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ª TEFAN R ÃDEANU

Profesia contabilã,
la rãscruce

Când scriu aceste rânduri se aflã în desfãºurare cel de-al XVII-lea Congres al
Profesiei Contabile din România. Un eveniment extrem de important pentru breasla
contabililor din România ºi nu numai, dovadã cã în acest an ºi-au anunþat prezenþa
peste 1000 de participanþi, membri ai Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor
Aurorizaþi din România, colaboratori interni ºi internaþionali, reprezentanþi ai Comisiei
Europene, ai Federaþiei Internaþionale a Contabililor (IFAC), ai Federaþiei Experþilor
Contabili Europeni (FEE), ai Parteneriatului Sud-Est European pentru Dezvoltarea
Contabilitãþii, ai Federaþiei Internaþionale a Experþilor Contabili Francofoni, precum
ºi reprezentanþi ai mediului de afaceri. Douã zile dense de lucrãri. Tema principalã a
Congresului a fost incitantã: „Profesia contabilã între reglementare ºi interesul public”.
Sincer, am aºteptat cu nerãbdare discuþiile din cadrul sesiunii plenare „Profesia contabilã la rãscruce?” precum am aºteptat punctele de vedere ale greilor în domeniu ºi
mã refer aici la Marin Toma, preºedintele CECCAR, Fermin del Valle, preºedintele
IFAC, ºi Jacques Potdevin, preºedintele FEE. De ce acest interes? Foarte simplu.
Deoarece sunt necesare clarificãri ºi luãri de poziþie pentru a stopa intervenþionismul
statului într-o profesie liberalã. Cu puþin timp în urmã scriam în Curierul naþional editorialul „Un Corp, douã Camere ºi multe taxe” prin care arãtam cât rãu ºi câtã confuzie
a creat acest intervenþionism care, practic, a fracturat aceastã profesie. Într-adevãr,
reacþiile la acel editorial au demonstrat cã profesia contabilã este la rãscruce. Este de
ajuns de citit comentariul postat pe site-ul Curierul naþional de cãtre expertul contabil
Alexandru Þugui: „Cã sunt împãrþite pe camere, cãmãruþe ºi grupuri de activitãþi poate
fi un lucru ºi bun, ºi rãu. BUN pentru cã nu poþi fi „bun“ la toate activitãþile dintr-un
domeniu (la nivel individual) ºi nu poþi sã le gestionezi eficient fãrã oameni implicaþi
în asemenea activitãþi (la nivel instituþional). Bine ar fi fost ca aceste Camere sã se fi
putut dezvolta ca structuri ale CECCAR, dar n-a fost sã fie aºa, cu toate cã pentru audit
a fost o asemenea încercare. Asta e! Se poate vorbi mult de ce s-a ajuns în aceastã stare.
Cert este cã avem o problemã ca profesie ºi trebuie s-o rezolvãm. Dar poate vom discuta acest subiect cu altã ocazie. RÃU, pentru cã s-a fãrâmiþat profesia contabilã (ºi ne
temem sã nu dispãrem, cine ºtie ?), pentru cã un profesionist trebuie sã treacã prin
diferite examene ºi stagii, sã plãteascã cotizaþii multiple (ºi nu taxe) pe care pentru cei
mai mulþi dintre noi este destul de greu sã ºi le procure ºi chiar sã ºi le gestioneze (în
glumã fie spus, este posibil sã te trezeºti exclus pentru cã ai uitat sã-þi plãteºti cotizaþia sau sã participi la vreo adunare generalã), pentru cã ne mai rãmâne puþin timp de
lucru efectiv pe piaþã dacã þinem cont de programele de pregãtire continue pe parcursul anului – ºi lista motivelor ar putea continua. Totuºi, toate bune ºi frumoase, dar
ne putem întreba dacã toate aceste frãmântãri organizatorice aduc sau nu un plus de
siguranþã/satisfacþie utilizatorului de informaþie contabilã, sau altfel spus beneficiarilor
serviciilor noastre. Susþin acest lucru deoarece în final el este evaluatorul serviciilor
noastre. În opinia mea, aici se poate vorbi de principii încãlcate, cum ar fi cel al INDEPENDENÞEI, dar ºi cel al PRUDENÞEI. În plus, unii dintre noi nu sunt la curent nici
mãcar cu teoria utilitãþii, fie ea chiar ºi marginalã. Dar ce sã-i faci? Mergem înainte
pentru cã în spate, în stânga ºi în dreapta avem duºmani, fie chiar închipuiþi sau mai
modern... virtuali. Oful este mare la experþii contabili! Personal nu mã simt bine când,
în calitate de expert contabil, aflu cã trebuie sã mai dau un examen de acces la stagiu,
sã mai particip la un stagiu dupã 16 ani de experienþã, din care vreo 13 ani de expert
contabil ºi în final alt examen de ieºire din stagiu. Poate fi un lucru bun pentru cei care
intrã în profesie pentru prima datã, nicidecum pentru cineva cu experienþã demonstratã. Nu mã tem cã sunt nevoit „sã învãþ continuu“, ci mai mult mã tem cã pierd timpul ºi banii în mod continuu. Ce se poate reproºa în mod direct legislaþiei care a permis aceastã stare de lucruri sunt fãrâmiþarea orgolioasã a profesiei ºi lipsa grijii faþã de
profesionistul contabil, nevoit sã alerge continuu dupã o ºtampilã, mai ceva decât dupã
o fata morgana. Oare noi, românii, nu putem fi mai prudenþi cu timpul, cu banii, cu
nervii ºi, de ce nu, ºi cu aleºii!“. Comentariile sunt de prisos. Reacþia guvernamentalã
se lasã aºteptatã, cu riscurile de rigoare.|
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Citi Bank, aleasã
pentru plata
pensiilor românilor
din strãinãtate
Românii stabiliþi în strãinãtate primesc, din august, pensiile ºi alte drepturi
de asigurãri sociale de la sistemul public
din România într-un cont bancar deschis
de aceºtia, printr-un parteneriat încheiat
între Casa Naþionalã de Pensii (CNPAS)
ºi Citibank, „Numãrul total estimat al românilor care vor beneficia de acest serviciu este de aproximativ 29.000, dintre
care cei mai mulþi se aflã în Germania –
10.000 de persoane, Austria (5.000),
Ungaria (4.000), dar ºi în alte state. Din
august, primesc, pentru prima datã, pensia în statul de domiciliu sau de reºedinþã. Banii vor fi viraþi în contul bancar
declarat de beneficiari la casa teritorialã
de pensii care are în evidenþã dosarul
respectivei persoane“, se aratã în comunicat. Potrivit datelor bãncii, primele
plãþi în strãinãtate au fost asigurate în
luna iulie a acestui an, în vederea testãrii
procedurilor de transfer.
Orice persoanã care are dreptul la
pensii ºi la ajutoare de deces va beneficia
de aceste prestaþii. Aderarea României la
Uniunea Europeanã a impus renunþarea
la clauzele de reºedinþã (ºedere obiºnuitã) în cazul beneficiarilor stabiliþi pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene (UE) ºi, ulterior, ale Spaþiului
Economic European (SEE). Potrivit legislaþiei comunitare, persoana care are
dreptul la pensii ºi la ajutoare de deces,
dobândite potrivit legislaþiei române, va
beneficia de aceste prestaþii chiar dacã
locul sãu de ºedere obiºnuitã este stabilit
pe teritoriul altui stat membru al UE/
SEE decât România. De asemenea, pentru a asigura egalitatea de tratament între
toþi beneficiarii sistemului public de pensii ºi luând în considerare solicitãrile
venite din partea celor care nu au domiciliul pe teritoriul unui stat membru al
UE/SEE ºi nici nu îºi pot desemna un
mandatar cu domiciliul pe teritoriul României, a fost prevãzutã posibilitatea
plãþii drepturilor cuvenite din sistemul
public ºi pe teritoriul statelor extracomunitare. „Pentru a garanta transferul drepturilor de pensie pe teritoriul altor state,
Casa Naþionalã de Pensii ºi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale (CNPAS) a invitat instituþiile financiar-bancare sã depunã oferte pentru încheierea unei convenþii care sã asigure exclusiv achitarea
drepturilor de pensie în strãinãtate.|
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BT Leasing finanþeazã
sectorul IMM
Divizia grupului financiar Banca Transilvania BT Leasing va acorda finanþãri de
bunuri de tip sale & lease back întreprinderilor mici ºi mijlocii, prin care acestea
pot vinde un imobil companiei de leasing,
recuperându-l printr-un contract de leasing
financiar pentru a obþine lichiditãþi. Soluþia
de finanþare Valorificator – Sale & LeaseBack este destinatã ºi persoanelor fizice
autorizate ºi asociaþiilor familiale. „Dorim
sã devenim compania de leasing pentru întreprinzãtorii români ºi sã ne aliniem, astfel, poziþionãrii Bãncii Transilvania. Noul
produs este încã o etapã a acestui proiect
ambiþios, iniþiat în octombrie 2007, când
am fãcut publicã noua noastrã strategie“, a
declarat directorul general al BT Leasing,
Titus Nicoarã. În acest fel, clienþii pot obþine pânã la 100.000 de euro în schimbul
unui bun mobiliar sau imobiliar vândut
companiei de leasing ºi recuperat printr-un
contract de leasing financiar, suma putând
fi utilizatã pentru nevoile firmei. Finanþarea este acordatã pe o perioadã cuprinsã
între un an ºi cinci ani pentru bunurile imobiliare, în timp ce pentru bunurile mobiliare durata contractului de leasing este de
maximum patru ani. Firmele care sunt

interesate de acest produs trebuie sã înregistreze profit din exploatare, chiar dacã
evoluþia cifrei de afaceri este în scãdere cu
pânã la 20%, sau sã aibã o evoluþie a cifrei
de afaceri pozitivã, chiar dacã nu înregistreazã profit din exploatare. De asemenea,
acestea nu trebuie sã fie înregistrate în
Centrala Incidentelor de Plãþi cu mai mult
de trei incidente majore în ultimele ºase
luni ºi sã nu aibã interdicþie de a emite cecuri bancare. Totodatã, aplicanþii trebuie sã
figureze în Centrala Riscurilor Bancare cu
serviciul datoriei A în ceea ce priveºte
creditele contractate în ultimele ºase luni ºi
sã fie stabile financiar.
Finanþarea de tip sale & lease back
poate fi accesatã în reþeaua de unitãþi ale
Bãncii Transilvania, precum ºi în cele 34
de sedii ale companiei de leasing.
BT Leasing Transilvania face parte
din Asociaþia Societãþilor Financiare –
ALB România, care cumuleazã 93% din
totalul pieþei naþionale de leasing ºi o cotã
semnificativã a creditului de consum.
Piaþa de leasing a ajuns anul trecut la 4,49
miliarde de euro, în creºtere cu peste 50%
faþã de 2006, în funcþie de valoarea bunurilor finanþate. |

Creºtere cu 34 la sutã a profitului
Astra Asigurãri
Astra Asigurãri, controlatã de grupul austriac Uniqa, a afiºat pentru prima jumãtate a acestui an prime brute subscrise de 253,6 mil. lei (69,1 mil. euro), în creºtere cu
34% faþã de acelaºi interval din 2007, ºi a trecut pe profit, pe fondul unui avans solid
pe segmentul clãdiri ºi bunuri. În primul semestru din 2007 Astra Asigurãri înregistrase prime brute subscrise de 189,8 mil. lei. De asemenea, pentru anul trecut, aceasta
a raportat pierderi de 69,9 mil. lei (21 mil. euro), ca urmare a introducerii unei noi
metodologii de calcul actuarial al rezervelor, a creºterii daunalitãþii pe segmentul auto,
precum ºi a extinderii reþelei teritoriale.
Astra Asigurãri ºi-a pãstrat tendinþa de creºtere a câºtigului înregistrat în primul
trimestru al acestui an. Astfel, compania afiºase pentru T1 din acest an un profit net de
1,05 mil. lei, dupã pierderile de 11,4 mil. lei din aceeaºi perioadã din 2007. Pe segmentul de asigurãri generale, compania a înregistrat prime brute subscrise de 251,3 mil. lei
în S1 al acestui an, în creºtere cu 34% faþã de acelaºi interval din 2007.
Cea mai mare creºtere – de 190,02% – a fost înregistratã, în intervalul analizat, pe
segmentul de asigurãri de clãdiri ºi bunuri, în timp ce segmentul de rãspunderi civile
a generat prime subscrise în creºtere cu 68,97%. De asemenea, pe clasa de asigurãri
auto Casco, Astra Asigurãri a subscris prime de 106,65 mil. lei, cu 67,8% mai mari
faþã de aceeaºi perioadã a anului trecut, iar pentru Casco Aviaþie volumul primelor
brute subscrise a fost de 6,75 mil. lei, în urcare cu 96,1%. Compania a mai atras 7,42
mil. lei pe segmentul de rãspundere civilã pentru aeronave, mai mult cu 32,5% faþã de
acelaºi interval din 2007. În ceea ce priveºte segmentul de asigurãri de rãspundere
civilã (RCA), a înregistrat în S1 un volum de prime de 86,7 mil. lei, iar clasa asigurãrilor de accidente de persoane a adus prime de 6,11 mil. lei, în creºtere cu 195,5%
faþã de primul semestru din 2007. În acelaºi timp, compania a înregistrat o majorare
de 11% a afacerilor cu asigurãri de viaþã, pânã la 2,26 mil. lei. |

Eveniment

„Bãieþii deºtepþi“ au confiscat
auditul ºi consultanþa fiscalã
Experþii contabili denunþã faptul cã jumãtate din piaþa serviciilor de contabilitate
este controlatã de funcþionarii publici
ª TEFAN R ÃDEANU

La Bucureºti, în perioada 1-2 septembrie au avut loc lucrãrile celui de-al
XVII-lea Congres al Profesiei Contabile
din România, manifestare care a reunit un
numãr impresionant de participanþi, peste
1.500 de reprezentanþi ai Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi
(CECCAR), parteneri interni, reprezentanþi ai mediului de afaceri, precum ºi
importante personalitãþi precum: Fermin
del Valle, preºedintele Federaþiei Internaþionale a Contabililor (IFAC), ºi Jacques
Potdevin, preºedintele Federaþiei Experþilor Contabili Europeni (FEE).
Au mai participat reprezentanþi ai
Bãncii Mondiale, ai Parteneriatului SudEst European pentru Dezvoltarea Contabililor, Federaþiei Internaþionale a Experþilor Contabili francofoni, printre partenerii acestei reuniuni fiind Curierul Naþional
ºi revista Conta.
„Congresul nostru se constituie în cel
mai mare eveniment socio-ºtiinþific organizat vreodatã în România, ºi are locul
sãu bine stabilit în circuitul internaþional
al manifestãrilor de profil. El nu este numai cel mai mare, comparativ cu ediþiile
precedente, dar ºi cel mai important, întrucât tema centralã a Congresului
„Profesia contabilã între reglementare
ºi interes public este extrem de actualã,
profesia contabilã din anumite jurisdicþii,
dar ºi la nivel global aflându-se într-un
moment de rãscruce“, sublinia în discursul sãu de deschidere Marin Toma,
preºedintele Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România (CECCAR).
De ce profesia contabilã a ajuns la un
moment de rãscruce? Au explicat în prelegerile lor Fermin del Valle, preºedintele
IFAC, Jacques Potdevin, preºedintele
FEE, ºi Marin Toma, preºedintele CECCAR, subliniind necesitatea adoptãrii de
standarde de înaltã calitate. Cauzele sunt
atât de ordin global, cât ºi intern..
Deºi noua viziune globalã asupra profesiei este explicabilã, totuºi experþii internaþionali au avertizat asupra riscului
excesului de reglementare care poate aduce atingere profesiei. Reglementarea serviciilor contabile, susþineau vorbitorii, tre-

buie sã rãspundã interesului public respectând principiile proporþionalitãþii,
transparenþei, competiþiei, justeþii ºi consecvenþei. Astfel de principii, care sã nu
permitã apariþia discriminãrii, ar trebui sã
fie recunoscute ºi aplicate în plan intern.
Care este situaþia în România? Cât de
liberã este profesia contabilã la noi? Au
fost întrebãrile cap de afiº ale Congresului Profesiei Contabile din România.
Chiar în mesajul de salut adresat participanþilor la reuniune, preºedintele Traian
Bãsescu avertiza cã implicarea funcþiona-

rilor publici, a statului în aceastã activitate este încã foarte puternicã, fiind un aspect - susþine preºedintele - care este dublat de „unele paralelisme nejustificate“
ce tind spre un caracter monopolist. Mesajul ºefului statului a devenit clar înþeles
dupã alocuþiunea prof. univ. doctor Marin
Toma, preºedintele CECCAR, cel care a
reclamat politica intervenþionistã a statului, prin diverºi funcþionari publici cu
rang. „Pãrþi interesate acþioneazã în sensul
slãbirii eforturilor pentru dezvoltarea profesiei contabile prin creºterea rolului au-

