
prin care statul va plãti companiei americane încã 26,1 milioane dolari, pentru alte
40.000 de licenþe, transmite Mediafax.
Suma va fi achitatã Microsoft de la bugetul de stat, într-o singurã tranºã, în primul
trimestru al anului viitor, dar nu mai târziu de 31 martie 2009, în limita sumelor
aprobate prin lege pe 2009 cu aceastã destinaþie în bugetul ministerului, conform
unei hotãrâri aprobate recent de Guvern.
Proiectul iniþial al Hotãrârii de Guvern
prevedea ca suma sã fie achitatã în nouã
rate egale, de 2,9 milioane dolari, în perioada februarie 2009 – februarie 2011.
Valoarea contractului semnat în urmã cu
patru ani pentru 47.510 licenþe software,
de 54 milioane dolari, va fi majoratã astfel cu circa 50% ºi va ajunge la aproximativ 80 milioane dolari.
Actul adiþional va fi semnat de ministrul Comunicaþiilor, Karoly Borbely, ºi
de cãtre reprezentanþii Fujitsu Siemens
Computers din Austria, partenerul european al companiei americane.|
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Locurile perfecte pentru o vacanþã
de vis cu persoana iubitã
Pe lângã Roma, Veneþia ºi Paris, destinaþiile clasice pentru o vacanþã romanticã, am
descoperit alte câteva locuri ce pot oferi premisele perfecte pentru câteva zile de
neuitat, în cadre unice ºi speciale, la care se adaugã ºi o dozã ineditã de romantism.
Destinaþii exotice sau clasice, munte sau mare, acestea oferã posibilitatea de a
cunoaºte romantismul în alte forme decât cele cu care ne-am obiºnuit deja.
Sri Lanka ºi plajele sale aurii
Sri Lanka este perfectã pentru cei care
preferã o vacanþã romanticã de modã veche. Este o altã destinaþie potrivitã în lunile de iarnã. Iniþial, acest teritoriu a fost
colonizat de portughezi, olandezi ºi britanici, atraºi de mirodeniile ce se gãseau
aici, aºa cã hotelurile din Sri Lanka pãstreazã arhitectura ºi atmosfera colonialã a
vremurilor trecute. Pentru cei cu situaþii
materiale apreciabile existã ºi posibilitatea închirierii unei vile, pe coasta sudicã. Înconjurate de plantaþii de ceai sau de
pâlcuri de cocotieri, cu plaje aurii la micã
distanþã, aceste vile oferã ºansa unui concediu relaxant. Dacã tot aþi ajuns aici, puteþi sã vã faceþi timp pentru o vizitã în
Kandy, fosta capitalã a Ceylonului, ºi astãzi unul dintre locurile unde veþi gãsi pietre preþioase adevãrate, ca în basme, cãci
cine poate rezista atracþiei unui safir parcã
îngheþat sau unui rubin de foc? Dar pentru
astfel de cumpãrãturi e bine sã aveþi ºi un
buget pe mãsurã.

Pierdut în Polinezia francezã
Dacã preferaþi destinaþiile îndepãrtate,
pentru a regãsi pasiunea de la început sau
locuri pustii, puteþi merge pe insulele
Wallis sau Futuna, ascunse discret între
Samoa ºi Fiji. Puteþi ajunge aici cu avionul
din Noua Caledonie ºi veþi descoperi un
spaþiu exotic, în care limba vorbitã este
franceza, ºi unde puteþi degusta un pahar
de ºampanie, specialitãþi rare de cafea sau

diverse specialitãþi locale, puteþi descoperi
asfinþiturile din Polinezia sau puteþi asculta cântecele pãsãrilor tropicale.

Comoara pierdutã din Pacific
Contadora este o insulã privatã,
micuþã, aflatã la micã distanþã de coasta
de sud a Panamei, istoria sa fiind presãratã de poveºti cu piraþi ºi lupte navale.
Chiar dacã este o insulã micã ºi greu de
gãsit pe multe hãrþi, Contadora a fost
cândva faimoasã pentru perlele ºi diamantele sale, care atrãgeau negustori ºi
mai ales piraþi din întreaga lume. Astãzi
este un refugiu perfect pentru îndrãgostiþi,
cu plaje cu nisip fin, ape potrivite pentru
o baie relaxantã, pe scurt, un paradis ascuns, perfect pentru un cuplu care vrea sã
se redescopere.

