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ª TEFAN R ÃDEANU

Un an de Conta
împreunã

Ce repede trece timpul… S-au scurs pe lângã noi 12 luni, un an de muncã în care
am încercat sã nu vã dezamãgim. Am fost lãudaþi, dar am fost ºi criticaþi. Lucruri care
ne-au bucurat. Laudele ne-au dat speranþã ºi încredere, iar criticile, pe care eu le consider obiective, au permis sã evoluãm, sã îndreptãm lucrurile care, în opinia dumneavoastrã, scârþâiau. Ambele ne-au forþat sã îmbunãtãþim aceastã revistã. Exact în urmã cu
un an scriam urmãtoarele: „Este o lume nouã în care pãºim ºi de aceea ne-am bazat pe
sfatul ºi sprijinul mentorilor noºtri. Personalitãþi marcante ale finanþelor vor rãspunde
lunar la întrebãrile dumneavoastrã. Niciodatã nu am susþinut cã suntem foarte buni,
dovadã cã apelãm la sprijinul dumneavoastrã, dragi cititori. Aºteptãm sfaturile ºi criticile, cum de altfel aºteptãm articolele dumneavoastrã. Conta, publicaþia nãscutã azi, se
prezintã cu o arhitecturã în continuã schimbare, cum în schimbare este ºi domeniul atât
de drag vouã. Am respins din start sã devenim o publicaþie a unei structuri sau asociaþii
de profil. Ar fi însemnat sã nu fim obiectivi, iar din punctul meu de vedere obiectivitatea ºi performanþa se pot obþine doar prin interacþiunea cu cititorul. Pentru el a fost
lansatã publicaþia Conta. O publicaþie scrisã de cititori, pentru cititori. Pe luna viitoare!“. Au trecut, iatã, 12 luni ºi am dovedit cã ne-am þinut de cuvânt. Avem o publicaþie scrisã de cititori, pentru cititori. Mai mult, ne-am pãstrat independenþa. Colaborarea cu structura Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România
este un parteneriat care ne impune obiectivitatea. Am dovedit acest lucru cu ocazia celui de-al XVII-lea Congres al Profesiei Contabile, dar ºi la Ziua Naþionalã a Contabililor. Cu siguranþã cã atunci când o sã „scârþâie” ceva prin CECCAR, când interesele
dumneavoastrã vor fi atinse, Revista Conta va lua atitudine. Singurii care contaþi sunteþi dumneavoastrã, cititorii Revistei Conta.
Dacã am reuºit sã ajungem cu bine la numãrul 12 din Conta, noi considerãm cã
trebuie sã evoluãm, sã colaborãm mai strâns cu dumneavoastrã. ªi iatã, începând de azi
Revista Conta vine la dumneavoastrã acasã. În fiecare lunã echipa noastrã se va deplasa
în fiecare reºedinþã de judeþ unde alãturi de dumneavoastrã vom organiza dezbateri în
urma cãrora sã facem cunoscute atât reuºitele, cât ºi problemele pe care le întâmpinaþi.
Desigur cã tot împreunã vom gãsi soluþii pe care le vom aduce în atenþia oficialilor în
drept. Mai mult, noul Proiect Conta, în parteneriat cu cotidianul de afaceri Curierul Naþional, care va gãzdui sãptãmânal o paginã de contabilitate, va funcþiona ca o interfaþã
între dumneavoastrã, furnizorii de servicii contabile, ºi reprezentanþii mediului de afaceri, în special ai sectorului întreprinderilor mici ºi mijlocii, în calitatea lor de receptori ai serviciilor oferite. Este un pas necesar, iar parteneriatul cu Curierul Naþional ne
va da ºi mai multã forþã. Pe luna viitoare - ºi la o nouã întâlnire a Dezbaterilor Naþionale. Un Proiect marca Revista CONTA.|
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BNR ar putea
începe reducerea
dobânzii în
octombrie
Analiºtii apreciazã cã Banca Naþionalã a României (BNR) ar putea reduce, în octombrie sau la începutul anului
viitor, dobânda de politicã monetarã,
acest lucru intervenind dupã ce seria de
majorãri consecutive a fost stopatã,
când banca centralã a decis menþinerea
ratei la 10,25%. „Este clar cã banca
centralã a încheiat perioada de majorãri, iar în acest moment problema se
pune când vom asista la o diminuare a
dobânzii“, a precizat economistul-ºef
al Bãncii Comerciale Române, Lucian
Anghel.
Ideea potrivit cãreia BNR va opera
în viitor o reducere a dobânzii a fost
subliniatã ºi de economistul-ºef al
BRD-Groupe Société Générale, Florian Libocor. „Decizia BNR este adecvatã contextului actual. Chiar dacã, în

CNP: România poate avea
o creºtere economicã de 10%
în trimestrul al treilea
Creºterea economicã a României se
va situa în jurul a 10% în trimestrul al
treilea, ca urmare a unei producþii agricole
foarte bune, a declarat, ieri, preºedintele
Comisiei Naþionale de Prognozã (CNP),
Ion Ghizdeanu. „Este posibil sã avem o
creºtere chiar de peste 10% în trimestrul
trei, dar nu putem spune sigur. Va fi de
peste 9,3% ºi se va situa în jurul valorii de
10%“, a declarat Ghizdeanu, dupã o conferinþã de presã. El a explicat cã în trimestrul al treilea creºterea a fost influenþatã de rezultatele bune din agriculturã.
„Agricultura nu a intrat în calculul creºterii economice pe primul semestru“, a
spus Ghizdeanu. În prima jumãtate a anului, creºterea economicã a fost de 8,8%,
faþã de aceeaºi perioadã a anului trecut.
Totodatã, acesta a arãtat cã aportul primului semestru la creºterea economicã este
de aproximativ 37-40%, comparativ cu

aproximativ 60% în cazul celui de-al
doilea semestru.
În ceea ce priveºte prognoza CNP de
inflaþie, oficialul a menþionat cã impactul
cel mai semnificativ l-a avut criza financiarã internaþionalã. „Impactul pe inflaþie
a fost majoritar din cauza contextului internaþional“, a adãugat Ghizdeanu.
Comisia Naþionalã de Prognozã
(CNP) a menþinut estimarea pentru inflaþia la sfârºitul acestui an, la 5,8%, în
schimb a urcat-o uºor pe cea pentru finalul anului viitor, de la 4% la 4,5%, aratã
varianta preliminarã a prognozei de toamnã. CNP a ajustat uºor rata medie a inflaþiei de la 7,5% la 7,6% în 2008, respectiv
de la 4,5% la 4,7% în anul viitor. Pentru
intervalul 2010-2013, estimãrile CNP au
fost menþinute la aceleaºi valori avansate
în prognoza anterioarã, publicatã în
aprilie.|

345 de mii de români se declarã ºomeri

ansamblu, preþurile vor rãmâne volatile, cred cã inflaþia va menþine tendinþa
de scãdere gradualã. În acest context,
perspectiva unei noi majorãri a dobânzii de politicã monetarã la ultima ºedinþã din acest an, din 31 octombrie, se
reduce semnificativ. Dacã introducem
în ecuaþie aºteptãrile autoritãþilor monetare ºi fiscal-bugetare, de reducere a
inflaþiei la 6% sau chiar mai jos pentru
2008, putem sã luãm în calcul probabilitatea unei reduceri a ratei dobânzii
de politicã monetarã de 25 puncte de
bazã în octombrie. Asta ar coincide cu
o dobândã real pozitivã de circa 4
puncte procentuale, dacã inflaþia ar
scãdea spre 6 puncte procentuale“, a
afirmat Libocor.|
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Rata anualã a ºomajului la nivel naþional a fost de 3,9%, în august, fiind egalã cu
cea din august 2007, însã a urcat cu 0,1% faþã de luna precedentã a acestui an, ca
urmare a creºterii ºomajului în rândul femeilor, a anunþat Agenþia Naþionalã pentru
Ocuparea Forþei de Muncã (ANOFM).
În august 2008, figurau 345.510 ºomeri în baza de date a ANOFM, cu peste 5.000
mai mulþi decât în iulie. Dintre aceºtia, doar 90.441 primesc indemnizaþie, cu peste
1.100 de persoane mai puþin decât în luna anterioarã. Ponderea ºomerilor neindemnizaþi în totalul ºomerilor se menþine ridicatã, la 73,82%, fiind cu 0,7 puncte procentuale
superioarã celei din a ºaptea lunã a acestui an. Din totalul ºomerilor neindemnizaþi, sub
douã treimi (63,57%) primesc un venit minim garantat conform Legii 416/2001 ºi venituri de completare sau plãþi compensatorii. În august 2008, rata ºomajului masculin
a rãmas constantã, la 3,8%, în timp ce rata ºomajului feminin a sporit cu 0,1 puncte
procentuale, la 3,9%, comparativ cu luna precedentã. Numãrul persoanelor fãrã loc de
muncã înregistrate a crescut foarte mult în judeþele Dolj, cu 2.170 de persoane, Iaºi, cu
732 de persoane, ºi Gorj, cu 696 persoane. În schimb, în judeþele Vaslui, Caraº-Severin
ºi Cluj au fost raportate scãderi ale ºomerilor, cu 562 de persoane, 359 ºi, respectiv,
352 de persoane.
Cei mai mulþi ºomeri neindemnizaþi în totalul celor fãrã o slujbã au fost înregistraþi
în Galaþi, Mehedinþi ºi Iaºi, unde ponderea acestora depãºeºte 85%. Cel mai ridicat nivel al ratei ºomajului a fost atins, în august, în judeþul Mehedinþi, de 8,4%, urmat de
judeþele Vaslui, cu 7,4% ºi Dolj, cu 7,1%. În judeþul Ilfov a fost înregistratã cea mai
micã ratã a ºomajului, de 1,3%.|