Marin Toma, preºedintele Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi
din România
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toritãþilor publice, al guvernelor, dând un
alt sens ºi atribuind un alt conþinut problemelor legate de supravegherea publicã
ºi celor legate de simplificare. Altfel spus,
dupã ce a fost reglementatã profesia contabilã ca întreg, «bãieþii deºtepþi», care
probabil au constatat cã se poate trãi foarte bine din taxe de reexaminare ºi cotizaþii de la specialiºtii deja formaþi, deja instruiþi ºi care muncesc din greu, s-au apucat sã extragã din întreg ºi sã-ºi însuºeascã douã din activitãþile componente: auditul ºi consultanþa fiscalã. Nu credem cã
reglementarea distinctã a acestor activitãþi
este de neluat în seamã.
Deranjant este modul în care s-au
fãcut reglementãrile respective, prin confiscarea ilegalã a celor douã activitãþi din
sfera de preocupãri a expertului contabili,
prin caracterul monopolist ºi exclusivist
al acestor reglementãri, prin derutarea
mediului de afaceri ºi mai ales prin consecinþele nefaste asupra protejãrii interesului public, fiind vorba de douã activitãþi
independente ºi autonome ºi care în acest
fel au fost introduse sub controlul funcþionarilor publici.
ªi ne mai mirãm de ce corupþia, evaziunea ºi alte fenomene negative din economie au atins niveluri care aºazã România pe un loc de neinvidiat. România este
singura þarã care are douã legi ale auditului. În faþa unei situaþii de o asemenea
gravitate din profesia contabilã, diferiþi
experþi s-au mulþumit sã reþinã cã profesia
în România «este excesiv reglementatã»
- sublinia Marin Toma, preºedintele
CECCAR.
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Cine sunt „bãieþii deºtepþi“?
În cadrul Congresului Profesiei Contabile din România, Marin Toma, preºedintele Corpului Experþilor Contabili ºi
Contabililor Autorizaþi din România
(CECCAR), a adus în discuþie incompatibilitãþile ºi conflictele de interese în profesia contabilã. Preºedintele CECCAR a
susþinut cã sistemul generalizat în economia româneascã a determinat ca funcþionarii publici sã controleze jumãtate din
piaþa serviciilor contabile. Potrivit acestuia, cauzele fundamentale sunt reprezentate de nedefinirea sau definirea eronatã a
rolului statului în economie ºi a conceptului de parteneriat public-privat. Guvernele
„digerã“ greu, chiar au un comportament
abuziv, arogant, faþã de tot ce e neguvernamental. O a doua cauzã este reprezentatã de calitatea deplorabilã a unor reglementãri care urmãresc mai mult interese
ale unor grupuri þintã, ºi nu interesul general. ªi, nu în ultimul rând, educaþia, cultura ºi mentalitãþile inadecvate ale unor
factori de decizie politicã.
Potrivit lui Marin Toma, sistemul generalizat existent în societatea româneascã
poate fi exemplificat prin faptul cã parlamentari ºi înalþi funcþionari guvernamentali se regãsesc în diferite comitete de privatizare, în consilii de administraþie, comisii de cenzori ºi în alte funcþii în sectorul privat. De asemenea, funcþionari publici sunt implicaþi în furnizarea unor servicii liberale întreprinderilor, iar miniºtri
ºi mulþi funcþionari guvernamentali se
aflã în conducerea unor organisme neguvernamentale ºi chiar a organismelor pro-

fesionale (cum este cazul chiar în profesia
contabilã: CAFR - Camera Auditorilor
Financiari din România ºi CCF - Camera
Consultanþilor Fiscali). În plus, acest sistem poate fi ilustrat ºi prin înfiinþarea în
cadrul unor ministere ºi agenþii guvernamentale de tot felul de structuri cu atribuþii de consultanþã paralele cu cele neguvernamentale care însã realizeazã o concurenþã neloialã ºi deruteazã consumatorii
ºi, de asemenea, formarea de cãtre instituþii ºi organisme guvernamentale ºi de
bãnci a unor „echipe ale casei“ prin tot felul de „agreeri“ în domeniul prestãrii serviciilor de consultanþã, audit, evaluare etc.
Consecinþele sistemului generalizat,
conform preºedintelui CECCAR, sunt în
primul rând corupþia, evaziunea ºi alte crime economice. În al doilea rând, întârzierea procesului de integrare europeanã ºi
creºterea nejustificatã a costurilor sociale
ale transformãrilor economice. Pe lângã
acestea, se numãrã ºi o birocraþie excesivã
care înãbuºã spiritul de întreprinzãtor ºi
neîncrederea celor mulþi în virtuþile economiei de piaþã.
Marin Toma a subliniat faptul cã, în
cadrul acestui sistem, în profesia contabilã este de neînþeles de ce auditul statutar,
care se pretinde a fi independent, trebuie
sã fie condus de funcþionari ai statului, în
frunte cu ministrul sãnãtãþii, ºi cã, oare,
este de neînþeles de ce un ministru care
are sarcina de a controla în numele statului cum se respectã legea fiscalã, tot el
conduce ºi un aºa-zis organism autonom
care acordã consultanþã fiscalã aceloraºi
contribuabili.|
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Varã fierbinte pentru economia
României!
Deºi am reuºit sã înregistrãm
cea mai mare ratã a inflaþiei din
ultimii trei ani, 9,04%, iar Banca
Naþionalã a României a decis sã
majoreze din nou dobândacheie, la 10,25%, cel mai ridicat
nivel din ultimii doi ani, pe
ansamblu economia merge ca
unsã! „Creºterea economicã, de
8,2%, nu a mai atins acest nivel
din perioada comunistã“, a
declarat ministrul Economiei ºi
Finanþelor, Varujan Vosganian.
R ALUCA D OBRE

Economia României a crescut cu
8,2% în primul semestru din 2008, în condiþiile în care în trimestrul al doilea avansul produsului intern brut (PIB) a fost de
aproape 9%, un record al perioadei de
tranziþie, a declarat ministrul Economiei
ºi Finanþelor, Varujan Vosganian. „Pânã
în 2012, România va intra în prima jumãtate a þãrilor europene ca dimensiune a
produsului intern brut. Pânã în 2020 vrem
sã ajungem la un PIB de 440-450 miliarde

gic“ de 10 miliarde de euro în 2008, acoperind deficitul de cont curent într-o mãsurã semnificativ mai mare faþã de anul
trecut.
Acesta mai declarase, înainte de aflarea rezultatelor, cã în primele cinci luni
ale anului „am primit 4,2 miliarde de euro
investiþii strãine directe, în condiþiile în
care nu am avut decât o singurã privatizare notabilã – a Electrica Muntenia
Sud“. „Dacã lucrurile continuã aºa, vom
putea depãºi un prag psihologic de 10
miliarde euro investiþii strãine directe pe
acest an“, menþiona Vosganian.
Potrivit datelor publicate de banca
centralã, investiþiile strãine directe aproape cã s-au dublat în primele cinci luni din
acest an faþã de aceeaºi perioadã din
2007, ajungând la 4,114 miliarde euro,
valoare care a acoperit aproape douã treimi din deficitul de cont curent, faþã de
36% în intervalul ianuarie-mai al anului
trecut.

Veºti bune ºi dinspre deficitul
de cont curent – a intrat pe un
trend descrescãtor
Deficitul bugetar s-a redus pânã la
0,64% din produsul intern brut dupã primele ºapte luni ale anului, de la 1,12% din
PIB în primul semestru, datoritã nivelului

„Avem într-adevãr o creºtere sustenabilã, pentru cã avem resurse foarte mari în economie. Nu suntem supraîncãlziþi. BNR spune cã o creºtere sustenabilã este de 6%, dar
vreau sã vãd ºi eu formula de calcul. Trebuie
sã fim conºtienþi de faptul cã se utilizeaza
numai a 10-a parte din cantitatea de îngrãºãminte folositã în celelalte þãri din Uniunea
Europeanã, avem grad de necultivare de
peste 50%, ºi alte resurse nefructificate în industrie ºi servicii“, este de pãrere reputatul
analist financiar Bogdan Baltazar.
euro, fiind în primele 9-10 þãri din UE“, a
mai adãugat Vosganian.
Institutul Naþional de Statisticã (INS)
va anunþa datele estimate despre creºterea
economicã în trimestrul II ºi în semestrul
I din 2008 la începutul lunii septembrie.
În trimestrul I, economia României a
crescut cu 8,2%, la 86,745 miliarde lei
(23,5 miliarde euro).
Ministrul Economiei ºi Finanþelor a
reamintit cã investiþiile strãine directe în
România ar putea depãºi „pragul psiholo-

bun al colectãrilor în iulie, a explicat ministrul Economiei ºi Finanþelor, Varujan
Vosganian.
„Rezultatele la ºapte luni aratã cã
avem, la nivelul veniturilor, un nivel de
54,8%, iar realizarea pentru cheltuieli este
de 53,2%“, a declarat Vosganian. Pentru
primele ºase luni ale acestui an, Finanþele
au anunþat un deficit al bugetului general
consolidat de 5,19 miliarde lei (1,46 miliarde euro), sumã care echivaleazã cu
1,09% din valoarea estimatã de Comisia

„Se apropie alegerile ºi trebuie
conduºi banii cãtre clientela din
administraþie, clientela politicã
...Rectificãrile bugetare sunt normale, însã aceasta din preajma
alegerilor mã face suspicios“, a afirmat Bogdan Baltazar.

de Prognozã pentru PIB-ul din acest an,
de 475 miliarde lei.

Totuºi, potrivit MEF,
la toamnã se impune o nouã
rectificare bugetarã
A treia rectificare bugetarã din acest
an se va face la sfârºitul lui septembrie
sau în octombrie, puþin mai repede decât
de obicei, din cauza alegerilor programate
în noiembrie, a anunþat ministrul Economiei ºi Finanþelor, Varujan Vosganian, care a menþionat apariþia unor cheltuieli suplimentare.
Referitor la deficitul bugetar pentru
întregul an, Vosganian a spus cã guvernul
încearcã „încadrarea în þintã“, deºi existã
mai multe presiuni asupra bugetului din
2008.
La ultima rectificare de buget, din
iulie, guvernul a majorat deficitul nominal programat, mãrind mai mult cheltuielile decât estimãrile de venituri, însã ponderea deficitului în produsul intern brut
(PIB) s-a menþinut la 2,3%, deoarece Comisia Naþionalã de Prognozã (CNP) majorase între timp estimarea pentru PIB-ul
din acest an, de la 440 miliarde lei la 475
miliarde lei.
„Au existat abateri. De exemplu, au
crescut salariile diplomaþilor dupã rectificare ºi trebuie sã suplimentãm bugetul
Ministerului Afacerilor Externe. De asemenea, au existat procese pierdute de România la Curtea Europeanã a Drepturilor
Omului care ne-au costat aproximativ 10
milioane de euro în ultimul an“, a precizat
Vosganian.
El a adãugat cã alte 500 milioane lei se
vor cheltui pentru plata unor drepturi ale
judecãtorilor ºi procurorilor. „M-am întâlnit cu ministrul Justiþiei ºi am stabilit cã
vom acorda, deocamdatã, 300 milioane lei
pentru plata acestor drepturi câºtigate în
instanþã de judecãtori sau procurori, în
urma unor decizii judecãtoreºti, unele luate ºi cu ºapte ani în urmã“, a mai spus
ministrul.
Existã ºi semnale de la Ministerul
Agriculturii cã România va fi afectatã de
secetã în septembrie, a menþionat Vosganian.
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De asemenea, aproximativ 100 milioane euro reprezintã cheltuielile statului
cu inundaþiile, iar acestor costuri suplimentare li se adaugã altele care þin de
riscul valutar sau monetar, a arãtat ministrul.
Guvernul a realizat douã rectificãri
bugetare în acest an, prima în martie –
când a redus þinta de deficit bugetar de la
2,7% la 2,3% din PIB, prin reducerea
cheltuielilor cu 1,1 miliarde euro – ºi a
doua în iulie – când cheltuielile bugetului au fost majorate cu 4,4 miliarde lei
(1,2 miliarde euro), iar veniturile cu 3,8
miliarde lei.

Dobânda de politicã monetarã
aleargã dupã inflaþie
Banca Naþionalã a României a majorat dobânda de politicã monetarã pentru a
ºaptea oarã consecutiv, cu 0,25 puncte
procentuale, la 10,25% pe an, ºi a decis sã
pãstreze neschimbat nivelul ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei ºi valutã ale instituþiilor de
credit. Majorarea a intrat în vigoare de la
1 august, potrivit comunicatului BNR. De
asemenea, banca centralã se angajeazã sã
continue gestionarea fermã a lichiditãþii
de pe piaþa monetarã prin intermediul
operaþiunilor de piaþã ºi sã menþinã
nivelul actual al ratelor rezervelor minime
obligatorii aplicabile pasivelor în lei ºi în
valutã ale instituþiilor de credit.
Consiliul de administraþie al BNR a
analizat ºi aprobat raportul trimestrial
asupra inflaþiei, document care evalueazã
contextul macroeconomic recent, analizeazã perspectivele inflaþiei ºi identificã
principalele provocãri ºi constrângeri cu
care politica monetarã se va confrunta în
perioada urmãtoare.
„Anvergura inflaþiei din august ne dã
bãtãi de cap, pune probleme de coordonare a politicii monetare ca sã ne poziþionãm
în þinta de inflaþie. August a fost un ºoc pe
care l-am anticipat, dar nu mã aºtept la
alte ºocuri pânã la sfârºitul anului“, a afirmat Dijmãrescu. El a arãtat cã BNR a revizuit prognoza de inflaþie pentru acest an
de la 3,7% la 3,9%, în ultimul raport asupra inflaþiei, tocmai pentru cã se aºtepta la
un anumit ºoc, chiar dacã de o amplitudine mai micã.
Întrebat despre o eventualã nouã reducere a dobânzii de politicã monetarã, viceguvernatorul a spus cã nu o vede ca opþiune pentru acest an. „Am mari îndoieli cã
BNR va mai tãia dobânda în circumstanþele de pânã la sfârºitul anului“, a spus
Dijmãrescu.
Dijmãrescu a lãsat sã se înþeleagã cã ºi
o relaxare a rezervelor minime obligatorii
8 |

revista conta

| septembrie 2008

este departe de a fi adoptatã în acest an,
arãtând cã discuþiile pe aceastã temã trebuie sã aibã în vedere ºi contextul de
piaþã.