Pasiunea italianã – revenind
mai aproape de... realitate
Dar, oricât de frumoase ar fi insulele
exotice, Europa pare sã fie locul unde se
nasc ºi se sting marile iubiri, iar dintre
toate þãrile pe primul loc se gãseºte cu siguranþã Italia, urmatã la micã distanþã de
Franþa, cu Paris, capitala sa. Sunt multe
de vãzut în Italia, dar pentru acea vacanþã
romanticã plãnuitã întregul an, cea mai
bunã destinaþie rãmâne Sorrento, la sud de
Neapole, un orãºel micuþ ºi încântãtor, situat pe un deal de unde se vede Marea
Mediteranã. Priveliºtea este incredibilã,
dar la fel de greu de uitat este aerul încãr-

cat de parfumul florilor de portocali, strãlucirea livezilor de lãmâi ºi aroma lãsatã
de plantaþiile de mãsline.
Veþi simþi cu siguranþã nevoia de a vã
plimba pe strãzile cu pietre roase de vreme, descoperind în fiecare clipã clãdirile
vechi de secole, parcã încremenite în trecut. Dar, dincolo de aceastã vrajã specificã micilor oraºe italiene, vã veþi bucura
de atmosfera caldã ºi mai ales de pasiunea
acestui loc.

Canada – destinaþia celor
îndrãgostiþi de naturã
Multe cupluri se regãsesc cu adevãrat
în timpul drumeþiilor. Îndrãgostiþi de
naturã, poate cã cei doi s-au cunoscut tocmai în timpul unei astfel de excursii ºi
încearcã sã regãseascã emoþia acelor
prime clipe.
Unul dintre cele mai bune locuri pentru aceasta, situat de cealaltã parte a
oceanului, este micul sat de pescari Tofino, de pe Insula Vancouver, Canada. Cel
mai bine este sã vã cazaþi la Wickaninnish
Inn, dar se gãsesc ºi alte oportunitãþi de
cazare. Tofino este un loc foarte bun pentru cei care vor sã descopere natura, care
preferã specialitãþile culinare aparte, sau
pur ºi simplu vor sã se plimbe pe plajã ºi
sã admire frumuseþea locurilor. Chiar ºi în
timpul iernii, când afarã vremea este rece
ºi nu prea prietenoasã, puteþi veni aici,
cazându-vã într-una dintre cabanele cãlduroase ºi intime.|
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Gala MTV Video Music
Awards, la Los Angeles
pe 7 septembrie
Cea de-a 25-a ediþie a MTV Video
Music Awards va avea loc la 7 septembrie
ºi va fi transmisã live de la studiourile Paramount Pictures din Los Angeles, informeazã variety.com. Reprezentanþii MTV
spun cã, pentru prima datã, publicul va
ajuta la alegerea câºtigãtorilor, prin intermediul Internetului. Premiile vor fi prezentate de pe platourile de filmare de la
Paramount Pictures, acoperiºuri ºi de pe
strãzile oraºului Los Angeles. MTV ºi Paramount sunt companii surori ale Viacom
Inc. Ediþia din acest an a premiilor MTV
Video Music are o sarcinã grea de îndeplinit, dupã ceremonia extravagantã de anul
trecut, care a avut loc la Palms Casino
Resort, în Las Vegas.
Ediþia din Las Vegas a oferit unul dintre cele mai discutate momente din istoria
recentã a muzicii: întoarcerea pe scenã a
lui Britney Spears dupã o absenþã de câþiva ani. Mult trâmbiþata întoarcere a cântãreþei a fost ridiculizatã dupã ce Britney a
apãrut pe scenã îmbrãcatã ca o dansatoare
de strip-tease, într-un costum cu bikini
negru ºi cizme lungi cu toc, ºi a început sã

mimeze versurile noului ei single „Gimme More“. Acesta nu a fost unicul incident ridicol al galei de premiere. Tommy
Lee ºi Kid Rock, foºtii soþi ai actriþei
Pamela Anderson, s-au luat la bãtaie în
timp ce pe scenã cânta Alicia Keys, iar
Kanye West a fãcut scandal în faþa presei
pentru cã, deºi a fost nominalizat la cinci
categorii, a plecat acasã fãrã niciun premiu.
Ceremonia MTV Video Music
Awards nu a mai fost organizatã la Los
Angeles de 10 ani. În ultima decadã, gala
a avut loc fie în Miami, fie în New York.
Nominalizãrile la premiile MTV Video
Music vor fi anunþate ulterior.|