Eveniment

Sãrbãtoarea contabililor, umbritã
de intervenþionismul statului
La scurt timp dupã cel de-al XVII-lea
Congres al Profesiei Contabile din România, manifestare care a reunit, la Bucureºti, peste 1.500 de oficialitãþi, experþi
internaþionali, profesioniºti în domeniu ºi
reprezentanþi ai mediului de afaceri a avut
loc un alt eveniment important în viaþa
experþilor contabili ºi contabililor profesioniºti de la noi din þarã. Data de 21 septembrie este declaratã Ziua Naþionalã a
Contabilului Român, zi sãrbãtoritã la nivelul întregii þãri în organizarea Corpului
Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România. În fiecare judeþ, experþii contabili ºi contabilii autorizaþi s-au
reunit pentru a celebra aceastã zi, prima
din an aflatã sub zodia Balanþei, a echilibrului atât de mult dorit în orice profesie
liberalã. Deloc surprinzãtor, mesajele ºi
declaraþiile lansate cu aceastã ocazie s-au
aflat sub impresiile lãsate de lucrãrile
Congresului de la Bucureºti, militându-se
pentru unitate ºi pentru stoparea intervenþionismului statului în aceastã profesie
liberalã. Mesajul Consiliului Superior al
CECCAR este fãrã echivoc: „În prezent,
CECCAR este considerat unul dintre organismele europene cele mai solide. Se
poate afirma cã eforturile fãcute pentru
buna gestionare a profesiei contabile din
România îºi contureazã ºi mai mult identitatea, iar evoluþiile sunt remarcabile. ªi
cu toate acestea, în condiþiile în care, în
interior, CECCAR a trebuit sã facã faþã în
continuare unor greutãþi legate, în primul
rând, de reglementarea excesivã, România fiind printre puþinele þãri, dacã nu
chiar singura, în care activitãþile componente ale profesiei contabile sunt strict ºi
distinct reglementate de cãtre guvern ºi
nu pe cale asociativã, cum ar fi fost normal, creându-se tot mai multe organisme
care funcþioneazã pe principii monopoliste, cu impact negativ asupra calitãþii serviciilor profesionale, asupra costurilor sociale ºi chiar asupra bugetului de stat. (...).
Situaþia auditului ºi a consultanþei fiscale
în România au fost clar evocate. Cãci,
atinse de o baghetã magicã, douã activitãþi care au fãcut parte din profesia contabilã liberalã, în cadrul CECCAR, au fost
recreate ºi sustrase pentru a deveni activitãþi sub tutela statului ºi a funcþionarilor
publici, cu structuri de conducere care nu
sunt constituite ºi numite de profesioniºti
ºi care nu mai recunosc competenþele ex-

pertului contabil. În faþa acestor realitãþi
care au stopat literalmente dezvoltarea celor douã activitãþi sub toate formele ei, cu
consecinþe nefaste asupra transparenþei,
devine urgentã gãsirea unor soluþii satisfãcãtoare, pentru toþi profesioniºtii, ce
s-ar putea inspira din modelele viabile

existente în Uniunea Europeanã. Atât
timp cât sectorul public va dori sã-ºi impunã legea în sectorul privat, prin chiar
încãlcarea normelor de prudenþã, economia noastrã nu va cunoaºte înflorirea pe
care este în drept sã o pretindã. Avem o
piaþã financiarã; sã-i dãm mijloacele de a
se dezvolta. S-a discutat, de asemenea, despre fiscalitate, chiar dacã în þara noastrã
aceasta nu urmeazã nicio idee clar stabilitã. Se impoziteazã deoarece statul are nevoie de bani, fãrã sã mai intereseze consecinþele nefaste care se produc, traduse prin
decapitalizarea întreprinderilor ºi pauperizarea generalã. Or, este cazul ca statul
sã priceapã cã ºi fiscalitatea este un mijloc
de a influenþa economia, pe baza unor
obiective clare. Fiscalitatea trebuie sã devinã un instrument social prin care ponderea responsabilitãþilor sã fie împãrþitã
în mod proporþional ºi echitabil la toþi cetãþenii“ – se aratã în mesajul Consiliului
Superior.

Manifestul contabilului român
Apreciind cã profesia contabilã este
condiþionatã de nevoile pieþei, de alinierea
la standardele contabile internaþionale, de
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Eveniment
tendinþa de a dezvolta servicii cât mai diversificate ºi complementare, de armonizarea ºi coordonarea coerentã a sistemului normelor de drept ºi a celui legislativ,
participanþii la cel de-al XVII-lea Congres al Profesiei Contabile din România,
care a avut drept temã „Profesia Contabilã între reglementare ºi interesul public“,
au emis urmãtoarea Declaraþie comunã:
„1. Profesia contabilã se constituie
într-un tot unitar format din zeci de activitãþi (servicii profesionale); întreprinderile
în calitatea lor de beneficiari trebuie sã
aleagã liber serviciile de care au nevoie ºi
furnizorii doriþi. Reglementarea de o manierã monopolistã ºi exclusivistã, de cãtre
Guvern, a uneia sau a alteia din activitãþile
componente ale profesiei contabile s-a dovedit a fi dãunãtoare pieþei, prejudiciazã
atât profesioniºtii contabili, cât ºi întreprinderile ºi chiar bugetul statului, de dragul rotunjirii veniturilor unor grupuri de
interese. Cerem Guvernului sã ia mãsuri
de abrogare a reglementãrilor sale din domeniul auditului ºi consultanþei fiscale
sau de modificare a acestora pentru a înlãtura atât consecinþele negative menþionate, cât ºi discriminarea specialiºtilor români în domeniu.
2. Solicitãm adoptarea unor norme
legislative adecvate, care sã interzicã
prestarea serviciilor contabile de cãtre
persoane neautorizate.
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3. Este necesarã promovarea consecventã a dreptului de exercitare a profesiei
de expert contabil ºi de contabil autorizat, pe baza abilitãrii legale ºi prin crearea unor posibilitãþi reale care sã asigure
o liberã ºi normalã dezvoltare în sfera
specificã de activitate, în conformitate cu
standardele internaþionale în acest domeniu.
4. Experþii contabili ºi contabilii autorizaþi vor întreprinde acþiuni pentru extinderea elaborãrii ºi aplicãrii principiilor
etice în toate segmentele componente ale
profesiei contabile ºi în toate domeniile
de activitate ale profesioniºtilor contabili
pe baza Codului etic naþional.
5. Cerem Parlamentului României ca
la analiza, dezbaterea ºi aprobarea Ordonanþei privind transpunerea noii Directive
a 8-a sã reglementeze aspectele legate de
supravegherea publicã în spiritul acestei
directive.
6. CECCAR va depune în continuare
eforturi susþinute pentru aplicarea standardelor internaþionale în domeniul contabilitãþii ºi auditului (IFRS, IPSAS ºi
ISA) ºi va sprijini toate acþiunile menite
sã contribuie la realizarea misiunii ºi strategiei IFAC ºi FEE în domeniul profesiei
contabile.
7. Experþii contabili trebuie sã sprijine
dezvoltarea întreprinderilor mici ºi
mijlocii, sã ajute la ridicarea calitãþii in-