Inflaþia a crescut, dar nu pe
mãsura estimãrilor analiºtilor
Rata anualã a inflaþiei, þintitã de banca
centralã, s-a accentuat în a ºaptea lunã a
acestui an pânã la un vârf al ultimilor trei
ani, de 9,04%, nivel situat însã sub
estimãrile analiºtilor, ca urmare a ieftinirii
alimentelor ºi serviciilor, potrivit datelor
publicate de Statisticã. Faþã de luna anterioarã, preþurile de consum au crescut în
România cu 0,69%. Analiºtii economici
estimau cã rata anualã a inflaþiei va urca
la 9,2-9,4% în iulie.
Evoluþia sub aºteptãri a inflaþiei a
venit din ieftinirea alimentelor ºi serviciilor, care a compensat parþial majorarea
semnificativã a preþurilor la gaze ºi electricitate, efectivã de la începutul lui iulie.
În iunie, inflaþia anualã ajunsese la
8,61%, în accentuare uºoarã faþã de nivelul din mai, de 8,46%.
Rata anualã a inflaþiei nu mai depãºise
9% din iulie 2005, lunã pentru care Institutul Naþional de Statisticã a afiºat o
inflaþie anualã de 9,3%.
Autoritatea Naþionalã de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) anunþase, la sfârºitul lui iunie, cã preþurile la
gaze naturale livrate populaþiei se vor majora în medie cu 12,5% de la 1 iulie, iar la
electricitate – cu 4,4%. Astfel, preþurile la
energie electricã au crescut în iulie, în
medie, cu 4,51% faþã de luna anterioarã,
în timp ce preþurile la gaze s-au mãrit cu
12,53%, evoluþia având ca efect scumpirea, în medie, a mãrfurilor nealimentare
din coºul de consum calculat de INS cu

2,31% în a ºaptea lunã a anului. Alimentele s-au ieftinit în iulie, în medie, cu
0,68% faþã de iunie, iar serviciile au costat mai puþin cu 0,3%, atenuând din impactul majorãrii preþurilor administrate.
În afarã de gaze ºi energie electricã, în
a ºaptea lunã a acestui an s-au mai scumpit semnificativ þigãrile (cu 3,66% faþã de
iunie), abonamentele auto (3%), combustibilii (1,37%), carnea de porc (1,56%),
ouãle (1,56%), mierea de albine (1,35%)
ºi cazarea în hoteluri (1,03%). În schimb,
cartofii s-au ieftinit, în medie, cu 12,7%
în iulie, fructele proaspete – cu 11,2%,
alte legume cu 4,6%, iar laptele de vacã
cu 0,14%, potrivit datelor INS.
Unele servicii cu preþuri stabilite în
euro s-au ieftinit de asemenea semnificativ în iulie, pe fondul aprecierii leului cu
2,09%, de la un curs mediu de referinþã de
3,6557 lei/euro în iunie la 3,5792 lei/euro
în iulie. Astfel, tarifele la telefonie ºi
transport aerian au scãzut în iulie cu
2,06%, potrivit INS.|

Inflaþia din august pune probleme de
coordonare a politicii monetare
pentru încadrarea în þinta anualã ºi
în aceste condiþii cel mai probabil
Banca Naþionalã a României (BNR)
nu va mai aplica reduceri de
dobândã, a declarat viceguvernatorul bãncii centrale,
Eugen Dijmãrescu.

Studii de caz

Ce face astãzi un
Manager de Resurse Umane?
Compania X îºi va dubla cifra de afaceri în acest
an ºi va angaja circa 300 de persoane.
Compania Y dezvoltã facilitãþile sale de producþie
din X ºi mutã operaþiunile în România, lângã Cluj.
Compania Z ºi-a propus dublarea numãrului de
angajaþi pânã la finele anului 2009.
Banca X va deschide anul acesta încã 80 de
sucursale ºi agenþii.
Citiþi toate aceste ºtiri ce au devenit cotidiene în presa de afaceri din România. Dar cine contribuie la toate acestea ºi preia presiunea recrutãrii, selectãrii, integrãrii noilor veniþi, a eliberãrii pe
post acolo unde este necesar, a gãsirii celor mai bune metode de
instruire rapidã ºi eficientã, de consolidare a echipelor, de
echipare a managerilor cu acele capabilitãþi pentru a produce
rezultatele aºteptate atât de rapid? Aceastã presiune formidabilã
este preluatã, de cele mai multe ori în totalitate, de cãtre departamentul de resurse umane, cãruia, deºi încã nu i se recunoaºte
rolul strategic, i se atribuie cerinþe foarte ridicate.
Un departament puternic de resurse umane face cu adevãrat
diferenþa între companii, care reuºesc sã identifice, sã atragã ºi sã
reþinã talentul din piaþa forþei de muncã.
Din experienþa noastrã ca ºi consultanþi în domeniul resurselor umane putem trage concluzii îmbucurãtoare:
 companii mici ºi foarte mici încep sã abordeze problema
creºterii companiei ºi investiþiei în oameni cu mai multã consideraþie. La un seminar pe teme de strategie organizaþionalã organizat în luna iunie împreunã cu Clubul Întreprinzãtorului român,
larga majoritate a participanþilor au declarat cã sunt foarte preocupaþi de dezvoltarea structuratã pe termen lung.
 companiile medii ºi mari, pe de altã parte, gândesc programe de identificare ºi management al talentului existent în
companie ºi programe din ce în ce mai aplicate ºi sofisticate de
dezvoltare a competenþelor profesionale.
Necesitatea unui departament de resurse umane capabil sã
înþeleagã strategia de afaceri ºi sã dezvolte procese de resurse
umane care sã conþinã obiectivele de dezvoltare ºi sã îºi asume
acest rol este un premergãtor al competitivitãþii ºi pieþei.
Programul de specializare în Managementul Resurselor
Umane pe care îl propunem pleacã de la aceste premise: sã ofere
celor ce îl urmeazã nu numai conceptualizare adecvatã, dar sã
ofere o rarã ocazie: culegerea ºi discutarea elementelor de bunã
practicã de la Directori ºi Manageri de Resurse Umane care activeazã în companii de succes din piaþã care, dupã o lungã experienþã, au ce împãrtãºi.
Am reuºit sã strângem în jurul nostru profesioniºti de excepþie care s-au lovit în decursul anilor de majoritatea problemelor
de care se loveºte cineva care este mai la început de carierã.
Am structurat acest program în module care abordeazã, fiecare, nu un anumit proces de resurse umane ºi care creeazã o înþelegere adecvatã atât ca bazã teoreticã dar, mai ales, practicã
pentru un specialist în Resurse Umane. Cei ce doresc sã obþinã ºi
o Certificare de Manager de Resurse Umane conform COD COR

123207 se pot înscrie la examenul final al cursului.
Ce anume face acest proiect deosebit ºi atractiv?
 Trainerii - Specialiºti, practicieni ºi nu teoreticieni
 Conþinutul - Pornind de la procesele ºi obiectivele strategice ale unei companii
 Participanþii înscriºi - Cãutând experienþã ºi învãþare realã.

Maria Magdalena Rãdulescu
Managing Partner
MMM Consulting Int’L
Diplomã în Inginerie, Utilaj Petrolier. 1990
Diplomã în Management, OU - UK, 1997
MBA, Warwick University UK, 2001
Membru Fondator al CFAN (Change Facilitation Associates
Network), HR Club România, Warwick Alumni
Din februarie 2003, Managing Partner ºi fondator al MMM
Consulting Intl, companie româneascã de consultanþã, specializare
în Educaþie managerialã ºi executivã, Dezvoltare organizaþionala,
Sisteme RU, Organizare, Sales & Marketing.
Contact:: www.mmmconsulting.ro,
andreea.udrea@mmmconsulting.ro
Tel: 021.320.32.34
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Monografie contabilã:
costul de producþie.
Noþiunea de cost reprezintã expresia valoricã a unui consum
de materii prime aducãtor de venit. Cheltuiala devine cost prin
intermediul consumului, costul fiind precedat de consum. Reducerea costurilor de producþie constituie un obiectiv prioritar al întreprinderii, ceea ce impune studiul detaliat al cheltuielilor care
concurã la formarea costurilor, studiul eficienþei acestora, precum ºi studiul relaþiilor dintre costurile de producþie ºi volumul
de activitate.
Costul de producþie reprezintã totalitatea cheltuielilor, corespunzãtoare consumului de factori de producþie, pe care agentul
economic le efectueazã pentru producerea ºi vânzarea de bunuri
materiale sau prestatoare de servicii.
Cheltuielile sunt determinate de desfãºurarea concretã a procesului de producþie care este inseparabil legat de folosirea productivã a celor trei elemente fundamentale ale sale:
 mijloace de muncã: maºini, utilaje, clãdiri.
 obiectele muncii: materii prime ºi auxiliare, combustibili ºi
energie, rezultate dintr-un proces de muncã anterior.
 forþa de muncã.
Costul stocurilor trebuie sã cuprindã toate costurile aferente
achiziþiei ºi prelucrãrii, precum ºi alte costuri suportate pentru a
aduce stocurile în forma ºi în locul în care se gãsesc în prezent.
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În raport de forma fizicã pe care o îmbracã bunurile materiale ºi de poziþia pe care o ocupã în cadrul ciclului de exploatare
(aprovizionare-producþie-desfacere), se disting urmãtoarele
structuri: materii prime, materiale consumabile (materiale auxiliare, combustibil, materiale de ambalat, piese de schimb, seminþe ºi materiale de plantat, furaje, alte materiale consumabile),
materiale de natura obiectelor de inventar, producþie în curs de
execuþie, produse (semifabricate, finite, reziduale), animale ºi
pãsãri, mãrfuri, ambalaje. Din aceastã enumerare se poate constata cã stocurile se pot grupa dupã cum urmeazã:
a) stocuri „cumpãrate“, dintre care unele sunt deþinute în
scopul revânzãrii, aºa cum e cazul mãrfurilor, al terenurilor ºi
altor proprietãþi imobiliare destinate revânzãrii, iar altele sunt
destinate utilizãrii în procesul de producþie (materii prime, materiale ºi alte consumabile);
b) stocurile din producþia proprie, respectiv produse ºi producþia în curs de execuþie;
c) în cazul unor prestãri de servicii, stocurile includ ºi costul serviciilor pentru care întreprinderea nu a înregistrat venitul aferent.
Pragul de rentabilitate - sau punctul mort al întreprinderii indicã volumul de producþie sau cifra de afaceri de la care,
pornind, producãtorul obþine profit. În literatura de specialitate,

Studii de caz
pragul de rentabilitate denumit ºi “cifra de afaceri criticã” sau
punctul mort este punctul la care veniturile din vânzarea de produse, lucrãri ºi servicii sunt egale cu cheltuielile, profitul fiind nul.
Activitatea desfãºuratã de agenþii economici din sfera producþiei materiale se concretizeazã în obþinerea de produse finite,
semifabricate, produse reziduale, lucrãri ºi servicii. Dacã la sfârºitul perioadei de gestiune producþia nu este finalizatã, ea va îmbrãca forma producþiei neterminate sau în curs de execuþie.
Reflectarea în contabilitate a miºcãrii produselor finite se þine
cu ajutorul conturilor din grupa 34 “Produse“ . Deoarece procesul de producþie determinã la un moment dat ºi apariþia de semifabricate ºi produse reziduale, grupa 34 “Produse“ se desfãºoarã
pe mai multe conturi sintetice de gradul I, ºi anume:
 341 „Semifabricate“
 345 „Produse finite“
 346 „Produse reziduale“
 348 „Diferente de pret la produse“.
Conturile din grupa 34 „Produse“ au funcþia contabilã de activ, sunt conturi de bilanþ ºi au rolul de a furniza informaþii de reflectare ºi control gestionar, privind situaþia ºi miºcarea stocurilor de produse.
Produsele finite, ca ºi categorie contabilã, fac parte din categoria stocurilor. Ca ºi regulã generalã, contabilitatea stocurilor se
þine cantitativ ºi valoric, sau numai valoric prin folosirea inventarului permanent sau a inventarului intermitent.
Contul 711 „Variaþia stocurilor“ este un cont folosit special
pentru clasa de Stocuri ºi are urmãtoarele caracteristici:
Cu ajutorul acestui cont se þine evidenþa costului de producþie
al producþiei stocate, precum ºi variaþia acesteia.
În creditul contului 711 „Variaþia stocurilor“ se înregistreazã:
 la sfârºitul perioadei, costul produselor, lucrãrilor ºi serviciilor în curs de execuþie (331, 332);
 costul de producþie sau preþul de înregistrare al semifabricatelor, produselor finite ºi produselor reziduale obþinute, la
finele perioadei, constatate plus la inventar, precum ºi diferenþele
între preþul prestabilit ºi costul de producþie aferent (341, 345,
346, 348);
 costul de producþie sau preþul de înregistrare al animalelor
ºi pãsãrilor obþinute din producþie proprie, diferenþele de preþ
aferente, precum ºi sporurile de greutate ºi plusurile de inventar
(361, 368).
În debitul contului 711 „Variaþia stocurilor“ se înregistreazã:
 reluarea produselor, lucrãrilor ºi serviciilor în curs de execuþie, la începutul perioadei (331, 332);
 costul de producþie sau preþul de înregistrare al semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale, animalelor ºi
pãsãrilor vândute, constatate lipsã la inventariere, precum ºi
diferenþele de preþ aferente (341, 345, 346, 348, 361, 368).

 Bonul de consum este utilizat pentru eliberarea din magazie a stocurilor;
 Fiºa limitã de consum.

Monografie contabilã
1. Achiziþia de materii prime, energie...
%
=
401
301(605,3028…)
4426
2. Consumul de materii prime conform ratei, procedurii de
lucru, devizului de lucrãri…
601 =
301
3. Înregistrarea intrãrii produselor finite:
345 =
711
În timpul lunii, obþinerea de produse finite nu se înregistreazã
în conturile de produse finite, considerându-se cã acestea sunt
destinate vânzãrii în aceastã perioadã de gestiune (lunã), nu
stocãrii. La sfârºitul lunii se stabileºte, prin inventariere, stocul
de produse finite existente în depozit, care se va înregistra în conturile de produse finite.
4. Vânzarea de produse finite:
411 =
%
701
4427
Concomitent se descarcã gestiunea:
711 =
345
Plusurile de produse finite, constatate la inventariere:
345 =
711
Minusurile de produse finite constatate la inventariere
711 =
345
Expert Contabil
Feier Corina

Documente specifice
 Avizul de însoþire a mãrfii este un document de însoþire a
stocurilor pe timpul transportului, document pe baza cãruia se
întocmeºte factura fiscalã, sau document de primire în gestiunea
cumpãrãtorului;
 Factura fiscalã realizeazã, pe lângã funcþiile avizului de
însoþire, ºi pe cele de transport pentru viza de control financiar
preventiv, ºi totodatã este act justificativ pentru decontarea contravalorii;
 Nota de intrare-recepþie se întocmeºte la sosirea stocurilor
de la furnizor ºi la intrarea acestora în depozitul unitãþii;
 Fiºa de magazie este un document de evidenþã operativã a
magaziei ºi se întocmeºte separat pentru fiecare fel, calitate sau
sortiment de stocuri materiale.
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Analiza statisticã a corelaþiilor
dintre elementele componente
ale subsistemului resurselor
LECTOR . UNIV . DR . I ULIANA

PANAITESCU
U NIVERSITATEA
„C ONSTANTIN B RÂNCOVEANU ” -P ITE º TI
DRD . EC .M IRELA CHIVU
A GENÞIA PENTRU D EZVOLTARE
R EGIONALÃ S UD -E ST