YouTube lanseazã
o secþiune pentru
producãtorii de film
YouTube lanseazã o secþiune în care
vor fi prezentate filme de scurtmetraj, dar
ºi unele lungmetraje, ceea ce le va permite
producãtorilor de film din întreaga lume
sã îºi distribuie lucrãrile ºi sã obþinã venituri, informeazã site-ul worldscreen.com.
Noul serviciu, YouTube Screening Room,
va prezenta noi scurtmetraje de calitate la
fiecare douã sãptãmâni, precum ºi unele
lungmetraje. Serviciul va include o gamã
largã de filme care nu au fost niciodatã
vizionate de o audienþã largã, precum ºi
producþii care au participat la festivaluri
internaþionale.
În prima lunã de difuzare de programe, secþiunea va prezenta scurtmetraje
din Norvegia, Suedia, Marea Britanie ºi
Statele Unite, care au în distribuþie actori
cunoscuþi ºi regizori premiaþi, dar ºi actori
care nu sunt consacraþi. În urmãtoarele
luni, toþi producãtorii vor avea posibilitatea de a se înscrie online pentru a-ºi
prezenta lucrãrile pentru difuzare. Utilizatorii YouTube vor putea comunica direct cu producãtorii, vor putea sã facã
schimb de opinii cu alþi fani ºi sã ofere
feedback prin folosirea opþiunilor YouTube pentru comentarii ºi rating-uri pentru filme.|

„Flacãra violetã“... „porneºte“ spre lume
O carte despre care însuºi autorul ei,
dr. Teodor Vasile, a afirmat cã într-un vi-
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itor apropiat „va avea puterea de a
schimba în bine destinul unor oameni“;
ale celor care vor simþi efectele binefãcãtoare ale meditaþiei pentru sãnãtate.
„Bineînþeles, este important sã creadã în
bunul Dumnezeu“, precizeazã Teodor
Vasile.
Publicat la „Pro Editurã ºi Tipografie“ ºi lansat recent la Bookfest –
2008, volumul „Flacãra violetã“ concentreazã în cele 248 de pagini iniþierea în
câteva dintre tehnicile de bazã aplicate în
cadrul terapiilor complementare; este
vorba de tehnici de arte marþiale, de yoga, combinate cu forme de terapie, astfel
încât cartea sã fie abordatã de oricine
doreºte, ºtiut fiind cã, „indiferent de
vârstã, religie, sex, tehnicile meditative
ºi practicile spirituale sunt extrem de
utile oricãrui om“.
Faptul cã aceastã carte îºi va împlini
menirea pentru care a fost scrisã, este

garantat chiar de credibilitatea de care se
bucurã autorul în lumea specialiºtilor.
Teodor Vasile este „de o formaþie academicã greu de egalat - licenþiat în Psihologie ºi Ecologie, master în Psihoterapie, doctor în ºtiinþe Medicale Alternative ºi Naturopatie, Calcutta, India, doctorand în Psihologie, în plus, fiind maestru Reiki ºi maestru-antrenor de arte
marþiale (Shihan Ju-Jitsu, San Dan GojuRyu Karate Do)“, noteazã editorul în
prefaþa volumului. „Viziunea sa este integrativã, profund ancoratã în spiritualitate, în legãtura noastrã directã cu Dumnezeu. Ceea ce este excepþional este cã a
reuºit sã adapteze modalitatea sa de lucru la condiþiile socioculturale ºi spirituale creºtine.
Printre maeºtrii sãi putem sã-i enumerãm pe dl. prof. Dan Seracu, regretatul Pãrinte Galeriu ºi pe dl. ing.Valeriu
Popa.|
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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