formaþiilor financiar-contabile ºi a declaraþiilor fiscale.
8. Extinderea continuã a colaborãrii cu
organele de control ºi judiciare, pentru ca
expertul sã-ºi sporeascã aportul în folosul
societãþii, pe linia combaterii fraudelor, a
crimei organizate ºi a evaziunii, dar ºi în
apãrarea intereselor societãþilor comerciale, a contribuabililor în faþa oricãror abuzuri, indiferent de natura provenienþei lor.
9. Promovarea unei profesii puternice
ºi unitare, îmbunãtãþirea mijloacelor de
comunicare, orientarea învãþãmântului
economic mediu ºi universitar pe coordonate moderne, în vederea pregãtirii ºi perfecþionãrii specialiºtilor contabili, cu deosebire a experþilor contabili a cãror profesie trebuie sã devinã recunoscutã social.
10. Cerem IFAC ºi FEE sã reia ºi sã
dezvolte cercetãrile pentru unele aspecte
de naturã conceptualã cum ar fi „interesul
public“ ºi rolul guvernelor în ce priveºte
protejarea acestuia, a profesiei contabile
ºi a activitãþilor componente.
11. Experþii contabili români solicitã
Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România sã acþioneze
în organismele europene ºi internaþionale
ale experþilor contabili pentru colaborare
ºi cooperare în plan bilateral ºi multilateral în scopul realizãrii ºi dezvoltãrii programelor profesionale la nivel naþional ºi
internaþional“.|

Eveniment

Acasã la contabilii brãileni
Aºa cum am promis, Revista „Conta“,
alãturi de echipa cotidianului „Curierul
Naþional“, a iniþiat un amplu program de
promovare a intereselor experþilor contabili ºi contabililor autorizaþi din România. Este un proiect prin care noi dorim sã
aducem atenþiei publice – ºi nu numai –
problemele cu care se confruntã cei care
aparþin acestei profesii liberale. Suntem
conºtienþi de faptul cã simpla transpunere
în paginã a unor comunicate oficiale reprezintã un demers inutil. Pentru a avea
succes acest proiect, de responsabilizare,
spunem noi, ºi pentru ca vocea tuturor
profesioniºtilor contabili din România sã
fie auzitã ºi respectatã, trebuie sã cunoaºtem, în primul rând, problemele specifice
locale ºi nu în ultimul rând sã funcþionãm
ca o interfaþã între furnizorul de servicii
contabile ºi receptorul acestora, mai ales
sectorul întreprinderilor mici ºi mijlocii.
În fiecare lunã, echipa Revistei „Conta“ ºi
a cotidianului de afaceri Curierul Naþional va organiza în capitalele de judeþ ale
þãrii o serie de dezbateri publice, încercând sã aducem la aceeaºi masã profesioniºtii contabili, reprezentanþii mediului
de afaceri, dar ºi ai autoritãþilor locale ºi
centrale. Un demers care, iatã, se bucurã
de succes, dovadã cã o astfel de primã acþiune s-a desfãºurat la Brãila cu ocazia
sãrbãtoririi Zilei Naþionale a Contabilului
Român. Mulþumim pe aceastã cale deschiderii de care a dat dovadã conducerea
Filialei Brãila a Corpului Experþilor Contabili Autorizaþi din România, în special
doamnei Antoaneta Paula ªtefãnescu, preºedinta Filialei CECCAR, ºi directorului
executiv, doamna Tamasi-Klaus Carmen.
În data de 21 septembrie, la sediul Direcþiei Generale a Finanþelor Publice, contabilii brãileni s-au reunit pentru a sãrbãtori
ziua lor naþionalã. La eveniment au participat reprezentanþii filialei locale CECCAR,
ai autoritãþilor locale ºi ai mediului de afaceri. „Dupã o perioadã de 35 de ani a apãrut în þara noastrã profesia contabilã liberã
ºi, totodatã, reînfiinþarea ca asociaþie profesionalã în 1992 a Corpului Experþilor Contabili ºi Contabili Autorizaþi din România.
În prezent, profesia contabilã liberã,
marcatã ºi ea de procesul globalizãrii, al
aderãrii la Uniunea Europeanã, trece prin
mari transformãri, dar ºi prin mari dificultãþi. Astfel, suntem ameninþaþi de o fãrâmiþare a profesiei contabile libere, prin
apariþia mai multor organisme profesionale care restricþioneazã sfera de activitate
a profesionistului contabil liber.

Dar, stimaþi colegi, fiind o zi aniversarã, doresc sã închei cu optimism: cred în
unitatea noastrã profesionalã, numai uniþi
vom reuºi sã gãsim soluþii pentru a depãºi
dificultãþile actuale, sã dãm dovadã de înþelepciune, eticã ºi moralitate în acþiunile
profesionale pe care le întreprindem, iar
serviciile noastre cãtre public, cãtre entitãþile economice sã fie de calitate, sã corespundã standardelor profesionale ºi mediului de afaceri actual“, declara în cuvântul sãu de deschidere ec. Antoaneta Paula
ªtefãnescu, preºedinta filialei CECCAR
Brãila.
Tema predilectã a reuniunii a fost cea
a celor trei deziderate ale unui contabil, ºi
anume educaþia, etica ºi auditul de calitate, temã susþinutã ºi de directoarea executivã Tamasi-Klaus Carmen. „Credibilitatea unei afaceri, vigoarea ºi atractivi-

tatea economiei naþionale depind în cea
mai mare mãsurã de informaþiile financiare ºi contabile realizate de artizanul contabilitãþii – profesionistul contabil. Fundamentatã pe un ansamblu de principii,
norme ºi convenþii, contabilitatea oferã
permanent prin „imaginea fidelã a întreprinderii“, principalul criteriu de performanþã ºi legitimitate, iar informaþiile
reale, sincere, complete ºi neutre, exprimã
în aceeaºi mãsurã gradul de moralitate al
persoanelor implicate în orice activitate
economicã: investitori, stat, angajaþi,
sindicat, manager, potenþiali investitori.
Misiunea profesionistului contabil
plecând de la aceste considerente este în
acelaºi timp nobilã, dar ºi dificilã. Pentru
satisfacerea misiunii sale, profesionistul
contabil trebuie sã fie permanent cãlãuzit
de trei deziderate esenþiale: educaþia peroctombrie 2008 |
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manentã care presupune pregãtirea continuã ºi actualizarea tuturor cunoºtinþelor
profesionale astfel încât acesta sã dea dovadã întotdeauna de profesionalism în
realizarea lucrãrilor sale, respectarea principiilor de eticã ºi a Codului etic al profesionistului contabil unanim aplicate alãturi de alte organisme internaþionale ale
profesiei contabile, astfel încât imaginea
fidelã a contabilitãþii ºi criteriile de performanþã a profesioniºtilor contabililor sã

nare a profundelor cunoºtinþe profesionale în scopul satisfacerii utilizatorilor de
informaþii financiare, a interesului public.
Obþinerea permanentã a adevãrului
contabil reclamã în egalã mãsurã profesionalismul. Astfel, contabilitatea legitimeazã ºi amelioreazã moralitatea afacerilor. Deviza „scopul scuzã mijloacele“ nu
are ce cãuta în lumea tranzacþiilor, în condiþiile unei competiþii economice morale.
Adevãrul pe care contabilul încearcã sã îl

fie fundamentate pe: adevãr, sinceritate,
regularitate, neutralitate, conformitate ºi
permanenþã, iar nu în ultimul rând calitatea serviciilor este emblema excelenþei
profesionale ºi calea principalã de îmbi-