Pentru a realiza o evaluare corectã a
performanþelor economice ºi sociale este
necesar de a avea în bazã un sistem informaþional statistic, care sã fie universal,
bine corelat ºi complet. Organizarea sistemului informaþional statistic depinde de
rolul ºi funcþiile pe care le are statistica în
procesul de conducere ºi de luare a deciziilor la nivel micro- ºi macroeconomic. De
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calitatea ºi corectitudinea informaþiilor
depinde, în mare mãsurã, evaluarea aspectelor procesului economic ºi a economiei, în ansamblu.
Prin cele expuse mai sus, vreau sã
menþionez încã o datã locul ºi rolul sistemului informaþional statistic (SIS) ºi de
indicatori economici ºi sociali (SIES). De
organizarea corectã a SIS depind rezultatele reale sau previzionale. Un rol nu
mai puþin important revine ºi SIES, care
oglindeºte caracterizarea cantitativã a
fenomenelor ºi proceselor economice ºi
sociale ºi a economiei þãrii, în ansamblu.
Concordanþa dintre diferiþi indicatori poate avea loc în urma armonizãrii ºi coor-

donãrii definiþiilor ºi clasificãrilor, care
stau la baza calculului lor. Legãtura dintre
indicatori permite utilizarea lor în corelaþie, calculul indicatorilor derivaþi care
au o mare însemnãtate în analizele economice ºi sociale.
Atât SIS, cât ºi SIES poate fi format
din diferite subsisteme care alcãtuiesc sistemul economic statistic (SES).
O formã de organizare a sistemului
informaþional statistic (SIS) poate fi cea
compusã din trei subsisteme de bazã: resurse, rezultate, eficienþã. În figura de mai
jos (figura 3.1.), am reprezentat subsistemele ºi componentele de bazã ale SIS ºi
cred cã, dupã aceastã schemã, se poate or-
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ganiza ºi sistemul de indicatori statistici
de analizã la orice nivel: unitate economicã ºi socialã, ramurã, formã de proprietate, economie naþionalã.
Subsistemul de resurse este principala
componentã a SIS, cuprinzând astfel de
elemente, ca: resursele umane, resursele
materiale, resursele financiare.
Resursele umane, cum am mai menþionat ºi în paragrafele precedente, constituie totalitatea populaþiei þãrii la un moment dat. Un rol aparte în analizele economice ºi sociale îl deþin resursele de
muncã (resurse demoeconomice) de care
dispune þara la un moment dat. Analiza resurselor de muncã se realizeazã în trei aspecte:
 aspectul demografic;
 aspectul socio-economic;
 aspectul sociologic.
Resurse materiale - resursele naturale
atrase în circuitul economic ºi resursele
acumulate în mijloace de producþie ºi
consum, de care dispune societatea la un
moment dat, ºi care formeazã partea principalã (ca mãrime ºi importanþã) a avuþiei

naþionale. În funcþie de participarea la
procesul de producþie, resursele materiale
se împart în: resurse materiale productive;
resurse materiale neproductive; stocuri ºi
rezerve de mãrfuri ºi valori materiale.
Resurse financiare - totalitatea mijloacelor bãneºti necesare realizãrii anumitor
obiective economice, sociale sau de altã
naturã. Resursele financiare ale societãþii
cuprind ansamblul resurselor financiare
ale autoritãþilor ºi instituþiilor publice,
resursele unitãþilor economice ºi sociale
(de orice formã de proprietate), precum ºi
resursele populaþiei.
La nivel de structuri economice ºi la
nivel de economie naþionalã, în ansamblu,
rezultatele economice, cu care participã
fiecare unitate economicã ºi socialã în circuitul economic intern ºi extern, se mãsoarã cu ajutorul indicatorilor derivaþi, ce
exprimã rezultatele materiale (volumul de
producþie sau serviciile prestate) ºi rezultatele financiare (profitul ºi rentabilitatea)
obþinute într-o anumitã perioadã de timp.
În sfera socialã, rezultatele obþinute indicã nivelul educaþional ºi gradul de instruire a populaþiei, gradul de asigurare a sãnãtãþii populaþiei, nivelul de asigurare socialã, gradul de satisfacere a necesitãþilor
vitale a populaþiei þãrii (nivelul de trai).
Eficienþa economicã reprezintã raportul dintre efectele (rezultatele) obþinute ºi
eforturile (cheltuielile) fãcute în economia naþionalã, într-o anumitã perioadã de
timp, sau raportul dintre eforturile (cheltuielile) fãcute ºi efectele (rezultatele)
obþinute în economia naþionalã într-o perioadã de timp.1
Se analizeazã eficienþa economicã în
trei direcþii principale:
 eficienþa utilizãrii resurselor umane,
a pãrþii principale - resursele de muncã ºi
forþa de muncã;
 eficienþa utilizãrii resurselor materiale (productive ºi neproductive), precum
ºi a resurselor naturale atrase în circuitul
economic;
 eficienþa utilizãrii capitalului financiar, investit ºi a capitalului social.
Pentru mãsurarea rezultatelor activitãþii economice, în ansamblul sectoarelor
instituþionale rezidente, se folosesc agregate macroeconomice. Metodele de agregare a datelor, în cadrul sistemului ierarhic
statistic, sunt expuse în urmãtorul paragraf.
Agregarea datelor în cadrul sistemului
ierarhic statistic. În practicã, ne întâlnim
cu un tablou divers format din indicatori
dinamici, care se schimbã în direcþii diferite, cu viteze diferite. Aceasta împiedicã
a concluziona unele momente legate de

timpul sau perioada de timp de înregistrare, referitor la nivelul cel mai ridicat al
fenomenului sau procesului luat în studiu.
Pentru aceasta, este necesarã o analizã
specialã cu scopul a determina direcþia
realã de miºcare a economiei.
Pentru compararea diferitelor obiective, în momente diferite de timp, pe baza
sistemului de indicatori, se poate utiliza
un indicator generalizator, care include în
sine informaþia cuprinsã în toþi indicatorii
primari incluºi în analiza statisticã - indicator agregat.
Indicatorii agregaþi se utilizeazã des
în macroeconomie ºi caracterizeazã funcþionarea economiei naþionale, în ansamblu. Ei au fost folosiþi la analiza situaþiei,
în ansamblul economiei, încã la sfârºitul
secolului al XIX-lea, începutul secolului
al XX-lea.
Însã trebuie þinut cont de faptul cã la
agregarea datelor, adicã la trecerea de la
date detaliate la indicatori agregaþi, are
loc pierderea informaþiei. Este o laturã negativã a lor, dar care nu se poate neglija.
Cea mai simplã metodã de agregare a
datelor este acea de însumare a datelor.
Spre exemplu, pentru a analiza politica
economicã a statului este admisã însumarea elementelor cheltuielilor la nivel
naþional; pentru a analiza exportul - diferite categorii ale exportului etc.
De multe ori nu se foloseºte însumarea simplã a datelor, ci se utilizeazã
mediile ponderate.
Toate dificultãþile întâlnite în urma
trecerii la descrierea rezultatelor economice cu ajutorul agregatelor pot fi grupate
în urmãtoarele grupe:
 probleme legate de mãsurarea variabilelor economice;
 probleme legate de metodele de
evaluare a lor;
 probleme legate de operativitate etc.
Deja suntem familiarizaþi cu astfel de
indicatori macroeconomici, ca PIB; indicele preþului de consum (IPC); venitul naþional (VN); inflaþia etc., care mai sunt
numiþi ºi agregate macroeconomice.
Pe lângã sistemul de agregate macroeconomice, se mai folosesc în analize ºi
agregate microeconomice, ca, de exemplu: eficienþa ºi calitatea producþiei etc.
care nu pot fi în mod direct mãsurabili,
însã, care au o anumitã influenþã asupra
unui ºir de alþi indicatori cantitativi ºi au
o mare aplicabilitate în economie.
Unul din indicatorii care aratã starea
economiei este indicatorul eficienþa productivã, care caracterizeazã rezultatul
dezvoltãrii economice, fãrã cunoaºterea ºi

1

M. Bãcescu, A. Bãcescu. „Compendiu de macroeconomie“, Editura Economicã,
Bucureºti, 1997, pag.155
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utilizarea cãruia nu este posibilã rezolvarea unui ºir de probleme legate de producþie, în primul rând. În timpul de faþã,
mulþi economiºti sunt de pãrere cã, pentru
mãsurarea eficienþei productive, este necesar a se baza pe un sistem de indicatori,
care includ indicatori speciali de caracterizare a diferiþilor factori de producþie ºi
indicatorul agregat care desprinde tendinþa generalã de mãsurare a eficienþei în
timp ºi spaþiu.
Existã trei direcþii de construire a
acestui agregat: resurse, cheltuieli, resurse ºi cheltuieli. Utilizând resursele în calcul, rezultatul activitãþii economice se
mãsoarã în resurse de producþie existente.
Pe baza cheltuielilor, rezultatul se mãsoarã în cheltuieli de resurse pentru producþie. Iar pentru metoda a treia - cheltuieliresurse - rezultatul se caracterizeazã prin
compararea combinãrilor de elemente ale
problemelor actuale ºi unice. Aceastã metodã, practic, nu se utilizeazã, deoarece,
deseori, abordarea cheltuielilor ducea la
calcule destul de eronate. Cea mai argumentatã este metoda bazatã pe resurse,
utilizatã ºi în calculele indicatorilor sintetici ca eficienþa, productivitatea muncii,
rentabilitatea etc.
Productivitatea muncii este un indicator principal în analiza eficienþei producþiei, dar nu poate fi luat numai el în
analizã, deoarece existã influenþa rezultatelor muncii, eficienþa utilizãrii mijloacelor fixe etc. Adicã, în baza celor spuse
mai sus, putem afirma cã eficienþa poate
fi evaluatã numai în baza unui indicator
agregat.
Despre dezvoltarea proceselor economice se pot trage concluzii ºi în baza inflaþiei. Pentru caracterizarea generalã a
procesului inflaþiei, în practica mondialã,
se utilizeazã deflatorul PIB (DPIB), IPC
ºi indicele preþului în industrie.
Într-o economie de piaþã stabilã calculul indicilor preþurilor se efectueazã practic având o bazã stabilã. Destructurarea
calitativã ºi deformarea întregului proces
productiv ºi a sferelor de producþie, a
componentelo, producerea, reproducerea,
repartiþia ºi consumul - fac ca indicii clasici ai preþurilor, în calitate de indicator al
inflaþiei, sã nu fie veridici.
Calculul preþurilor finale de consum
ºi caracteristicile rezultatelor finale ale
activitãþii economice sunt indicatori care
nu oglindesc real procesele care au loc în
diferite sectoare ale economiei naþionale,
ºi totodatã, nu permit la timp controlul ºi
înregistrarea schimbãrilor proceselor inflaþioniste. Lipsa posibilitãþii analizei directe a procesului reproducerii „din interior“ reprezintã un neajuns destul de temei14 |
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nic în aplicarea IPC ºi a DPIB la condiþiile reale.
În situaþiile economice dificile, fãrã
indicele agregat al inflaþiei nu se pot efectua evaluãrile reale ale economiei, bazându-se doar pe IPC; cu toate cã în conjunctura stabilã a activitãþii economice este
posibil. De aceea construirea indicelui
agregat al inflaþiei pe baza dinamicii diferitelor componente ale PIB este importantã, deoarece acesta va cuprinde informaþia
realã despre procesele ºi fenomenele economice ºi sociale care influenþeazã în
mod direct asupra inflaþiei.
Indicatorii agregaþi sunt foarte utili ºi
necesari în analiza proceselor socioeconomice cum ar fi nivelul de trai ºi cali-

sociale. Existã mulþi indicatori speciali
privind condiþiile sociale privite din diferite aspecte, dinamica ºi valoarea lor
fiind diferitã. Însã un singur indicator generalizator care ar mãsura condiþiile sociale nu existã. El ar trebui sã oglindeascã, în primul rând, mecanismul formãrii
de cãtre populaþie a unei note de evaluare
a condiþiilor de viaþã, ºi de luat în considerare influenþa fiecãrui indicator primar.
Indicatorul condiþiilor sociale de viaþã
se construieºte pe baza urmãtorilor indicatori primari: cheltuielile de consum ale
populaþiei, suma totalã de restanþe la salarii, populaþie inactivã, soldul pe piaþa valutarã, salarizarea lucrãtorilor total pe
economie naþionalã, sporul depunerilor

tatea vieþii, spre exemplu. Astfel, caracterizarea nivelului de trai nu se poate efectua fãrã construirea unui agregat, care se
mãsoarã pe baza unui ºir de indicatori
care oglindesc suficienþa materialã ºi moralã a necesitãþilor populaþiei: venituri
reale, diferenþierea lor dupã diferite categorii de populaþii, nivelul ocrotirii sãnãtãþii, nivelul educaþional ºi cultural etc.
Tot mai des, în literatura de specialitate,
ºi nu numai, este ridicatã problema ecologiei, care este o problemã naþionalã, regionalã, republicanã etc. pentru analiza acestei
probleme se utilizeazã un astfel de indicator agregat numit - indicatorul stãrii ecologice - construit pe baza datelor despre poluarea mediului ambiant, pãmântului, apelor.
Un alt indicator agregat, care þine de
sfera socialã, este indicatorul condiþiilor

bãneºti a populaþiei, volumul construcþiilor spaþiilor locative.
Acest indicator permite efectuarea
unei analize complexe a influenþei politicii financiar-creditare ºi administrative
asupra stãrii ºi perspectivelor de dezvoltare a gospodãriilor casnice, care este, totodatã, ºi un principal investitor în economia þãrii.
Elaborarea sistemului de agregate macroeconomice constituie un proces statistic foarte complex ºi de o importanþã majorã. Pentru a obþine un astfel de sistem,
calculele trebuie sã se bazeze pe o bazã de
date primare cât mai veridice, date care sã
fie ordonate, sistematizate, clasificate ºi
agregate dupã principii metodologice
ºtiinþifice, sã reflecte cât mai real situaþia
economicã a þãrii.|
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Vrei o activitate profesionistã în cadrul
firmei? Adoptã un cod de eticã
Reguli simple pentru întocmirea unui cod de eticã eficient
B OGDAN D IACONU

Desprinderea managementului de proprietate ºi acþionariat,
profesionalizarea managementului, delimitarea tot mai clarã a
profesiilor obligã domeniul eticii în afaceri sã urmeze acelaºi
traseu, abordând distinct probleme etice distincte, specifice industriilor ºi profesiilor. În ceea ce priveºte profesiile, vorbim de
ramuri ale eticii în afaceri precum etica în marketing, etica în
publicitate, etica în relaþiile publice, etica în domeniul resurselor
umane sau etica în consultanþã, în contabilitate ºi în auditul financiar. Deºi pornesc de la un set comun de principii morale fundamentale în afaceri – dreptul de proprietate ºi de liberã iniþiativã,
libertatea contractului, respectarea drepturilor grupurilor cointeresate, de la investitori ºi acþionari, pânã la consumatori,
parteneri de afaceri, comunitate – aceste ramuri ale eticii în afaceri se dezvoltã diferit, construindu-ºi instrumente diferite pentru
a aborda probleme diferite.
În tradiþia faimoaselor bresle medievale, noile profesii se
închid, organizându-se în asociaþii profesionale ce îºi definesc
propriile valori morale ºi standarde de bune practici, îºi câºtigã
dreptul de a acorda ºi retrage licenþe de practicã ºi negociazã cu
statul condiþiile de practicã. În pieþele mature este tot mai larg
acceptatã ideea cã autoreglementarea prin definirea de coduri
etice profesionale este cea mai bunã cale de a proteja o profesie
de intervenþia statului prin suprareglementarea unui domeniu
profesional.
Contabilitatea ºi auditul financiar nu se abat de la aceste tendinþe. Asociaþiile profesionale cautã sã apere interesele membrilor lor construind organizaþii tot mai puternice ºi definindu-ºi
propriile coduri etice. În ciuda reglementãrii stricte, dificultãþile
tehnice ºi complexitatea raporturilor dintre pãrþile implicate în
domeniul financiar-contabil fac necesarã abordarea profesionalã
a problemelor etice. Standardele ºi problemele etice specifice
contabilitãþii ºi auditului financiar, conflictele de interese ºi
instrumentele etice pentru prevenirea lor trebuie abordate atât în
codurile etice ale asociaþiilor profesionale cât ºi în codurile etice
ale companiilor. Iatã mai jos câteva reguli simple pentru elaborarea unui cod etic eficient.
Codul etic al unei instituþii trebuie construit în jurul unor
obiective clare, expuse în introducere: promovarea valorilor ºi
principiilor etice ale instituþiei; încurajarea comportamentului
responsabil ºi a bunelor practici în relaþiile cu grupurile cointeresate (stakeholders) ale companiei, acele grupuri care pot fi afectate de acþiunile companiei sau care pot influenþa evoluþia acesteia; crearea unui climat etic adecvat activitãþii profesionale, în
acord cu þelurile instituþiei; prevenirea ºi rezolvarea conflictelor
etice; descurajarea practicilor imorale ºi a încãlcãrii drepturilor
grupurilor cointeresate, sancþionarea abaterilor de la valorile
instituþiei.
Un lucru care trebuie avut permanent în vedere în proiectarea
unui cod etic trebuie sã fie funcþionalitatea ºi eficienþa lui. Pe de
o parte, codul etic trebuie sã fie operabil ºi uºor de utilizat. Trebuie sã fie conceput ca un instrument de decizie pentru fiecare nivel de decizie vizat, de la simplul angajat, pânã la membrii consiliului de administraþie ºi acþionari. În al doilea rând, aplicarea

codului etic trebuie sã fie vizibilã în rezultate palpabile. Codul
etic trebuie sã lase urme: sã ofere soluþii, sã impunã decizii, sã
genereze schimbare. Altfel, etica va fi consideratã inutilã, o risipã
de resurse umane, financiare ºi de timp, sau, mai rãu, ceva
indezirabil. Un cod etic prost alcãtuit poate compromite ideea de
eticã profesionalã sau de eticã în afaceri.
Acestea sunt motivele pentru care propun o abordare pragmaticã în conceperea codului etic. Codul etic trebuie construit în
strânsã legãturã cu funcþiile managementului.