construiascã sub forma imaginii fidele ºi
credibile constituie una dintre virtuþile
etice ºi morale în profesia contabilã cultivatã în organismul nostru profesional cu
prioritate.
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Prin comportamentul etic profesional,
contabilii trebuie sã îºi impunã permanent
o manierã de lucru compatibilã cu buna
reputaþie a profesiunii, evitând orice activitate ce ar aduce atingere reputaþiei profesiei. Permanent, profesioniºtii contabili
trebuie sã apere onoarea ºi independenþa
Corpului ºi sã manifeste calitãþi esenþiale
ce pot fi dovedite prin:
 ªtiinþã, independenþã, moralitate;
 Independenþã de spirit ºi dezinteres
material;
 Moralitate, probitate ºi demnitate.
Conduita profesionistului contabil
ºi relaþiile profesionale cu ceilalþi parteneri, colaboratori, utilizatori, trebuie caracterizate prin principiile etice fundamentale:
 Independenþã: sã se manifeste prin
libertate în spirit ºi în gândire, ºi libertate
faþã de orice interes;
 Integritate: sã fie drept, cinstit ºi
onest în executarea lucrãrilor;
 Obiectivitate: sã nu cedeze unor
prejudecãþi sau prejudecãþi apriorice;
 Secret profesional: sã respecte caracterul confidenþial al tuturor informaþiilor primite;
 Profesionalism;
 Competenþã profesionalã.
Respectând toate aceste deziderate,
profesionistul contabil va reuºi sã îºi îndeplineascã permanent misiunea sa de
apãrãtor al economiei naþionale ºi al legilor þãrii, va apãra onoarea, prestigiul ºi reputaþia profesiei sale ºi va reuºi permanent sã dea dovadã de unitate, înþelepciune ºi elitã în profesia contabilã“, s-a menþionat în timpul reuniunii de la Brãila.|
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Veºti bune toamna aduce:
diminuarea inflaþiei ºi creºterea
realã a salariilor
ªi nu are cum sã fie altfel,
având în vedere cã, potrivit
ultimelor prognoze CNP,
creºterea economicã a
României în 2008 va fi de 9,1%.
Mai mult, analiºtii se aºteaptã
ca fenomenul deflaþionist sã
continue ºi luna care urmeazã.
Avem totuºi câteva probleme
nerezolvate – industria româneascã urmeazã trendul
descrescãtor manifestat pe plan
internaþional. ªi deficitul comercial al României continuã sã se
accentueze, deºi ritmul de
creºtere a exporturilor a fost, în
intervalul ianuarie-iunie 2008,
superior celui al importurilor.
R ALUCA D OBRE

Rata anualã a inflaþiei s-a temperat, în
a opta lunã a acestui an, pânã la 8,02%,
dupã ce în luna precedentã atinsese valoarea-record pentru ultimii trei ani, de 9,04.
Nivelul înregistrat este în conformitate cu
aºteptãrile analiºtilor, care prognozau un
nivel al inflaþiei pentru august cuprins între 7,9 ºi 8,44%. Fenomenul deflaþionist
se datoreazã ieftinirii serviciilor, care a
compensat uºoara scumpire a alimentelor,
potrivit datelor publicate de cãtre Institutul Naþional de Statisticã.
„Era de aºteptat. Cred totuºi cã
sfârºitul anului va cunoaºte o ieºire din
deflaþie, iar nivelul inflaþiei pentru 2008
va fi undeva la 7%“, este de pãrere domnul Bogdan Baltazar, analist financiar
cu vastã experienþã în domeniu.
Faþã de luna anterioarã, preþurile de
consum au scãzut cu 0,09%, ca urmare a
reducerii tarifelor la servicii cu 0,9%, în
timp ce preþurile mãrfurilor nealimentare au stagnat faþã de iulie. În schimb,
preþurile produselor alimentare au cres-

cut cu 0,2%, potrivit datelor publicate
de INS.
Astfel, în august, preþurile la energie
electricã, termicã ºi gaze au rãmas nemodificate faþã de luna precedentã, în timp
ce preþurile la combustibili au scãzut cu
0,77%, iar cele la medicamente s-au diminuat cu 0,02%. Þigãrile s-au scumpit cu
0,98% faþã de iulie.
În a opta lunã a acestui an, cele mai
mari creºteri de preþuri au fost înregistrate
la ouã, de 6,2%, la fasole boabe ºi alte leguminoase, care s-au scumpit cu 2,85%
faþã de iulie, la cartofi, unde preþurile au
crescut cu 1,97%, ºi la brânzeturi, al cãror
preþ s-a mãrit cu 1,7%. Carnea ºi produsele din carne s-au scumpit în medie cu
0,23%. În schimb, s-au ieftinit în august
fructele proaspete, cu 5,38%, alte legume
– cu 2,99%, iar conservele din fructe, cu
1,4% faþã de luna trecutã, potrivit datelor
INS.
Unele servicii cu preþuri stabilite în
euro s-au ieftinit în august, pe fondul
aprecierii leului cu 1,46%, de la un curs
mediu de referinþã de 3,5792 lei/euro în
iulie la 3,5268 lei/euro în august. Astfel,
tarifele la telefonie au scãzut cu 3,92%,
cele poºtale s-au redus cu 2,84%, iar
transportul aerian s-a ieftinit în august cu
1,56%, potrivit INS.
Banca Naþionalã a României (BNR) a
modificat, la începutul lui august, în creºtere, prognoza pentru inflaþia la finalul lui
2008, de la 6% la 6,6%, în condiþiile în
care ºi-a propus o þintã de inflaþie de 3,8%
plus sau minus un punct procentual. Prognoza lua în calcul un preþ mediu al petrolului în acest an de 140 dolari/baril. Însã

„La finalul anului, am putea avea
surpriza plãcutã de a asista la o
temperare a inflaþiei înspre 6%“,
a estimat Isãrescu.

guvernatorul bãncii centrale, Mugur Isãrescu, a declarat agenþiei AFP cã BNR ºi-ar
putea revizui în curând în scãdere prognoza de inflaþie pentru sfârºitul acestui an.

CNP confirmã:
avem creºtere economicã
de peste 9% în 2008!
Comisia Naþionalã de Prognozã (CNP)
a revizuit în urcare cu 2,6 puncte procentuale estimarea pentru creºterea economicã
a României în acest an, la 9,1%, apreciind
cã, pânã în 2013, avansul produsului intern
brut nu va coborî sub 6%, potrivit prognozei preliminare de toamnã datã publicitãþii joi, 25 septembrie. Pentru 2009,
prognoza oficialã a fost, de asemenea, revizuitã în sus, la 6,5%, de la un nivel anterior de 6,1% prevãzut în prognoza de primãvarã. Creºterea economicã se va tempera
treptat în intervalul 2010-2013, plafonându-se, în ultimii doi ani ai perioadei, la 6%,
mai prevede prognoza CNP.
Ministrul Economiei ºi Finanþelor,
domnul Varujan Vosganian, a anunþat
aceste previziuni pentru creºterea economicã încã de miercuri, 24 septembrie în
cadrul unei conferinþe de presã.
„În prezent, economia României înregistreazã cei mai buni parametri din istoria sa modernã. Iar dacã în 2009 vom înregistra o creºtere economicã de 6,5%, nu
înseamnã o prãbuºire, sau hard landing
(aterizare forþatã – n.r.), cum se vehicuoctombrie 2008 |
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leazã, ci tot un avans al economiei. Nimeni nu creºte cu 9% tot timpul“, a declarat Vosganian, preluat de NewsIn.
„Nu se aºtepta nimeni la o astfel de
creºtere. Eu recomand sã ne bucurãm de
acest moment. Chiar dacã unele voci
spun cã nu este bunã aceastã creºtere,
cãci se bazeazã pe servicii ºi construcþii,
deoarece sunt volatile, ei bine, deoarece
tocmai acestea antreneazã creºterea, eu
sunt mulþumit. Trebuie însã sã fim conºtienþi cã nu vom mai avea parte de
aceastã creºtere ºi în 2009, maximum va
ajunge la 7%. Repet, nu aº fi chiar aºa
de îngrijorat, mai ales cã nu s-au deteriorat dezechilibrele, deficitul de cont
curent se situeazã tot în jurul cotei de
14%. Sigur cã finanþãrile ieftine nu vor
mai fi aºa de ieftine, se va manifesta o
contracþie a creditului“, este pãrerea reputatului analist financiar Bogdan
Baltazar.

Scãderea inflaþiei ar putea
convinge BNR sã nu mai ridice
dobânda-cheie
Banca Naþionalã a României ar putea
sã menþinã sau chiar sã diminueze dobânda de politicã monetarã în acest an, datoritã evoluþiei pozitive a inflaþiei din
august. Efectul principal se va reflecta
într-o depreciere a leului faþã de euro,
considerã analiºtii economici.
Potrivit analiºtilor ING Bank, Raiffeisen Bank ºi BRD-Groupe Société Générale, datele privind inflaþia din august nu
ar justifica o nouã majorare a dobânzii de
politicã monetarã, unii dintre aceºtia fiind
de pãrere cã BNR ar putea chiar diminua
dobânda în acest an, de la nivelul actual
de 10,25% pe an.
„Probabil cã Banca Centralã nu va
majora dobânda la 25 septembrie. Foarte
mulþi strãini aveau estimãri legate de
creºteri de dobândã. Revizuirea aºteptãrilor va pune presiune pe deprecierea gradualã a leului în perioada urmãtoare“, a
declarat, miercuri, agenþiei Mediafax, Nicolae Alexandru-Chisdeciuc, senior economist al ING Bank. Analiºtii BRD noteazã cã datele privind inflaþia din august
sunt conforme aºteptãrilor legate de reducerea indicelui preþurilor de consum sub
pragul de 7% în luna decembrie ºi nu confirmã teoriile privind supraîncãlzirea economiei. Datele prezentate, miercuri, de
INS diminueazã ºansele unei majorãri de
dobândã în septembrie, sunt de pãrere
economiºtii.
Ritmul de creºtere a salariilor nominale s-ar putea tempera sub 10% din
2010, dupã un an 2009 electoral, dar
avansul salariilor reale va continua, ca
10 |
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parte a procesului de reducere a decalajelor dintre România ºi þãrile dezvoltate
din UE, a declarat, joi, consilierul guvernatorului BNR Lucian Croitoru.

Salariile reale vor creºte
în continuare, susþinute de
creºterea economicã
„Ritmul de creºtere a salariilor s-a decorelat în 2007 de cel al productivitãþii
muncii ºi a rãmas decorelat. E greu de
crezut cã salariile vor continua sã creascã
cu 25% în urmãtorii ani. Din cauza competiþiei între partidele politice am avut
creºteri salariale aberant de mari în sectorul public“, a explicat Croitoru, prezent
la seminarul Diaspora ªtiinþificã organizat la Banca Naþionalã a României. Acesta a adãugat cã salariile din sectorul public din România tind sã fie mai mari ca
salariile din unele sectoare private. „Anul
viitor este tot unul electoral“, ceea ce ar
putea sã menþinã creºterile salariale de
douã cifre, a mai spus Croitoru. „În lume,

Bogdan Baltazar

sectorul public este plãtit mai puþin decât
sectorul privat. Acest lucru se observã
mai ales într-un ciclu economic în care
poþi avea ani foarte dinamici, în care se
plãtesc salarii mari în sectorul privat, ºi
ani în care nu se mai pot plãti aceleaºi
salarii în termeni nominali, ceea ce determinã reduceri ºi în termeni reali. Guvernul nu se aliniazã, însã, ciclului economic
în termen de salarii“, a mai adãugat consilierul guvernatorului BNR.
Deºi se aºteaptã la creºteri salariale de
o singurã cifrã, posibil din 2010, Lucian
Croitoru a precizat cã salariile reale vor
continua sã creascã în România, în cadrul
procesului de reducere a decalajelor faþã
de þãrile dezvoltate din cadrul Uniunii
Europene (UE).
În iulie, salariul mediu net a ajuns la
1.308 lei (365 euro), în creºtere cu 25,8%
faþã de aceeaºi lunã din 2007, pe fondul
avansului rapid al salariilor din industrie

ºi din unele servicii, a anunþat la începutul
lui septembrie Institutul Naþional de Statisticã. Guvernul a aprobat la începutul lui
septembrie creºterea salariului minim pe
economie de la 500 la 540 de lei, începând cu 1 octombrie, iar de la 1 ianuarie
2009 salariul minim va fi de 600 de lei.

Sectorul construcþiilor
continuã sã creascã, în timp
ce industria dã înapoi
Construcþiile în România au crescut
cu 28,4% în iulie faþã de luna similarã din
2007, acesta fiind cel mai rapid ritm de
creºtere din Uniunea Europeanã, potrivit
datelor publicate, miercuri, de biroul
european de statisticã, Eurostat.
Totuºi a obþinut poziþia a treia în Uniunea Europeanã, în iulie 2008, având un
ritm anual de creºtere a producþiei industriale de 3%, pe primele poziþii fiind Polonia ºi Lituania, cu 3,7%, potrivit datelor
publicate, vineri, de biroul european de
statisticã, Eurostat.
În iulie, România a înregistrat o comprimare a producþiei industriale cu 2% faþã de iunie 2008, numãrându-se printre
cele zece state comunitare care au raportat reduceri ale acestui indicator. Institutul
Naþional de Statisticã (INS) anunþase cã,
în iulie, producþia industrialã din România a crescut cu 5,1% faþã de aceeaºi lunã
a anului anterior, în timp ce, faþã de iunie
a acestui an, producþia industrialã a înregistrat, în iulie, o scãdere de 1,4%.
„Aceastã contracþie se datoreazã într-o oarecare mãsurã ºi creºterii costului
finanþãrii materiei prime. Apoi, o serie de
industrii europene sunt deja mature ºi deja
este destul de greu sã mai aparã industrii
de mare dinamism. Aceasta este una dintre marile probleme ale economiei mondiale la ora actualã“, comenteazã domnul
Baltazar.
România s-a clasat pe poziþia a ºaptea
în cadrul Uniunii Europene (UE) în primul semestru din 2008, dupã deficitul balanþei comerciale, care s-a adâncit la 10,8
miliarde euro, de la 9,7 miliarde euro în
aceeaºi perioadã a anului trecut, potrivit
datelor publicate, miercuri, de Eurostat.
Deficitul comercial al României s-a
accentuat, deºi ritmul de creºtere a exporturilor – de 18% – a fost, în intervalul ianuarie – iunie 2008, superior celui al importurilor, de 15%. Astfel, în primele ºase
luni, România a exportat bunuri în valoare de 16,7 miliarde de euro, cu 2,5 miliarde de euro mai mult decât în intervalul
similar din 2007. Importurile s-au cifrat la
27,5 miliarde de euro, în creºtere cu 15%
faþã de perioada menþionatã, când fuseserã de 23,9 miliarde de euro.|
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Capitalul atras – sursã de
finanþare a întreprinderii
D RD .I ONIÞÃ M IHAI -C ÃTÃLIN
U NIVERSITATEA A LEXANDRU I OAN C UZA
IAºI

În economia de piaþã, întreprinderea
dispune pentru finanþarea activitãþii sale
de o varietate de metode de procurare a
resurselor ale cãror caracteristici sunt diferite. Problema care se pune este de a
alege tipul de finanþare care se adapteazã
cel mai bine nevoilor întreprinderii, pornind de la diversitatea surselor ºi metodelor aplicabile.
O formã deosebitã a capitalurilor împrumutate la care o firmã poate apela este
capitalul atras.
Capitalurile atrase sunt resurse ce
aparþin bugetului consolidat al statului,
altor persoane fizice sau juridice aflate la
dispoziþia agentului economic pe care
acesta le foloseºte ca ºi cum ar fi propriile
fonduri.
În aceastã categorie de resurse sunt
cuprinse:
 obligaþii de platã faþã de furnizori,
cuprinse între momentul preluãrii activelor circulante ºi decontarea efectivã a
acestora;
 obligaþii de platã ce decurg din consumul de utilitãþi din afarã (energie electricã, gaze naturale, transfer de voce sau
date) întrucât decontãrile ºi regularizãrile
se fac la intervale de timp mai mari sau
mai mici în funcþie de convenþiile încheiate;
 obligaþia plãþii dobânzii la împrumuturi;
 obligaþia faþã de salariaþi, deoarece
acestora li se datoreazã zilnic echivalentul
muncii prestate, însã decontarea efectivã
se stinge în prima jumãtate a lunii urmãtoare;
 taxa pe valoarea adãugatã ºi accizele, deºi se datoreazã din momentul realizãrii tranzacþiei de vânzare, au ca termene
de vãrsare 25 ale lunii urmãtoare;
 impozitul pe venitul din salarii, contribuþia la asigurãrile sociale ºi la fondul
pentru plata ajutorului de ºomaj se deconteazã numai o singurã datã pe lunã, dar nu
mai târziu de 25 ale lunii urmãtoare;
 ºi pentru alte impozite ºi taxe
datorate sunt stabilite prin lege diferite
întârzieri ale plãþilor la bugetul public.
Pânã la scadenþa menþionatã în contract sau de legislaþia în vigoare, aceste
surse atrase nu comportã niciun cost.