Codul etic drept componentã a culturii
organizaþionale
Codul etic formuleazã în scris idealurile, valorile, principiile
ºi normele morale considerate dezirabile într-o instituþie.
Totodatã, codul etic promoveazã, cultivã aceste valori în rândul
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Studii de caz
membrilor instituþiei. Scopul ultim al sãu este de a crea un climat
moral adecvat obiectivelor unei instituþii.
Ca atare, codul etic trebuie conceput astfel încât sã acþioneze
în primul rând proactiv, ºi abia apoi reactiv. Menirea unui cod
etic ºi a eticii în general este, în primul rând, aceea de a crea un
mediu adecvat dezvoltãrii indivizilor ºi desfãºurãrii activitãþii lor
profesionale; abia în al doilea rând codul are rolul de a sancþiona
comportamentul reprobabil.
De asemenea, codul etic trebuie sã fie sensibil la schimbãrile
din societate ºi din mediul profesional. El trebuie sã se lase loc
îmbunãtãþirii ºi adaptãrii. Trebuie precizat clar, orice cod moral
este perfectibil.
Codul etic trebuie sã formuleze o ierarhie a grupurilor cointeresate. El trebuie conceput pentru a apãra interesele tuturor
grupurilor de beneficiari, interesele acþionarilor, ale managerilor
ºi aparatului administrativ, ale angajaþilor, ale instituþiei în între-

gul ei. În conflictele dintre individ ºi instituþie, trebuie puse pe
primul loc: drepturile fundamentale ale omului, demnitatea ºi
integritatea fizicã ºi psihicã a individului, ºi abia apoi interesele
ºi imaginea instituþiei. Un cod etic trebuie orientat cãtre obiectivele companiei ºi cãtre interesele investitorilor, fãrã însã ca
acest lucru sã justifice încãlcarea drepturilor celorlalþi.

El trebuie explicat la nivelul angajaþilor, prin training, studii de
caz, work-shopuri sau seminarii. În egalã mãsurã, codul etic este
un instrument de prevenire ºi rezolvare a conflictelor morale. El
poate folosi ca instrument de decizie în managementul conflictelor ºi al crizei. În acest scop, el trebuie: sã identifice toate
grupurile de interese ºi posibilele raporturi conflictuale dintre
acestea (acþionari majoritari vs. acþionari minoritari, acþionari vs.
manageri, angajaþi vs. angajator etc.); sã identifice sursele generatoare de conflicte morale (diferitele situaþii de conflicte de
interese, lipsa de comunicare, situaþiile creatoare de abuzuri etc.),
sã le elimine ori sã ofere instrumente pentru rezolvarea conflictelor generate; sã ofere un set de concepte-instrumente clar
definite, care sã permitã identificarea relaþiilor conflictuale ºi
diagnosticarea conflictelor etice; aceste concepte trebuie enumerate ºi definite clar ºi concis, fie în introducere, fie într-o anexã
(exemple: valori, principii ºi norme, conflict moral, conflict de
interese, responsabilitate socialã, drepturi ºi datorii).
Codul etic trebuie sã ofere un set de sancþiuni clar precizate,
proporþionale cu gravitatea faptei ºi sensibile la context (antecedente, conduita moralã generalã a reclamatului, împrejurãri). Codul trebuie sã garanteze ºi sã creeze echitate ºi dreptate prin soluþiile pe care le oferã. Dreptatea ºi echitatea trebuie considerate
scop în sine. Aceste valori sunt mai presus de interesele instituþiei
ori ale unor membrii ai conducerii.
Consiliul de eticã trebuie sã facã publice sancþiunile ºi
rapoartele anuale. Consiliul de eticã trebuie sã aibã nu doar obligaþia de a rezolva conflictele etice reclamate, ci ºi de a se autosesiza în cazurile în care se creeazã dezacorduri faþã de valorile
etice agreate. Consiliul trebuie sã se autosesizeze nu doar în
cazurile în care reclamatul este un individ, ci ºi în situaþiile în
care culpa moralã aparþine instituþiei.
Codul trebuie sã abordeze toate contextele specifice activitãþilor din mediul profesional respectiv în care pot apãrea conflicte etice, ºi anume: relaþiile cu clienþii, cu acþionarii, cu partenerii de afaceri, cu comunitãþile, cu instituþiile statului. Trebuie
bine definite, repudiate public, descurajate ºi sancþionate practicile imorale, mai cu seamã cele generalizate, precum mica ºpagã,
nepotismul, raporturile preferenþiale.

Codul etic drept instrument de management al
resurselor umane
Un cod etic trebuie sã funcþioneze ca instrument de decizie în
raporturile dintre instituþie ºi angajat. El trebuie sã garanteze
dreptatea ºi echitatea în: angajare, promovare, integrare internã,
premiere, eligibilitate.

Codul etic drept instrument de decizie

Codul etic drept instrument de branding
ºi marketing

Din momentul adoptãrii, un cod devine, alãturi de lege ºi regulamentele de lucru interne, un reper în luarea de decizii, de la
hotãrâri la nivelul consiliului de administraþie, pânã la deciziile
din departamente ºi deciziile individuale.
Codul etic trebuie sã funcþioneze eficient ca instrument de
decizie. În acest scop, el trebuie: sã elimine pe cât posibil ambiguitãþile din procesul de decizie; sã precizeze o ordine de prioritãþi în cazul conflictelor dintre diferitele principii etice sau în
cazul conflictelor dintre principii etice ºi legi sau regulamente de
ordine interioarã. Astfel, legile au prioritate faþã de principiile
etice, însã principiile etice au preeminenþã faþã de regulamentele
de ordine interioarã ori faþã de deciziile la diferite niveluri. De
asemenea, el trebuie sã precizeze clar sancþiunile prevãzute pentru abateri. El trebuie sã fie promovat intern ºi cunoscut de
grupurile vizate; el trebuie fãcut public pe web-site-ul instituþiei.

Un cod etic eficient trebuie sã acþioneze nu doar în raporturile
dintre grupurile din interiorul instituþiei, ci ºi în raporturile dintre
instituþie ºi alte instituþii. În acest scop, codul trebuie: sã identifice grupurile de interes din afara instituþiei: parteneri de afaceri,
guvern ºi ministere, publicul larg, ONG-uri, institute de cercetare, potenþialii consumatorii, competitorii, mass-media; sã
promoveze conduita moralã a reprezentanþilor ºi angajaþilor instituþiei în relaþiile cu grupurile din afarã; sã promoveze în afarã
valorile instituþiei; sã acþioneze în paralel cu strategia de management al mãrcii instituþiei (strategia de branding); sã acþioneze în
paralel cu strategia de PR; sã defineascã o strategie de responsabilitate socialã a instituþiei; sã identifice proiectele sociale în
care se poate implica instituþia: educaþie, probleme comunitare
specifice, dezvoltare regionalã, infrastructurã, probleme sociale,
precum sãrãcie, ºomaj, sãnãtate publicã.|
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Interviu

Externalizarea operaþiunilor, un
pas înainte spre profesionalizarea
activitãþii companiei
Astãzi, companiile de succes sunt cele care se concentreazã pe
activitãþile de bazã, direct productive. Acest lucru este posibil prin
decizia externalizãrii unei pãrþi din servicii, astfel reuºind sã câºtige
timp ºi resurse umane pe care sã le dedice acestor activitãþi, iar
problemele administrative vor fi rezolvate de experþi. ªi pentru
maximizarea efectelor ºi întãrirea brandului, companiile au început
sã aloce fonduri substanþiale destinate sponsorizãrilor ºi menþinerii
unei relaþii apropiate cu partenerii de afaceri. A fi permanent la
curent cu noile reglementãri ºi standarde în domeniu este din ce în
ce mai greu, iar costurile de conformare sunt substanþiale. Orice
neconformare legislativã se materializeazã în penalitãþi ºi conduce
la reducerea timpului destinat producþiei ºi afectarea reputaþiei
companiei. Despre toate acestea ºi alte aspecte fiscale de
actualitate a acceptat sã ne vorbeascã doamna Alina Timofti, Senior
Manager din departamentul Tax Advisory & Compliance Services la
Ernst & Young.
R ALUCA D OBRE

Revista Conta: Tot mai multe
companii aleg sã îºi externalizeze o
parte din operaþiuni, ce puteþi
sã ne spuneþi despre facturarea
electronicã ºi externalizarea
emiterii facturilor?

activitãþii. În aceastã ultimã situaþie, decizia de externalizare este luatã:
- din lipsa specialiºtilor pe anumite
domenii în cadrul companiei, externali-

zarea parþialã sau totalã a anumitor funcþiuni utilizându-se pânã la identificarea ºi
angajarea specialiºtilor necesari;
- din dorinþa de a nu „reinventa roata“
ºi mai degrabã a folosi experienþa acumulatã de companiile specializate în externalizarea diferitelor funcþii pentru o implementare rapidã ºi eficientã a unui set
de proceduri (de exemplu proceduri financiar-contabile) care sã asigure un control mai bun asupra funcþiei temporar externalizate.
Trecerea la facturarea electronicã
este o mãsurã care se înscrie în categoria
celor care au ca scop facilitarea activitãþilor de naturã financiar-contabilã desfãºurate în cadrul unei companii ºi este
reglementatã de Legea nr. 260/2007. Legea menþionatã stabileºte atât cadrul
legal pentru facturarea electronicã, cât ºi
regulile pentru asigurarea securitãþii
emiterii ºi transmiterii facturilor în
formã electronicã.
Emitentul facturilor în formã electronicã (incluzând aici ºi companiile de
externalizare a serviciilor) trebuie sã
îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
– sã utilizeze sisteme informatice
omologate;

Alina Timofti: În primul rând e de
precizat cã la baza deciziei de externalizare integralã sau parþialã a diverselor operaþiuni ale unei companii stau diferite motivaþii de naturã economicã ºi administrativã, dintre care cele mai importante ar viza realizarea reducerii costurilor, dar ºi un
mai bun control asupra implementãrii
anumitor proceduri standardizate în interiorul companiei. În plus, unele companii
preferã sã-ºi concentreze resursele pe
funcþiunile aferente activitãþii de bazã,
cele de suport, care sunt de regulã externalizate, nereprezentând un punct de
interes special.
O astfel de decizie de externalizare se
justificã de regulã în cazul companiilor a
cãror activitate presupune prelucrarea
unui volum semnificativ de documente de
exemplu financiar-contabile, dar ºi în cazul companiilor aflate în faza de început a
septembrie 2008 |
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– sã dispunã de mijloace tehnice necesare pentru garantarea securitãþii, fiabilitãþii ºi continuitãþii serviciilor de prelucrare electronicã a datelor.
Emitentul este de asemenea obligat sã
þinã evidenþa facturilor electronice emise
într-un registru electronic de evidenþã ºi
sã menþioneze existenþa unui exemplar pe
suport de hârtie (dacã este cazul).
Revista Conta: Pe fondul sporirii
concurenþei, companiile îºi
profesionalizeazã tot mai mult
activitatea. În cheltuielile lunare
sunt din ce în ce mai frecvente
cheltuielile cu protocolul ºi
sponsorizãri. Care este situaþia fiscalã în momentul de faþã?

Foto: ArhivaFoto.ro

Alina Timofti: Ca ºi principiu fiscal
general care stã la baza analizei deductibilitãþii cheltuielilor înregistrate de o companie în cursul activitãþii sale curente,
este de menþionat acela cã sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul obþinerii de venituri impozabile.
Pe lângã acest principiu general însã,
legislaþia fiscalã prevede ºi anumite cheltuieli cu deductibilitate limitatã, în aceastã categorie încadrându-se ºi cheltuielile
de protocol, precum ºi cele de sponsorizare.
Cheltuielile de protocol sunt deductibile în limita unei cote de 2% aplicatã asupra diferenþei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile ºi totalul cheltuielilor
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aferente veniturilor impozabile, altele
decât cheltuielile de protocol ºi cheltuielile cu impozitul pe profit.
În ceea ce priveºte cheltuielile de
sponsorizare ºi de mecenat, sunt de precizat urmãtoarele:
– contribuabilii care efectueazã sponsorizãri ºi/sau acte de mecenat, potrivit
prevederilor Legii 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificãrile ulterioare, scad
din impozitul pe profit datorat sumele
aferente, dacã totalul acestor cheltuieli îndeplineºte cumulativ urmãtoarele condiþii:
 este în limita a 3 la mie din cifra de
afaceri;
 nu depãºeºte mai mult de 20% din
impozitul pe profit datorat;
De menþionat cã astfel de cheltuieli de
sponsorizare ºi mecenat vor fi tratate ca
nedeductibile integral la calculul impozitului pe profit (înainte de a fi scãzute efectiv din impozitul ca atare).
Revista Conta: Modificãrile Codului
Fiscal au vizat ºi procedura
corectãrii facturilor. Puteþi sã
detaliaþi?

Alina Timofti: Conform Codului
Fiscal, existã douã modalitãþi de corectare
a informaþiilor înscrise în facturi sau în
alte documente care þin loc de facturã.
Astfel:
– în cazul în care documentul nu a fost
remis cãtre beneficiar, acesta se anuleazã
ºi se emite un alt document;

– în cazul în care documentul a fost
remis beneficiarului, fie se emite un nou
document care sã cuprindã, pe de o parte,
informaþiile din documentul iniþial, numãrul ºi data documentului corectat, valorile cu semnul minus, iar pe de altã parte,
informaþiile ºi valorile corecte, fie se emite un nou document conþinând informaþiile ºi valorile corecte ºi concomitent se
emite un nou document cu valorile cu
semnul minus în care se înscriu numãrul
ºi data documentului corectat.
Revista Conta: Iar acum, la finalul
discuþiei, o sã vã rog sã supunem
atenþiei un subiect aflat în
dezbatere încã de la începutul
acestui an. Operaþiunile de leasing
ºi lease-back au cunoscut o
dezvoltare rapidã în ultimii ani în
România. Totuºi, noul Cod Fiscal a
adus modificãri ºi pe acest
segment, a rãmas un subiect
controversat. Sunt operaþiuni
încheiate ºi semnate înainte
de 1 ianuarie 2008 ºi cu data de
livrare dupã aceastã perioadã.
Cititorii Revistei Conta vã roagã sã
aduceþi puþinã luminã în aceastã
situaþie.

Alina Timofti: Modificarea este prevãzutã de Ordinul nr. 2374/2007 care furnizeazã modalitatea de contabilizare a
unei tranzacþii de vânzare a unui activ pe
termen lung ºi de închiriere a aceluiaºi
activ în regim de leasing (lease-back).
Metoda de contabilizare menþionatã se
face în funcþie de clauzele contractului de
leasing, astfel:
– dacã tranzacþia de vânzare ºi închiriere a aceluiaºi activ are ca rezultat o
operaþiune de leasing financiar, tranzacþia
reprezintã un mijloc prin care locatorul
acordã o finanþare locatarului, activul
având rol de garanþie; entitatea beneficiarã a finanþãrii nu va recunoaºte în contabilitate operaþiunea de vânzare a activului,
nefiind îndeplinite condiþiile de recunoaºtere a veniturilor; activul rãmâne înregistrat în continuare la valoarea existentã
anterior operaþiunii de leasing, cu regimul
de amortizare aferent;
– dacã tranzacþia de vânzare ºi închiriere a aceluiaºi activ are ca rezultat un
leasing operaþional, entitatea vânzãtoare
contabilizeazã o tranzacþie de vânzare, cu
înregistrarea scoaterii din evidenþã a activului ºi a sumelor încasate sau de
încasat.
Entitãþile contractante vor prezenta în
notele explicative la situaþiile financiare
anuale informaþii referitoare la operaþiunile derulate. |

Analizã

Credit bancar. Nu am bani de avans. Soluþii?