Ca surse atrase pot fi menþionate ºi
arieratele (plãþi întârziate) pe care întreprinderea le poate avea cãtre terþi, reprezentând acele surse atrase ºi care nu au
fost achitate la termenele prevãzute de relaþiile contractuale sau de legile în vigoare. Spre deosebire de celelalte surse atrase, care sunt neoneroase, arieratele au un
cost pentru întreprinderea rãu-platnicã
care constã în amenzi, majorãri de întârziere ºi penalitãþi pentru depãºirea termenului de platã.
 Obligaþiile comerciale care trebuie
achitate furnizorilor, inclusiv pentru cei
de utilitãþi, au un cost care constã în penalitãþile prevãzute în contractele încheiate
între pãrþi.
Penalitãþile faþã de furnizori se calculeazã dupã formula:
Penalit furniz.= Sumã de achitat *
Nr. zile întârz. * Coef. penaliz.
Aceastã categorie de resurse atrase
pentru întreprindere are un cost foarte ridicat comparativ cu cele prezentate anterior, dar reamintim caracterul penalizator
al acestora, ele nefiind resurse la care o

societate comercialã apeleazã în mod normal.
SC Alfa SA, în cursul anului 2007,
înregistreazã urmãtoarele obligaþii restante faþã de furnizorii de bunuri ºi servicii:
 are de achitat faþã de furnizorul F1
suma de 200.000 lei, reprezentând contravaloarea acestora, cu scadenþa de platã
la data de 15.04.2007. Întreprinderea
analizatã achitã aceastã obligaþie la data
de 15.05.2007. Conform contractului încheiat între pãrþi, se prevãd, pentru fiecare
zi întârziere de platã, penalitãþi de 0,5%
din suma care trebuia achitatã;
 faþã de furnizorul F2, societatea are
de achitat suma de 400.000 lei pânã pe data
de 01.09.2007. SC Alfa îºi achitã obligaþia
comercialã pe data de 13.10.2007.
Conform formulei de calcul, penalitãþile vor fi:
Penalit F1 = 200.000 * 30 zile *
0,5% = 30.000 lei
Penalit F2 = 400.000 * 43 zile *
0,5% = 86.000 lei
Total penalitãþi comerciale: 116.000
lei.
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Dacã coeficientul de penalizare este
de 0,5% pe zi întârziere, rezultã cã într-un
an (365 zile) costul acestor resurse se
ridicã la 182,5%.
Din punct de vedere fiscal, penalitãþile
de întârziere datorate conform contractelor
încheiate între pãrþi sunt deductibile la calculul impozitului pe profit. Dacã SC Alfa
SA are o activitate profitabilã, ar putea
obþine o economie fiscalã datoritã acestei
deductibilitãþi egalã cu:
Economie fiscalã = 116.000 x 16% =
18.560 lei
Costul final al penalitãþilor =
116.000-18.560 = 97.440 lei.
În condiþiile realizãrii unei activitãþi
neprofitabile, economia fiscalã nu existã,
deci:
Costul final al penalitãþilor = Total
penalitãþi comerciale = 116.000 lei
 Pentru neachitarea la termenul de
scadenþã de cãtre debitor a obligaþiilor
bugetare, se datoreazã dupã acest termen
majorãri de întârziere.
Nu se datoreazã majorãri pentru
sumele datorate cu titlu de amenzi, obligaþii fiscale accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli de executare silitã, cheltuieli judiciare, sumele confiscate.
Conform prevederilor legale în
vigoare la aceastã datã, nivelul majorãrii
de întârziere care se aplicã este de 0,10%
pentru fiecare zi de întârziere, ºi poate fi
modificat prin legile bugetare anuale.
Din punct de vedere fiscal, majorãrile
de întârziere, datorate cãtre autoritãþile
române, nu sunt deductibile la calculul
impozitului pe profit.
SC Alfa SA a înregistrat în cursul
anului 2007 obligaþii restante faþã de
bugetul de stat care determinã urmãtoarele costuri:

Denumirea Nivelul
creanþei
creanþelor
bugetare
bugetare
TVA
Cost TVA
Impozit pe
profit
Trim.I
Cost imp.profit
Impoz.venit
salarii
Cost imp. venit
salarii
Total cost
oblig.bug.
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14.500
4.800
5.300
= 221,3

Rezultã un cost total al resurselor
atrase sub formã de obligaþii bugetare
neachitate la termen de 304,6 lei, cu o ratã

Data
scadentã

Data plãþii

Majorãri de
întârziere
(0,10%/zi)

25.02.2007
25.05.2007
25.10.2007
din care:

28.02.2007
20.06.2007
04.11.2007

43,5
124,8
53,0
221,3

1.900 25.04.2007

10.05.2006

28,5

02.03.2007
24.09.2007
24.09.2007

28,5
26,0
14,0
14,8

= 28,5
2.600
400
3.700

din care:
20.02.2007
20.08.2007
20.09.2007

= 54,8 din care:

54,8

= 304,6 din care:

304,6
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de 39% pe an, mult mai mic în comparaþie cu obligaþiile restante faþã de furnizori.
Acest cost este final, deoarece obligaþiile restante faþã de autoritãþile române
nu sunt deductibile la determinarea profitului impozabil.
Reorientarea resurselor provenite din
obligaþiile comerciale ºi bugetare restante
cãtre buna desfãºurare a activitãþii este
folositã deseori, în special de cãtre
firmele cu probleme de cash-flow. O caracteristicã favorabilã care determinã
firmele cu probleme sã apeleze la aceste
resurse este accesibilitatea lor, faþã de alte
resurse mult mai ieftine, dar la care firma
ori nu are acces datoritã condiþiilor economice ºi financiare precare cu care se
confruntã, ori nu sunt disponibile în timp
util. Aceastã redistribuire trebuie sã fie
temporarã, cu achitarea cu prioritate a
obligaþiilor comerciale ºi bugetare restante, datoritã costului acestora destul de ridicat ºi existenþei riscului de faliment care
poate sã aparã la cererea creditorilor.|
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Speculaþia cu derivate,
calea spre un profit consistent
Fie cã vorbim despre piaþa de capital autohtonã în general sau
particularizãm discuþia cãtre piaþa de instrumente financiare
derivate de la Sibiu, se poate observa cã strategia predominantã
aplicatã în vederea obþinerii de profit este cea speculativã.
Pentru investitorii care aleg acest tip de investiþie cu scopul
obþinerii de câºtiguri, este bine de ºtiut cã cele mai bune instrumente pe care un speculator prezent pe pieþele financiare le are la
dispoziþie sunt contractele derivate. Aceastã situaþie este evidenþiatã în primul rând de faptul cã tranzacþiile se realizeazã prin
depunerea unei sume care reprezintã doar 10-15% din necesarul
achiziþionãrii activului de pe piaþa spot echivalentã. Implicit asta
înseamnã cã ºi rezultatele procentuale vor fi amplificate direct
proporþional. Simplificând, speculaþia este o activitate în care un
investitor îºi asumã riscul în speranþa de a realiza profit în urma
modificãrilor de preþ. Aceastã activitate se deosebeºte de
hedging, anume acea strategie care vizeazã protejarea portofoliilor de care am mai vorbit în articolele anterioare. Diferenþele
dintre cele douã strategii sunt exemplificate în tabelul alãturat, în
funcþie de modul în care se raporteazã faþã de risc. Astfel, se
poate observa cã riscul este „acceptat“ ºi nu „creat“ de cãtre speculator, iar prezenþa speculatorilor este extrem de utilã chiar
hedgerilor care doresc sã elimine riscul.

(un leu vechi), iar rezultatele (profit/pierdere) sã fie amplificate
prin efectul de levier specific doar contractelor derivate. De asemenea, deoarece comisioanele de tranzacþionare sunt foarte mici,
speculatorii pot sã iniþieze ºi sã închidã poziþii fãrã a mai fi îngrijoraþi de acumularea pierderilor rezultate de pe urma unor tranzacþionãri excesive. Pe de altã parte, accesul pe piaþa de la Sibiu
este unul rapid ºi facil. Dupã semnarea contractului de intermediere cu brokerul, deschiderea unui cont ºi a depunerii sumei necesare pentru marjã, investitorul e gata sã tranzacþioneze. Marele
avantaj al pieþei la termen este însã posibilitarea ca investitorul sã
înceapã printr-o tranzacþie de vânzare. Speculatorul poate astfel
cumpãra de pe piaþa futures dacã se aºteaptã ca preþurile sã
creascã ºi poate vinde dacã se aºteaptã la o scãdere a acestora.
În încheiere este bine de ºtiut cã un speculator este întotdeauna expus la risc, iar câºtigul sau pierderea de pe piaþa futures nu
sunt compensate de câºtigul sau pierderea de pe piaþa la vedere.|
* Acest articol are rolul unui demers educaþional. Strategiile
prezentate nu reprezintã sfaturi de investiþie. Responsabilitatea
aplicãrii acestora aparþine doar investitorilor.

Cumpãrã contracte Vând contracte
futures
futures
Hedgerii

Speculatorii

pentru a se proteja
împotriva creºterii
preþurilor

pentru a se proteja
împotriva scãderii
preþurilor

pentru a obþine
pentru a obþine
profit din creºterea profit din scãderea
preþurilor
preþurilor

Speculaþiile cu derivate nu sunt jocuri de noroc
Rolul activitãþii speculative pe piaþa bursierã este unul pozitiv. Dar pentru a-l înþelege trebuie sã subliniem în primul rând
asocierea eronatã între speculaþii ºi jocurile de noroc. Diferenþa
este însã clarã: jocurile de noroc implicã în primul rând o creare
artificialã de risc din partea jucãtorului. Pentru jocurile de noroc
regulile ºi convenþiile sunt artificiale iar riscul nu ar fi existat fãrã
dorinþa jucãtorului. În schimb, dupã cum am observat deja, în cazul pieþelor futures, speculatorul acceptã un risc comercial care
exista anterior ºi fãrã prezenþa sa. Acesta este un risc implicit aferent schimbãrilor condiþiilor economice generale ºi, totodatã, dat
de deciziile individuale ale participanþilor prezenþi pe o anumitã
piaþã. Avantajele sunt resimþite pe de o parte de cãtre agenþii ce
îºi acoperã riscul de preþ pe pieþele futures ºi, ca atare, la urmã,
de cãtre consumatorii finali, care beneficiazã de continuitatea
activitãþilor de producþie, procesare ºi comercializare.

Cum funcþioneazã speculaþia?
Pentru participanþii din piaþa de capital care vor sã beneficieze
pânã ºi de cele mai mici miºcãri de preþ ale acþiunilor listate în
piaþa spot (dar ºi ale valutelor sau al ale aurului) piaþa organizatã
de Bursa Monetar-Financiarã ºi de Mãrfuri Sibiu le vine în întâmpinarea dorinþelor. La bursa sibianã speculatorii au posibilitatea sã profite de pe urma unor miºcãri cu amplitudine minimã
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Contabilul, axul central
al societãþii comerciale
E C . R ADU I CONARU
E XPERT CONTABIL LIBER - PROFESIONIST
C.E.C.C.A.R. - FILIALA B RÃILA

Situaþia economicã actualã în þara
noastrã se caracterizeazã prin existenþa
unei diversitãþi de entitãþi mici ºi mijlocii
care, în multe cazuri, nu au compartimente specializate de contabilitate. Acest lucru nu le exonereazã, însã, de îndeplinirea
obligaþiilor legale ce le revin pe linia conducerii evidenþelor contabile ºi a întocmirii raportãrilor financiar-fiscale.
În realizarea sarcinilor respective este
chemat în ajutor specialistul contabil (fie
angajat, autorizat, expert contabil sau
societate profesionalã), el deþinând un rol
deosebit de important în bunul mers al
afacerii unui întreprinzãtor.

De ce este nevoie
de un contabil?
Aceastã întrebare este pe buzele multor mici întreprinzãtori, persoane juridice
sau chiar persoane fizice independente,
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încã de la înfiinþare, ºtiut fiind faptul cã
nimeni nu vrea încã o cheltuialã în plus.
Un astfel de mod de gândire este neproductiv, pentru cã specialistul contabil trebuie vãzut ca un „doctor“ care monitorizeazã sãnãtatea afacerii. Înainte de a discuta calitãþile unui bun contabil sau ale
unei firme de contabilitate ºi lãsând la o
parte faptul cã prevederile legale actuale
îl obligã, sã vedem de ce un manager are
nevoie de sprijinul unui contabil, bun sau
mai puþin bun.
În primul rând, el trebuie sã cunoascã
permanent starea firmei, iar profesionistul
contabil are obligaþia de a cãuta ºi de a
asigura în orice moment reflectarea unei
imagini fidele, clare ºi complete asupra
patrimoniului ºi a rezultatelor afacerii entitãþii, ceea ce constituie însãºi esenþa activitãþii sale de specialist în domeniu.
În al doilea rând, se apeleazã la serviciile unui specialist contabil pentru ca
acesta sã întocmeascã anumite documente
de sintezã lunare, declaraþii bugetare, pre-

cum ºi situaþii financiare semestriale ºi
anuale ºi sã le prezinte organismelor care
le-au cerut (financiar-bancare sau de stat).
Fiecare situaþie financiarã, precum ºi
orice declaraþie referitoare la impozite ºi
taxe, contribuþii sociale etc., necesitã
completarea dupã anumite reguli specifice, reguli care, dacã nu sunt respectate,
conduc la greºeli în formulare, ceea ce
implicã un timp suplimentar pentru refacerea lor ºi, de cele mai multe ori, erorile
ºi întârzierile la depunere conduc la penalizãri ºi amenzi. Deci, din acest punct de
vedere, un profesionist contabil bun este
indispensabil.

Cum este ales contabilul?
Dupã rezolvarea problemelor cu
diferitele instituþii ale statului sau financiar-bancare, un bun contabil ar trebui sã
meargã mai departe ºi sã îndrume întreprinzãtorul în rezolvarea aspectelor financiare ale afacerii sale. Acest lucru ne conduce cãtre cel mai important criteriu al
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alegerii unui bun contabil. Sunt în stare
managerul ºi profesionistul contabil sã se
înþeleagã reciproc?
Este foarte important ca în permanenþã comunicarea dintre cei doi sã fie
deschisã ºi contabilul sã analizeze pertinent ºi cu profesionalism informaþiile financiare pe care le oferã. Un bun contabil
va renunþa la limbajul specific profesiei,
aºa-numita „contabiliceascã“, ºi va discuta cu întreprinzãtorul într-un mod care
sã-l ajute sã înþeleagã ºi sã conducã mai
bine afacerea, cã doar pe drept cuvânt el
este considerat de mulþi aºa-numita
„mânã dreaptã“ a managerului.
Când un întreprinzãtor alege un contabil, el trebuie sã selecteze un profesionist care pare sã fie interesat de activitatea
sa ºi cu care sã simtã cã poate stabili o legãturã. Pasul urmãtor este cã acesta sã se
asigure cã persoana cu care vorbeºte este
cea cu care va colabora în mod deschis,
fãrã reþineri ºi bariere ºi cãreia îi va putea
destãinui din secretele afacerii sale.
Totuºi, managerul nu se poate aºtepta ca
acest contabil sã fie disponibil 24 de ore
pe zi, deºi în mod rezonabil el trebuie sã
primeascã rãspuns la o solicitare în cel
mult 24 de ore.
Pentru ca informaþiile contabile sã fie
folositoare, ele trebuie sã fie obþinute la
timp. Firma va cãuta un specialist care sã