Creditul-punte este soluþia optimã
pentru cei care nu au bani de avans,
dar care au deja o proprietate
Creditul ipotecar este accesibil celor cu venituri mari
R ALUCA D OBRE

Dacã intenþionezi sã îþi cumperi o casã
prin credit bancar, atunci cu siguranþã îþi
vei pune problema avansului pe care îl
poate solicita banca.
Pentru un credit ipotecar la care nu
existã avans, bãncile cer de obicei garanþii
suplimentare. Fie valoarea evaluatã a
imobilului trebuie sã acopere între 115%
ºi 133% din credit, fie este nevoie de unul
sau mai mulþi codebitori. Însã oricine are
nevoie de ajutor pentru a-ºi cumpãra o
casã nouã, mai modernã, mai încãpãtoare,
sau pentru a-ºi moderniza locuinþa pe care
o deþine poate accesa un credit punte. Creditul punte este un împrumut pe termen
scurt sau mediu ce poate fi acordat acelor
clienþi eligibili care deþin deja o proprietate imobiliarã (apartament sau casã) ºi pe
care intenþioneazã sã o vândã.
Mai poate fi folosit drept finanþare
temporarã în completarea unui credit imobiliar/ipotecar pentru achiziþionarea unui
imobil sau construirea unei noi proprietãþi
imobiliare (avans din surse proprii + credit
punte + credit imobiliar/ipotecar).
Apoi clienþii care nu dispun la data
solicitãrii creditului ipotecar de avans, dar
deþin o proprietate imobiliarã (apartament
sau casã) pe care intenþioneazã sã o vândã
ulterior, pot solicita un credit punte pentru
a constitui avansul la creditul imobiliar/
ipotecar necesar (credit punte + credit
imobiliar/ipotecar). Imobilul deþinut poate fi ºi în proprietatea unui membru al
familiei care locuieºte ºi gospodãreºte
împreunã cu solicitantul de credit.
Prin contractarea unui credit punte
proprietarul unui imobil obþine de la
bancã între 70% ºi 80% din valoarea imobilului pe care îl deþine, dar în condiþii
speciale poate ajunge ºi la 100%. Garanþia la bancã este reprezentatã de casa/
apartamentul pe care solicitantul deja îl
deþine.
Rambursarea împrumutului se face
într-o singurã tranºã, suma fiind obþinutã
din vânzarea imobilului deþinut anterior
obþinerii creditului. Avantajul îl constituie
faptul cã sumele plãtite lunar sunt formate

doar din comisionul de administrare ºi
dobândã, dacã s-a optat pentru plata lunarã a acesteia.

Cei interesaþi sã aplice
pentru un credit punte,
sã apeleze la broker
Sfatul specialiºtilor pentru solicitanþii
acestui tip de produs este sã apeleze la un
consultant de credite, aºa-numitul broker
de credite. Aceasta deoarece deja sunt
foarte multe produse disponibile pe piaþã

pentru solicitanþi, cu diferenþe în ceea ce
priveºte costurile ºi condiþiile de eligibilitate. Aceste aspecte fac ca decizia corectã
în alegerea unui credit punte sã fie foarte
greu de luat. Apoi, nu este un produs foarte mediatizat ºi explicat în detaliu, iar solicitanþii ar trebui sã cunoascã toate amãnuntele sale. În procesul de analizã a dosarului, fiecare bancã mai solicitã lãmuriri
suplimentare pe parcursul analizei, putând crea confuzie în rândul necunoscãtorilor acestui tip de produs.

Obiectul acestui credit punte este de a acorda finanþare temporarã în scopul
achiziþionãrii unui imobil/construirii unei noi proprietãþi imobiliare sau finanþãrii
avansului pe perioada cuprinsã între momentul semnãrii contractului de credit
imobiliar/ipotecar ºi implicit al achiziþiei/construirii noului imobil pânã la vânzarea imobilului pe care îl deþine solicitantul în prezent.
Creditul punte a devenit destul de popular în România. Dacã, în urmã cu un an,
numai 5-7 bãnci ofereau acest produs, în prezent toate bãncile care au divizie
de retail oferã credit punte. În activitatea IpoteciDirect, creditul punte are cea
mai mare pondere în totalul creditelor intermediate, respectiv 56%, iar
adãugând creditele de nevoi personale cu ipotecã, confirm afirmaþia potrivit
cãreia suntem un popor de proprietari.
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TOP 5 CREDITE IPOTECARE FÃRÃ AVANS ÎN EURO
RATA LUNARÃ TOTAL DE PLATÃ
(euro)
(euro)

COMISIOANE

COTA DE
FINANÞARE

271 050,9

30 euro analiza,
1,5% acordare,
0,3% /lunã la sold

pânã la 100%

593.1

281 638,5

1% acordare

85%

9,55%

658.6

292 855,3

2% – acordare

85%

Bancpost

9,85%

593.1

309 963,7

nu sunt date disponibile

pânã la 100%

Raiffeisen Bank

9,95%

822.0

287 534,9

1,9% acordare, 0,15%
/lunã la sold

75%

Nr. crt.

BANCA

DAE

1

Marfin

8,85%

709.5

2

Banca Româneascã

9,00%

3

Alpha Bank

4
5

Sursa: www.conso.ro
* creditul a fost calculat pentru 100.000 euro pe o perioadã de 30 de ani
TOP 5 CREDITE IPOTECARE FÃRÃ AVANS ÎN RON
RATA LUNARÃ TOTAL DE PLATÃ
(lei)
(lei)

COMISIOANE

COTA DE
FINANÞARE

1 303 221,5

2% acordare

85%

3,876.40

1 238 784,5

325 euro vp front, 0,43%/lunã
la sold

100%

13,55%

3,651.60

1 350 105,9

2% acordare,
0,1%/lunã la sold în primul an,
150 lei/an ulterior

100%

ING

14,15%

3,891.70

1 416 351,5

180 lei analizã,
1% acordare

pânã la 100%

Banca Româneascã

15,45%

2,805.50

1 610 622,6

1% acordare

85%

Nr. crt.

BANCA

DAE

1

Alpha Bank

12,75%

3,354.00

2

Volksbank

13,25%

3

Banca Transilvania

4
5

Sursa: www.conso.ro
* creditul a fost calculat pentru 355.000 LEI, echivalentul a 100.000 EURO pe o perioadã de 30 de ani
Solicitanþii trebuie sã aibã grijã sã afle
toate costurile aferente creditului punte, ºi
felul în care se aplicã. La acest capitol, unul
este reprezentat de rata dobânzii, care variazã între 1% pe an ºi 11,40%. Apoi, este
comisionul de acordare up-front, care variazã între 0,8 ºi 2%. Comisionul de administrare, aplicat lunar, variazã între 0,05 ºi
0,1%. Sunt bãnci care nu solicitã comision
de rambursare în avans pentru acest tip de
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produs, însã pentru cele care solicitã, este în
jur de 2%, dar poate ajunge ºi la 18%.

Cine nu are proprietate,
sã aplice pentru un credit
ipotecar
În ceea ce priveºte creditul ipotecar cu
avans zero, realitatea aratã cã avansul
zero nu este pentru oricine. Încã de anul
trecut, bãncile au profitat cã BNR le-a dat

voie sã îºi îndatoreze clienþii cu pânã la
70% din venituri. Mai mult, s-au lãudat cu
avansuri de 10% ºi chiar zero pentru creditele imobiliare.
Totuºi, în practicã, foarte puþine astfel
de împrumuturi s-au dat pânã acum. ªi
asta pentru cã bãncile acceptã doar clienþii cu venituri de cel puþin 1.200 de euro.
Aceºtia însã au de suportat costuri mai
ridicate pentru acelaºi tip de credit, în medie cu 1-2% pe an decât împrumuturile cu
avans de 20%.
Dacã în urmã cu un an numai câteva
bãnci acordau credite imobiliare fãrã
avans, în prezent marea majoritate au în
portofoliu astfel de produse. Astfel,
clienþii pot alege, în funcþie de costuri ºi
condiþii suplimentare.
Pentru a vã uºura alegerea, împreunã
cu www.conso.ro am realizat un top 5 al
celor mai ieftine credite ipotecare fãrã
avans acordate în euro ºi în moneda naþionalã. De asemenea, rezultatele din tabele pot fi folosite ºi în scop comparativ,
pentru a vã decide dacã aplicaþi pentru un
credit în euro sau în moneda naþionalã.|
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Procedura de autorizare
a cheltuielilor în proiectele cu
fonduri europene
Scopul procedurii de autorizare a plãþilor este de a asigura o utilizare eficientã a fondurilor comunitare ºi a cofinanþãrii de la bugetul
de stat, în concordanþã cu reglementãrile comunitare ºi ale legislaþiei române în vigoare. Procedurile descrise în aceastã secþiune se
vor aplica în cadrul Serviciului Autorizare POR din cadrul Direcþiei
Generale Autorizare ºi Plãþi Programe.
Legislaþie aplicabilã
Procedura de autorizare a plãþilor este
aplicabilã în baza: legislaþiei naþionale în
vigoare: OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziþie publicã, a
contractelor de concesiune de lucrãri publice ºi a contractelor de concesiune de
servicii; HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de
achiziþie publicã din Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziþie publicã, a
contractelor de concesiune de lucrãri publice ºi a contractelor de concesiune de
servicii; OUG nr. 30/2006 privind funcþia
de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziþie publicã; HG nr. 942/2006
pentru aprobarea Normelor de aplicare a
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr.
30/2006 privind funcþia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului
de atribuire a contractelor de achiziþie publicã; Legea nr. 10/1995 privind calitatea
în construcþii, reactualizatã; Legea nr.
50/1991 privind autorizarea executãrii
lucrãrilor de construcþii, republicatã; HG
nr. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general ºi a Metodologiei
privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiþii ºi lucrãri de intervenþii, completatã cu Hotãrârea nr.
935/2003;
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu completãrile ºi modificãrile ulterioare; OMFP nr. 1850/2004 privind registrele ºi formularele financiar-contabile; Legea nr. 500/2002 privind finanþele publice cu modificãrile ºi completãrile ulterioare; Ordonanþa nr. 79/2003
privind controlul ºi recuperarea fondurilor comunitare, precum ºi a fondurilor

de cofinanþare aferente utilizate necorespunzãtor; HG nr. 1510/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Ordonanþei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul ºi recuperarea fondurilor
comunitare; Ordonanþa nr. 119/ 1999 privind controlul intern ºi controlul financiar
preventiv propriu, republicatã; Ordinul nr.

522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare;
Ordinul nr. 946/2005 pentru aprobarea
Codului controlului intern, cuprinzând
standardele de management/control intern
la entitãþile publice ºi pentru dezvoltarea
sistemelor de control managerial. O.G. nr.
29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanþãrii ºi
a cofinanþãrii alocate de la bugetul de stat,
inclusiv din Fondul naþional de dezvoltare, în bugetul instituþiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale ºi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenþã, aprobatã cu modificãri ºi com-
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pletãri prin Legea nr. 249/2007; Ordinul
MEF nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 29/2007. Regulamentul
CE nr. 1083/2006; Regulamentul CE nr.
1080/2006 cu privire la Fondul European
de Dezvoltare Regionalã.

Aspecte generale privind
plãþile
Referitor la fluxurile financiare generate de instrumentele structurale s-au stabilit urmãtoarele aspecte: moneda în care
se efectueazã plãþile este moneda naþionalã (RON). Fluxurile de fonduri se vor derula prin sistemul Trezoreriei statului;
contribuþia Uniunii Europene prin instrumentele structurale este reflectatã într-un
buget de venituri ºi cheltuieli la bugetul
Ministerului Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice ºi Locuinþelor, distinct de fondurile
alocate acestuia de la bugetul de stat; cofinanþarea publicã (pentru proiectele autoritãþilor administraþiei publice locale pentru care existã bazã legalã de asigurare a
cofinanþãrii de la bugetul de stat) ºi sumele necesare prefinanþãrii sunt incluse în
bugetul Ministerului Economiei ºi Finanþelor, în poziþie globalã ºi sunt alocate la
nivelul Autoritãþii de Certificare ºi Platã
ºi Platã. Transferul sumelor reprezentând
cofinanþarea ºi prefinanþarea asigurate de
la bugetul de stat cãtre beneficiarii finali
este efectuat de cãtre Direcþia Generalã
Autorizare ºi Plãþi Programe – Serviciul
Plãþi Programe. În cazul în care controalele efectuate cu scopul certificãrii
cheltuielilor conduc la stabilirea unor
cheltuieli ca fiind neeligibile, care trebuie
recuperate sau deduse din plãþi ulterioare,
responsabilitatea recuperãrii acestora
aparþine Autoritãþii de Management.
Efectuarea plãþilor cãtre beneficiari în
cadrul Programului Operaþional Regional
se face prin intermediul Direcþiei
Generale Autorizare ºi Plãþi Programe –
Serviciul Plãþi Programe.
Beneficiarul întocmeºte Cererea de
Rambursare în 3 exemplare în original ºi
transmite la Organismul Intermediar 2
exemplare, însoþite de un set complet de
copii dupã documentele justificative. Un
exemplar al Cererii de Rambursare, însoþit de documentele justificative în original, va rãmâne la sediul Proiectului. Cererea de Rambursare a Beneficiarului trebuie sã fie însoþitã de urmãtoarele documente justificative:
 copii ale contractelor încheiate cu
furnizorii;
 copii ale dosarelor de achiziþii publice;
 copiile facturilor;
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 copiile documentelor care atestã
plata (ex. ordine de platã, extrase de cont);
 copie dupã Garanþia de bunã execuþie pentru servicii;
 copie dupã Garanþia de bunã execuþie pentru lucrãri;
 copie dupã Garanþia de avans;
 copii ale proceselor verbale pe faze
determinante;
 copii dupã devizele financiare pentru servicii;
 copii ale certificatelor de origine;
 declaraþia privind veniturile nete din
proiect;
 documente ce atestã dacã beneficiarul este plãtitor de TVA;
 alte documente relevante.
Cererea de Rambursare în original
împreunã cu toate aceste documente în
copie alcãtuiesc Dosarul Cererii de Rambursare al Beneficiarului, dosar ce va fi
depus la Organismul Intermediar.
Dosarul Cererii de Rambursare va
avea cuprins, iar documentele pe care le
conþine trebuie numerotate. Beneficiarul
va face menþiunea la sfârºitul dosarului
„Acest dosar conþine ……. pagini, numerotate de la 1 la …….“. În dosar documentele vor fi aºezate în ordine cronologicã, aºa cum sunt evidenþiate în raportarea
financiarã pe capitole bugetare.
La nivelul Organismului Intermediar,
se va întocmi Dosarul Cererii de Rambursare – OI pentru fiecare Cerere de

rambursare a beneficiarului. Acest dosar
va conþine toate documentele de verificare
elaborate de OI, precum ºi Dosarul Cererii de Rambursare al Beneficiarului. Pe
coperta dosarului se vor menþiona numele
Beneficiarului, codul proiectului, titlul
proiectului, numãrul Cererii de Rambursare. Acest dosar va avea cuprins, iar documentele pe care le conþine trebuie numerotate. Se va face menþiunea la sfârºitul
dosarului „Acest dosar conþine …….
pagini, numerotate de la 1 la …….“. Dosarul ce conþine originalul documentelor
de verificare elaborate de OI, avizul OI ºi
Cererea de Rambursare a beneficiarului
va fi întocmit în 2 exemplare, din care un
exemplar va fi transmis la Autoritatea de
Management, iar celãlalt va rãmâne în
cadrul Organismului Intermediar. Pentru
verificarea Cererii de prefinanþare, Organismul Intermediar are la dispoziþie un
termen de maxim 30 zile calendaristice de
la data înregistrãrii acesteia. Pentru verificarea Cererii de rambursare, Organismul
Intermediar are la dispoziþie un termen de
maximum 30 zile calendaristice de la data
înregistrãrii acesteia. În cadrul Serviciului
Autorizare POR din cadrul Direcþiei Generale Autorizare ºi Plãþi Programe se va
întocmi un Dosar al Cererii de Rambursare – AM care va conþine toate documentele de verificare elaborate de cãtre ofiþerii de contract din cadrul Serviciului
Autorizare POR, documentele elaborate
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de cãtre Organismul Intermediar, precum
ºi Dosarul Cererii de Rambursare al beneficiarului, care va conþine Cererea de rambursare a beneficiarului în original. Acest
Dosar se întocmeºte într-un exemplar ºi

va rãmâne în cadrul serviciului pânã la
finalizarea proiectului pentru a fi disponibil la controale. Acest dosar va avea cuprins, iar documentele pe care le conþine
trebuie numerotate. Se va face menþiunea
la sfârºitul dosarului „Acest dosar conþine
……. pagini, numerotate de la 1 la
…….“. Totodatã, se va asigura cã existã
un Dosar al proiectului care va include
contractul de finanþare în original, precum
ºi toate Dosarele pentru fiecare Cerere de
Rambursare întocmite de cãtre Autoritatea de Management. Dosarele se completeazã cu documente relevante pentru: prefinanþare, plãþile intermediare ºi plata
finalã.
Pentru verificarea Cererii de prefinanþare, Ofiþerii de contract din cadrul SA
POR au la dispoziþie un termen de maxim
7 zile calendaristice de la data înregistrãrii acesteia în DGAPP (fãrã verificarea
procedurii de achiziþie publicã). Pentru
verificarea Cererii de rambursare, Ofiþerii
de contract din cadrul SA POR au la dispoziþie un termen de maximum 15 zile
calendaristice pentru cele din afara eºantionului de risc ºi un termen de 30 de zile
calendaristice pentru cele cuprinse în
eºantionul de risc, de la data înregistrãrii
acesteia în DGAPP.
Numai anumite persoane la nivelul
Organismelor Intermediare ºi la nivelul
Autoritãþii de Management vor avea atribuþii în introducerea ºi validarea informa-

Dosarul Cererii de rambursare a beneficiarului cuprinde:
– Cererea de rambursare în original;
– Documente justificative.
Dosarul Cererii de rambursare – OI cuprinde:
– Cererea de rambursare a beneficiarului în original;
– Copii dupã documentele justificative cu menþiunea „Conform cu originalul“;
– Lista de verificare a cererilor de rambursare – OI în original;
– Raportul verificãrii pe teren;
– Alte documente aferente clarificãrilor în original (dacã este cazul);
– Avizul în original ºi nota de transmitere a cererii de rambursare la AM.
Dosarul Cererii de rambursare – AM cuprinde:
– Cererea de rambursare a beneficiarului în original;
– Lista de verificare a cererilor de rambursare – OI în original ºi raportul transmis de cãtre acesta privind rezultatele verificãrii cererii de rambursare;
– Avizul OI în original ºi nota de transmitere a cererii de rambursare la AM;
– Lista de verificare a cererii de rambursare – AM;
– Alte documente aferente clarificãrilor (dacã este cazul);
– Nota de autorizare a cheltuielilor;
– Copii dupã ordonanþarea de platã ºi O.P.
La nivelul AM – Serviciul Autorizare POR, se întocmeºte Dosarul proiectului, care cuprinde:
– Contractul de finanþare în original ºi eventuale acte adiþionale (addenddum) în
original;
– Dosarele Cererilor de prefinanþare/rambursare (se va întocmi câte un dosar pentru fiecare cerere de prefinanþare/rambursare, care va cuprinde documentele menþionate anterior; pe fiecare dosar se va specifica numãrul cererii de prefinanþare/ rambursare).

þiilor introduse în SMIS (conform Procedurii SMIS). Autoritatea de Management
are acces la baza de date a SMIS ºi prin
aceasta are oportunitatea de a verifica toate informaþiile necesare. Se va verifica
conformitatea datelor din SMIS faþã de
documentele scrise care susþin aceste documente. Dacã se descoperã orice neregulã, constatãrile vor fi transmise la persoana responsabilã cu SMIS din cadrul
Organismului Intermediar, respectiv din
cadrul Autoritãþii de Management.

Descrierea procesului de
autorizare
În cadrul procesului de autorizare a plãþilor vor fi implicate urmãtoarele entitãþi:
Organismele Intermediare (ex. ADR-urile
etc.); Direcþiile din cadrul Autoritãþilor de
Mangement; Autoritatea de Certificare ºi
Platã; Auditul Intern; Controlul Financiar
Preventiv; Alte structuri cu atribuþii de
control. Direcþia Generalã Autorizare ºi
Plãþi Programe – Serviciul Plãþi Programe, în calitate de Unitate de platã, prin
delegare de atribuþii de cãtre Autoritatea
de Certificare ºi Platã, are rolul de a efectua plãþile contractelor încheiate în cadrul
Programului Operaþional Regional. Rolul
Organismelor Intermediare, constituite la
nivelul Agenþiilor de Dezvoltare Regionalã, este de a verifica din punct de vedere financiar Cererea de Rambursare depusã de cãtre Beneficiar, de a verifica contabilitatea Beneficiarului, cât ºi de a realiza verificarea din punct de vedere tehnic
ºi vizita la faþa locului.
Autoritatea de Management va efectua un control procedural ce va avea în
vedere respectarea pistelor de audit la nivelul Organismului Intermediar, precum
ºi diminuarea pe cât posibil a riscurilor
apariþiei unor greºeli. Totodatã, Autoritatea de Management va efectua un control
suplimentar prin care va verifica modul
de respectare a procedurilor de autorizare
a cheltuielilor de cãtre Organismele Intermediare ºi sã se asigure de aplicarea unitarã a procedurilor de autorizare a cheltuielilor.

Aspecte generale privind
procesul de autorizare
a cheltuielilor
Organismele Intermediare vor efectua
verificarea tehnicã ºi financiarã a tuturor
proiectelor ºi cererilor de rambursare a
beneficiarilor. Acestea vor controla modul
de implementare a proiectului, dacã s-au
atins obiectivele proiectului, dacã cheltuielile efectuate sunt destinate exclusiv
realizãrii obiectivelor proiectului, dacã
sunt legale, înregistrate în contabilitate ºi
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justificate de documente. Vor verifica dacã beneficiarii au respectat prevederile
contractuale, ale Legislaþiei române în vigoare ºi a regulilor comunitare în implementarea proiectelor, ºi vor completa, în
acest sens, Lista de verificare a cererilor
de rambursare – OI.
Autoritatea de Management va efectua un control constând în verificarea
tuturor documentelor justificative prezen-

tate de beneficiar, în aceeaºi manierã ca
acela efectuat de cãtre Organismele Intermediare doar pentru un numãr limitat de
proiecte, urmãrind verificarea sistemului
de control la nivelul OI, ºi un procent de
5%, dar nu mai puþin de 10 contracte de la
un OI, având la bazã analiza de risc.

Condiþii de acordare
a prefinanþãrii
În conformitate cu Regulamentele CE
este posibilã acordarea prefinanþãrii. Prefinanþarea se acordã, conform instrucþiunilor Ministerului Economiei ºi Finanþelor, numai pentru beneficiarii din sectorul
public ºi organizaþii non-profit.Sumele
vor fi transferate Beneficiarului din bugetul Ministerului Economiei ºi Finanþelor
prin intermediul Unitãþii de platã de pe
lângã Autoritatea de Management, respectiv prin intermediul Serviciului Plãþi
Programe din cadrul Direcþiei Generale
Autorizare ºi Plãþi Programe. Transferurile se vor face prin sistemul trezoreriei
publice.

Dimensionarea prefinanþãrii:
Prefinanþarea se acordã în procent de
15% din valoarea eligibilã a contractului
de finanþare încheiat între OI, în numele ºi
pentru AM POR, ºi beneficiar.
Prefinanþarea se acordã integral, în
funcþie de previziunea fluxului de plãþi
aferent fiecãrui proiect, conform contrac24 |
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tului de finanþare încheiat cu beneficiarul.
– contractul de finanþare încheiat între
Organismul Intermediar ºi beneficiar;
– contractul de furnizare de bunuri/
prestare de servicii/execuþie de lucrãri încheiat între beneficiar ºi un operator economic;
– cererea de prefinanþare, conform
contractului de finanþare încheiat între
Organismul Intermediar ºi beneficiar;
– existenþa unui cont de trezorerie
deschis, cu aceastã destinaþie, în numele
Beneficiarului, sau a unui cont în bancã,
conform prevederilor legislaþiei în vigoare (pentru organizaþiile non-profit). (conform Anexei Identificare financiarã). Dobânda netã (dobânda creditoare aferentã
contului de prefinanþare minus comisioane) acumulatã în acest cont va fi rambursatã AM POR, prin deducerea ei din
cererea de rambursare finalã.
Prefinanþarea acordatã din instrumente structurale ºi/sau din sume de la
bugetul de stat se restituie sursei de finanþare din care a fost acordatã, dacã nicio
justificare privind achiziþionarea de bunuri ori servicii sau executarea de lucrãri
nu a fost furnizatã de cãtre beneficiar în
termen de 6 luni de la data primirii acesteia sau conform prevederilor contractuale (conform OG 29/2007).
Prefinanþarea se va recupera prin
deducþii procentuale din fiecare Cerere de
rambursare, astfel:
deducþiile vor începe cu prima Cerere
de rambursare, ºi deducþiile vor fi fãcute
în procent de 25% din suma eligibilã a
fiecãrei Cereri de rambursare (excluzând
plata TVA), pânã când prefinanþarea va fi
restituitã în totalitate, suma aferentã prefinanþãrii se recupereazã integral înainte de
ultima cerere de rambursare. Dacã prefinanþarea nu a fost restituitã înainte de
efectuarea plãþii finale sau înainte de
rezilierea contractului, diferenþa rãmasã
nerecuperatã va fi plãtitã de cãtre
Beneficiar în contul AM POR, în termen
de 30 de zile de la notificarea transmisã
de AM POR.
Beneficiarul care primeºte pre-finanþare în cadrul contractelor cu o perioadã
de implementare de pânã la 2 ani trebuie
sã transmitã cel puþin o Cerere de Rambursare în termen de 6 luni de la primirea
acesteia. Pentru contractele cu o perioadã de implementare mai mare de 2 ani,
Beneficiarul trebuie sã transmitã cel
puþin o Cerere de Rambursare în termen
de 1 an de la primirea prefinanþãrii. În
cazul nerespectãrii acestei condiþii, Beneficiarul are obligaþia rambursãrii întregii sume reprezentând prefinanþarea
primitã.

Operaþiuni anterioare
efectuãrii plãþii prefinanþãrii
Dupã încheierea contractelor de finanþare cu beneficiarii, OI introduce informaþiile aferente în SMIS (conform
Procedurii SMIS) ºi transmite lista contractelor semnate, precum ºi un exemplar
în original al contractelor Direcþiei Generale Autorizare ºi Plãþi Programe. Pentru
identificarea cu uºurinþã a fiecãrui contract, numãrul de referinþã acordat se
înscrie pe fiecare contract, iar pe biblioraftul ce conþine toate dosarele contractului se aplicã o etichetã ce are tipãrit: Denumirea Programului Operaþional; Denumirea axei prioritare; Denumirea domeniului de intervenþie; Codul proiectului;
Denumirea beneficiarului; Titlul proiectului.

Întocmirea cash-flow-ului de
prefinanþare
Beneficiarul transmite Organismului
Intermediar o Notificare privind depunerea cererii de prefinanþare, pe baza contractelor estimate a se semna în trimestrul
urmãtor ºi pentru care doreºte sã primeascã prefinanþare. Notificarea se transmite
OI pânã pe data de 1 a ultimei luni a trimestrului, pentru trimestrul urmãtor. OI
centralizeazã notificãrile primite de la
beneficiari ºi transmite Direcþiei Generale
Autorizare ºi Plãþi Programe – Serviciul
Plãþi Programe, pânã pe data de 8 ale
lunii, un Cash-flow centralizat de prefinanþare, însoþit de o adresã de înaintare
semnatã de cãtre conducãtorul Organismului Intermediar. Trimestrial, pânã pe
data de 15 ale lunii, Direcþia Generalã
Autorizare ºi Plãþi Programe – Serviciul
Plãþi Programe centralizeazã notificãrile
primite de la Organismele Intermediare ºi
transmite Autoritãþii de Certificare ºi
Platã ºi Platã pe suport de hârtie semnat ºi
în format electronic un Cash-flow centralizat de prefinanþare (Anexa 7.6.4.2.4),
însoþit de o Notificare privind prefinanþarea, aprobatã de cãtre ªeful
Serviciului Plãþi Programe ºi avizatã de
cãtre Directorul general. Cash-flow-ul în
format electronic va fi transmis ºi ªefului
Serviciului Autorizare POR.
Autoritatea de Certificare ºi Platã
efectueazã verificarea documentelor ºi
informeazã în scris Autoritatea de Management privind sumele aprobate pentru finanþare printr-o Scrisoare de informare cãtre AM. Modalitatea de solicitare
ºi transfer lunar a fondurilor aferente
prefinanþãrii din contribuþia UE ºi din
contribuþia de la bugetul de stat sunt
detaliate în Procedura de solicitare a fondurilor. |

Juridic

Propunere de modificare
a Regulamentului de acces la
profesiunea de expert contabil
Ministerul Finanþelor a publicat spre
dezbatere publicã Proiectul de Hotãrâre
pentru modificarea ºi completarea Regulamentului privind accesul la profesia de
expert contabil ºi de contabil autorizat,
aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr.
227/2008. Iniþiativa guvernamentalã survine în urma demersurilor Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România care a transmis
Ministerului Economiei si Finanþelor, cu
adresa nr. 3155/50.889/2008, propuneri
pentru modificarea ºi completarea Regulamentului privind accesul la profesia
de expert contabil ºi de contabil autorizat,
aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr.
227/2008, propuneri menite sã asigure
cadrul legal pentru trecerea membrilor
CECCAR de la profesia de contabil autorizat la cea de expert contabil. „Principala
modificare vizeazã contabilii autorizaþi,

membrii activi ai CECCAR care, ulterior
promovãrii examenului de contabil autorizat, îndeplinesc condiþia de studii superioare pentru a accede la categoria profe-

sionalã de expert contabil, sã susþinã examenul de admitere la stagiu numai la disciplinele: contabilitate, audit, evaluarea
economicã ºi financiarã a întreprinderilor
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GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTÃRÃªTE
pentru modificarea ºi completarea
Regulamentului privind accesul la
profesia de expert contabil ºi de contabil autorizat, aprobat prin Hotãrârea
Guvernului nr. 227/2008
În temeiul art. 108 din Constituþia
României, republicatã, ºi al art. 3 alin.
(2) din Ordonanþa Guvernului nr.
65/1994 privind organizarea activitãþii
de expertizã contabilã ºi a contabililor
autorizaþi, republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ºi expertiza contabilã. Aceastã propunere
de modificare se bazeazã pe faptul cã persoanele respective au promovat deja anumite probe cu ocazia susþinerii examenului pentru obþinerea calitãþii de contabil
autorizat. Propunerile privesc ºi unele
corelãri între textul Regulamentului ºi
textul anexelor la Regulament“ – se
menþioneazã în proiectul amintit. Prezentãm, în continuare, textul iniþiativei
guvernamentale: „Regulamentul privind
accesul la profesia de expert contabil ºi
de contabil autorizat, aprobat prin
Hotãrârea Guvernului nr.227/2008, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.187 din 11 martie 2008,
se modificã ºi se completeazã dupã cum
urmeazã:
1. Dupã articolul 12, se introduce un
nou articol, articolul 121, cu urmãtorul
cuprins:
Art. 121. – Contabilii autorizaþi,
membri activi ai Corpului Experþilor
Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din
România, care ulterior îndeplinesc condiþia de studii pentru a accede la profesia
de expert contabil, susþin examenul de
admitere la stagiu la disciplinele: contabilitate, audit, evaluarea economicã ºi
26 |

revista conta

| septembrie 2008

financiarã a întreprinderilor ºi expertiza
contabilã.
2. Dupã articolul 15, se introduce un
nou articol, articolul 151, cu urmãtorul
cuprins:
Art.151. – Pentru situaþia prevãzutã la
art.121 durata pentru elaborarea rãspunsurilor este de 4 ore.
3. La anexa nr. 1 la Regulament, sintagma „contabil autorizat cu studii
medii/studii superioare“ se înlocuieºte cu
sintagma „contabil autorizat“.
Hotãrârea Guvernului nr. 227/2008
pentru aprobarea Regulamentului privind
accesul la profesia de expert contabil ºi de
contabil autorizat cu modificãrile ºi completãrile aduse prin prezenta hotãrâre, va
fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã
numerotare. Menþionãm faptul cã potrivit
HG nr. 227 din 2008 – aflatã încã în
vigoare – printre disciplinele de concurs
se aflau contabilitate, fiscalitate, drept,
evaluarea economicã ºi financiarã a întreprinderilor, audit, expertiza contabilã ºi
doctrina ºi deontologia profesiei contabile, iar pentru admiterea la stagiu în vederea obþinerii calitãþii de contabil autorizat: contabilitate, fiscalitate ºi drept. |

ART. I.
Regulamentul privind accesul la
profesia de expert contabil ºi de contabil autorizat, aprobat prin Hotãrârea
Guvernului nr. 227/2008, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 187 din 11 martie 2008, se modificã ºi se completeazã dupã cum
urmeazã:
1. Dupã articolul 12, se introduce
un nou articol, articolul 121, cu urmãtorul cuprins:
„Art. 121. – Contabilii autorizaþi,
membri activi ai Corpului Experþilor
Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din
România, care ulterior îndeplinesc
condiþia de studii pentru a accede la
profesia de expert contabil, susþin examenul de admitere la stagiu la disciplinele: contabilitate, audit, evaluarea
economicã ºi financiarã a întreprinderilor ºi expertiza contabilã.“
2. Dupã articolul 15, se introduce
un nou articol, articolul 151, cu urmãtorul cuprins:
„Art.151. – Pentru situaþia prevãzutã la art.121 durata pentru elaborarea rãspunsurilor este de 4 ore.“
3. La anexa nr. 1 la Regulament,
sintagma „contabil autorizat cu studii
medii/studii superioare“ se înlocuieºte
cu sintagma „contabil autorizat“.
ART. II.
Hotãrârea Guvernului nr.227/2008
pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la profesia de expert contabil ºi de contabil autorizat cu modificãrile ºi completãrile aduse prin prezenta hotãrâre, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
dându-se textelor o nouã numerotare.
PRIM-MINISTRU
CÃLIN POPESCU TÃRICEANU

IT

Rack-Soft, funcþii de apelare
telefonicã pe Internet
prin VoipNow Browser Module
Rack-Soft a lansat VoipNow Browser
Module, un utilitar pentru browser care
oferã funcþii de apelare telefonicã printr-o
simplã apãsare pe un numãr de telefon
prezent într-o paginã Web vizitatã de
cãtre un utilizator al 4PSA VoipNow. Modulul software cautã numerele de telefon
din cadrul paginilor Web ºi le marcheazã
astfel încât sã poatã fi apelate imediat.
4PSA VoipNow Browser Module este
disponibil pentru Microsoft Internet Explorer™, o versiune pentru Mozilla
Firefox fiind în dezvoltare. Noua aplicaþie
software integreazã 4PSA VoipNow cu
orice aplicaþie Web disponibilã pe piaþã,
cum ar fi software-ul de tip CRM, ERP,
serviciile de e-mail online, aplicaþiile intranet, magazinele online etc. Modulul de
browser este compatibil cu paginile Web
dinamice care folosesc tehnologii AJAX
ºi mãreºte productivitatea angajaþilor care
utilizeazã intens telefonul, cum ar fi
agenþii de vânzãri, specialiºtii în cercetarea pieþei, personalul care lucreazã cu publicul etc. „Am creat acest software pen-

tru a creºte numãrul de soluþii ce pot fi
folosite cu 4PSA VoipNow. În cazul aplicaþiilor accesate prin browser, integrarea
se face direct prin acest modul. Acest

mod de integrare oferit în premierã constituie o garanþie cã VoipNow va putea
lucra chiar ºi cu aplicaþii Web care nu au
fost lansate încã pe piaþã. Noul modul
poate fi descãrcat de pe site-ul Rack-Soft
de cãtre orice utilizator al VoipNow. Prin
aceastã inovaþie clienþii nu trebuie sã
plãteascã costuri ridicate de integrare, nu
trebuie sã se preocupe de suportul pentru
telefonie al software-ului utilizat ºi nici
nu trebuie sã efectueze setãri complicate.
Imediat dupã configurarea modulului,
acesta va lucra în acelaºi mod cu orice
aplicaþie disponibilã în browser“, a declarat Bogdan Cârstoiu, director general
Rack-Soft.VoipNow Browser Module
poate fi descãrcat de la http://www.4psa.
com/getvoipnowbm ºi utilizat în mod gratuit. Software-ul poate rula numai prin
asocierea cu interfaþa 4PSA VoipNow
Call API. Furnizorii care folosesc platforma 4PSA VoipNow pentru a oferi servicii
PBX pot redistribui acest modul cãtre
clienþii lor fãrã a fi necesarã plata niciunor
taxe de licenþiere. |
septembrie 2008 |

revista conta

| 27

IT

Noul Check Point VPN-1 VE
protejeazã aplicaþiile în mediile
virtuale
Check Point® Software Technologies
Ltd., liderul mondial în securitate internet,
a anunþat lansarea VPN-1® Virtual Edition (VE), care oferã aceeaºi securitate
pentru aplicaþiile virtuale pe care o folosesc companiile din Top 500 Fortune pentru a-ºi securiza reþelele corporate ºi centrele de date. Check Point este prima
companie care oferã management unificat
al securitãþii atât pentru reþelele fizice, cât
ºi pentru aplicaþiile virtuale. Virtualizarea
mai multor servere într-o singurã aplicaþie
creeazã un întreg nou tip de mediu care
necesitã noi modalitãþi de protecþie a apli-
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caþiilor neintegrate ºi a informaþiilor
transmise de la un server la altul fãrã folosirea dispozitivelor de securitate fizice.
VPN-1 VE de la Check Point restaureazã
separarea ºi securitatea dispozitivelor ca
ºi cum s-ar afla pe servere separate.
VPN-1 VE se integreazã complet în infrastructura de securitate Check Point a
clientului. Astfel, face posibil controlul
dispozitivelor Check Point ºi a softului
pentru serverele open, dispozitivele „Protejate de Check Point“ ºi VPN-1 VE de la
o singurã interfaþã – reducând costul ºi
consolidând managementul.

„Sistemele virtuale sunt o parte a
reþelei generale ºi trebuie sã fie protejate
de acelaºi nivel de securitate oferit pentru
dispozitivele fizice“, a declarat Ofer Raz,
director platforme ºi infrastructuri, Check
Point. „VPN-1 VE dovedeºte angajamentul Check Point de a proteja corporaþiile
pe mãsurã ce noi tehnologii pãtrund în
reþea. Arhitectura open de la Check Point
oferã clienþilor securitate fãrã egal, controlatã de la centru, atât în reþelele fizice,
cât ºi în mediile virtuale“, a mai spus Raz.
VPN-1 VE oferã afacerilor ºi organizaþiilor numeroase beneficii, printre care:
 Securizeazã mediile virtuale cu o
soluþie preconfiguratã care este adaptatã
mediilor VMware ESX ºi ESXi pentru a
asigura o instalare optimã uºoarã;
 Eliminã necesitatea unor dispozitive
suplimentare de securitate pentru a proteja aplicaþiile virtuale. Astfel, reduce costurile;
 Se integreazã cu aceeaºi interfaþã
unificatã ca alte gateway-uri de securitate
Check Point;
 Îmbunãtãþeºte managementul auditului, al service-ului ºi al riscului prin logare unificatã pentru întreaga infrastructurã de securitate, inclusiv pentru mediile
virtuale;
 Permite instalare rapidã pentru
pregãtire sau recuperare în caz de dezastre.
„Clienþii Check Point pot instala
VPN-1 VE, ºtiind cã este optimizat pentru
mediile VMware“, a declarat William
Shelton, director noi produse ºi soluþii,
VMware. „Salutãm contribuþia Check
Point la mai mult de 800 de aplicaþii virtuale disponibile în mod curent pe piaþa
de aplicaþii virtuale VMware“, a completat Shelton.
Check Point VPN-1 VE ºi VPN-1
Power VSX® sunt produse care fac parte
din portofoliul de securitate a virtualizãrii
de la Check Point. VPN-1 Power VSX
este un gateway de securitate virtualizat
care permite providerilor de service controlat ºi corporaþiilor sã consolideze pânã
la 250 de sisteme de securitate virtuale –
incluzând firewall, reþea privatã virtualã
(VPN) ºi prevenire a accesului neautorizat
– pe o singurã platformã hardware. |

Magazin

Transport ieºit din
comun în Bucureºti
Trupa francezã de teatru stradal „Ilotopie“ a revenit
la Bucureºti, cu un proiect iniþiat ºi susþinut de
Institutul Cultural Român (ICR).
Dacã în urmã cu un an trupa „Ilotopie“ propunea o
alegorie pe oglinda lacului din Parcul Tineretului,
cadrul utopiei urbane semnate anul acesta va fi carosabilul. Astfel, timp de cinci zile, în perioada 27-31
august, artiºtii francezi au transformat rutina unei
deplasãri prin oraº într-o experienþã artisticã ineditã, în
care publicul va fi cel cãlãtor.
Pasagerii-spectatori au avut la dispoziþie trei autobuze din Bucureºti - un Arboribuz, un High-Life Buz ºi
un Bizarbuz, care au prestat, pentru bucureºteni, un
transport în comun insolit, mai bine spus „ieºit din
comun“. Locuitorii Capitalei au gustat aceastã experienþã „deplasãrii“ regizate ºi cu ce dispoziþie vor
ajunge acasã sau la propriul loc de muncã. Evenimentul este organizat de ICR în colaborare cu Regia
Autonomã de Transport Bucureºti.
Formatã în 1980 în Camargue, între spaþii sãlbatice
ºi zone industriale, „Ilotopie“ este o companie specializatã în acþiuni de „dezordine artisticã“ menite sã revalorizeze spaþiul public. Compania reuneºte, în jurul
Centrului Citron Jaune pe care l-a înfiinþat în sudul
Franþei, creatori, actori, sculptori, dansatori, muzicieni,
inventatori, scenografi ºi cercetãtori.|

„Romeo ºi Julieta“ au ales
la Motoare
Pentru cã „Romeo ºi Julieta sunt adevãrul nostru“, pentru cã „Romeo
ºi Julieta suntem noi“.
„Noi, care vrem sã schimbãm lumea. Noi, care suntem liberi sã
iubim“ (Antoaneta Cojocaru), Festivalul de Teatru „Undercloud“ a
inclus în programul sãu ºi spectacolul „Romeo ºi Julieta“ de William
Shakespeare.
Aºadar, pentru a vã reaminti „ce simþeaþi la primul sãrut, cum eraþi la
prima întâlnire, cum e sã te doarã orele care mai trebuie sã treacã, pânã
sã o vezi“, la Terasa Motoare / Lãptãria lui Enache, piesa Marelui Will
vã va ajuta sã vã... teleportaþi în propriul trecut, mai mult sau mai puþin
îndepãrtat.
Totul va fi posibil cu ajutorul actorilor: Antoaneta Cojocaru, Andrei
Pandele, Ela Ionescu, Rodica Ionescu, Irina Duþa, Bogdan Dumitrescu,
Mihai Marinescu, Mihai Cuciumeanu, Florin Lãzãrescu / Adrian Anghel.
Regia spectacolului este semnatã de Ioan Cãrmãzan, coregrafia Ioana
Marchidan, muzica îi aparþine lui Vlaicu Golcea, iar costumele poartã
marca Romaniþa Iovan. |

„Regina Maria ºi Marea“ la bordul
Fregatei „Regina Maria“
O expoziþie atipicã, organizatã de
Administraþia Prezidenþialã, Muzeul
Naþional Cotroceni, Statul Major al Forþelor Navale, Fregata „Regina Maria“, în
colaborare cu Academia Navalã „Mircea
cel Bãtrân“ – Constanþa ºi Muzeul Marinei Române – Constanþa a fost vernisatã
vineri, 8 august 2008, la bordul Fregatei
„Regina Maria“, în Portul Militar Constanþa. Cu titlul „Regina Maria ºi Marea“, expoziþia marcheazã „Ziua Marinei
Române“ ºi împlinirea a ºapte decenii de
la moartea celei mai iubite regine a românilor. Personalitatea Reginei Maria va
fi evocatã prin intermediul exponatelor
prezentate – fotografii ºi cãrþi poºtale
care o înfãþiºeazã pe reginã în diverse
ipostaze, cãrþi scrise de reginã sau cãrþi
ce poartã autograful reginei, machete de
nave ºi alte obiecte. Expoziþia a fost vizitatã în perioada 9-10 august 2008, la bordul Fregatei „Regina Maria“ – în Portul
Militar Constanþa.
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Supranumitã de popor „Mama rãniþilor“, „Regina-soldat“, pentru atitudinea
ei de bravurã din timpul Primului Rãzboi
Mondial, când, alãturi de doamnele de la
curte, a lucrat pe front în spitale de campanie sau a coordonat activitatea unei fundaþii de caritate, Regina Maria (18751938) – consoarta regelui Ferdinand ºi reginã a României – nãscutã Maria Alexandra Victoria, a fost fiica ducelui Alfred de
Saxa Coburg ºi Gotha (cel de-al doilea fiu
al Reginei Victoria) ºi a ducesei Maria
Alexandrovna, unica fiicã a Þarului
Alexandru II al Rusiei. Aºadar, Prinþesa
Maria a fost nepoata reginei Victoria a
Marii Britanii, nepoatã a Regelui Edward
al VII-lea ºi veriºoarã primarã a Þarului
Nicolae al II-lea ºi a Regelui George al Vlea. În calitatea sa de reginã a românilor ºi
sfetnic al regelui Ferdinand, Maria a pledat, la Conferinþa de Pace de la Paris, pentru cauza românilor, reamintindu-le aliaþilor occidentali sacrificiul enorm al

Armatei Române. Serviciul adus României a fost unul crucial: aºa se nãºtea România Mare, care reunea provinciile istorice ale Transilvaniei, Bucovinei, Moldovei, Basarabiei ºi Munteniei.
Regina poetã ºi colecþionarã de artã a
continuat tradiþia Reginei Elisabeta de
susþinere a talentelor, ajutând cu burse de
studiu ºi bani o seamã de personalitãþi
din lumea literarã ºi artisticã.
A scris, la rândul ei, Povestiri pentru
copii, poezii, a pictat (mai ales acuarele),
florile ei preferate fiind crinii ºi macii. A
colecþionat lucrãri de artã ale unor pictori foarte cunoscuþi precum: Arthur Verona, ªtefan Popescu, Kimon Loghi, Cecilia Cuþescu Storck, Nicolae Vermont,
Eustaþiu Stoenescu; a ctitorit Palatul de
la Balcic, pe o stâncã ce iese direct din
mare, ºi a fãcut din acesta locul de întâlnire pentru artiºtii epocii. Acesta este
„portretul“ sumar al celei mai iubite
regine a românilor. |
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