fie capabil sã obþinã cele mai multe informaþii în câteva zile de la sfârºitul lunii.
Dacã este o situaþie lunarã, aceasta trebuie
prezentatã în cel mult 10 zile. Dacã este
nevoie de un raport trimestrial, el trebuie
sã fie gata în maximum 20 de zile. Dacã
este vorba de un raport anual, ideal ar fi
ca informaþiile sã fie disponibile în cel
mult 30 de zile. Pentru ca afacerea sã fie
condusã cu succes, este bine ca întreprinzãtorul sã solicite ºi sã capete informaþiile
contabile cel puþin o datã pe lunã.
Motivaþia pentru ca un contabil sã satisfacã toate aceste cerinþe este aceea ca
activitãþile firmei sã fie importante pentru
el. O realitate a zilelor noastre este cã specialiºtii contabili, îndeosebi liber-profesioniºtii ºi societãþile de profil, îºi vor
servi întotdeauna cu precãdere cei mai
importanþi clienþi, pentru cã ei genereazã
cele mai substanþiale onorarii. Este indicat pentru un manager ca el sã identifice
locul pe care se situeazã afacerea sa pe
aceastã scalã. Dacã este „cel mai mic client“ al contabilului sãu, se pune problema
dacã acesta va respecta întocmai angajamentele asumate. Dacã nu este sigur de
acest lucru, va trebui sã caute un profesionist care deþine un portofoliu de clienþi
cu dimensiuni ale afacerilor similare cu
dimensiunea afacerii sale.
Un alt aspect, de asemenea, foarte
important de care trebuie sã þinã seama
un întreprinzãtor atunci când îºi alege un
astfel de colaborator este experienþa contabilului. Este bine cunoscut cã în aceastã profesie existã mai multe grade de calificare, în funcþie de pregãtirea teoreticã
ºi de experienþa profesionalã, cum ar fi:
contabil simplu, contabil autorizat, economist ºi expert contabil. Studiile liceale,
postliceale sau universitare nu spun totul
ºi este bine ca managerul sã se intereseze
ºi de experienþa dobânditã dupã terminarea ºcolii. Dacã persoana respectivã
are un anumit numãr de ani de experienþã
în domeniul sãu de afaceri, în sectorul
sãu de activitate sau la firme similare,
atunci acest lucru ar putea fi mult mai folositor decât vastele sale cunoºtinþe teoretice.
Totuºi, experienþa ºi anii de muncã într-un domeniu nu pot forma în întregime
abilitatea de a rãspunde la orice fel de întrebãri. O bunã practicã în domeniul financiar-contabil ºi fiscal are la bazã ºi capacitatea contabilului de a cere ºi opinia
altora. Nimeni nu poate afirma cã ºtie
absolut totul în acest domeniu, este chiar
imposibil, dar un bun profesionist se va
consulta ºi va apela la cunoºtinþele altor
colegi de breaslã sau va solicita consiliere
organului fiscal.

Cum se stabileºte onorariul?
Când vorbeºte despre onorariu, un
întreprinzãtor trebuie sã ºtie pe ce anume
se fundamenteazã acesta. Un element important care trebuie luat în calcul este timpul alocat pentru realizarea sarcinilor. De
asemenea, onorariul trebuie sã se bazeze
pe combinaþia dintre volumul ºi calitatea
informaþiilor contabile care se oferã conducerii firmei, în urma prelucrãrii documentelor primare, þinând cont ºi de calificarea ºi competenþa profesionalã a contabilului. Pe de altã parte, un profesionist
poate avansa un tarif pe orã pentru activitatea desfãºuratã. Acest lucru este de înþeles atunci când el nu ºtie exact la ce sã se
aºtepte în legãturã cu volumul ºi complexitatea lucrãrilor ce vor fi executate.
Dacã la început nu a fost stabilit un
onorariu corect, ulterior, de comun acord,
prin negociere, el poate fi ajustat în mod
obiectiv, deoarece, dacã este lãsatã neclarificatã aceastã problemã importantã, ea
poate aduce nemulþumiri ºi prejudicii grave relaþiilor reciproce. În plus, când se
comparã douã onorarii diferite, trebuie sã
se compare ºi calitatea serviciilor primite
în schimbul lor.
Atât managerul, cât ºi profesionistul
contabil trebuie sã se intereseze ºi de
modul cum evolueazã piaþa serviciilor de
contabilitate, precum ºi a onorariilor. Doi
factori ar putea determina creºterea costurilor acestor servicii. Primul ar fi creºterea
generalã a preþurilor ºi tarifelor determinatã de inflaþie. Al doilea ar fi reprezentat
de dezvoltarea afacerilor ºi creºterea volumului de muncã prestatã. Ca orice cheltuieli ale firmei, ºi onorariul trebuie sã fie
la un nivel accesibil, adaptat la posibilitãþile sale reale. Acesta mai poate fi determinat ºi de numãrul de salariaþi sau de
puncte de lucru ale entitãþii respective.
De asemenea, onorariul mai depinde
ºi de zona geograficã în care este situatã
firma, având în vedere cã zone diferite
prezintã o putere de cumpãrare diferitã a
populaþiei ºi, deci, un potenþial diferit al
firmelor.
În concluzie, pentru ca relaþia dintre
un întreprinzãtor ºi un bun contabil sã fie
una optimã, bazatã pe încredere ºi înþelegere reciprocã, spre bunul mers al afacerilor firmei, contabilul trebuie sã fie:
- un specialist cu care managerul sã
poatã comunica în mod deschis;
- un profesionist care va trata cu
interes ºi cu prioritate problemele firmei;
- un specialist care va putea soluþiona
problemele firmei singur sau apelând la
alte surse de documentare;
- un profesionist care sã ofere servicii
de calitate pe mãsura onorariului primit.|
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Fuziuni ºi divizãri de întreprinderi
D AN D ORINA S IMONA ,
D IR . E C . SC GLIAL TEAM EXIM SRL, H UNEDOARA

Din punct de vedere juridic, operaþiunile de fuziune ºi divizare sunt reglementate prin Legea nr.31/1990 privind societãþile
comerciale, cu toate reglementãrile ºi modificãrile în vigoare.
Fuziunea este operaþiunea prin care douã sau mai multe societãþi comerciale hotãrãsc separat transmiterea elementelor de
activ ºi de pasiv la una dintre societãþi sau înfiinþarea unei noi
societãþi comerciale în scopul comasãrii activitãþilor.
O asemenea concentrare permite raþionalizarea producþiei ºi
ameliorarea randamentului global.
Divizarea se face prin împãrþirea integralã a elementelor de
activ ºi de pasiv ale unei societãþi comerciale care îºi înceteazã
existenþa, între douã sau mai multe societãþi comerciale existente
ori care iau fiinþã.
Fuziunea sau divizarea are ca efect dizolvarea, fãrã lichidare,
a societãþilor comerciale care îºi înceteazã existenþa ºi transmiterea universalã a elementelor de activ ºi de pasiv cãtre societatea sau societãþile comerciale beneficiare, în starea în care se
aflã la data fuziunii sau divizãrii.
Divizarea societãþilor comerciale ºi aportul parþial de activ
prezintã analogii cu operaþiile de fuziune atât pe plan juridic ºi al
tehnicii contabile, cât ºi în ceea ce priveºte obiectivele economice.
Motivele economice ale fuziunii sunt date de obþinerea unor
economii de scara, dobândirea de competenþe superioare (ex:
fuziune pentru cã are un personal foarte calificat) ameliorarea

gestiunii (pentru a scãpa de faliment), ceea ce conduce la diverse
tipuri de fuziune, ºi anume: fuziune-dezvoltare, fuziune-salvare,
fuziuni juridice sau sociale.
Fuziunea poate îmbrãca fie forma creãrii unei societãþi noi
prin aportul societãþilor existente (fuziune-reuniune), fie a absorbþiei unei societãþi de cãtre altã societate (fuziune-absorbþie).
Fuziunea-reuniune presupune dizolvarea societãþilor existente
(A ºi B) ºi crearea unei noi societãþi (C).
Fuziunea-absorbþie presupune dizolvarea societãþii absorbite
(B) ºi creºterea capitalului societãþii absorbante. Societatea dizolvatã îºi transferã întreg patrimoniul la societatea nou creatã sau la
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societatea absorbantã. Asociaþii societãþii dizolvate primesc, în
schimbul titlurilor deþinute, titluri emise de cãtre societatea nou
creatã sau de cãtre societatea absorbantã.
Modalitãþile de fuziune sunt stipulate într-un proiect de fuziune întocmit de cãtre managerii societãþilor implicate în operaþie, proiect care trebuie aprobat de Adunarea generalã a asociaþilor fiecãrei societãþi.
Din punct de vedere organizaþional sau strategic, fuziunea
(operaþia de creºtere externã) poate fi de tip:
 Orizontal: când, în vederea întãririi gamei sale de produse,
o societate fuzioneazã cu altã societate din acelaºi sector de activitate;
 Vertical: când o entitate fuzioneazã cu un furnizor, în scopul controlului unei surse de aprovizionare, sau cu un client, în
scopul dezvoltãrii reþelei de distribuþie:
 Conglomerat: când ea are ca efect reunirea în aceeaºi entitate juridicã a douã sau mai multe societãþi din domenii diferite
de activitate; interesul structurii conglomerat este reducerea
riscului economic prin diversificarea portofoliului de activitãþi.
Aceastã clasificare permite evidenþierea motivelor economice ºi financiare ale operaþiilor de fuziune ºi ale altor operaþii de
creºtere externã: economiile de scarã, creºterea puterii de piaþã a
întreprinderii ºi sinergiile de naturã economico-financiarã.
Economiile de scarã se traduc prin diminuarea costului de
producþie ca urmare a creºterii volumului de producþie. De
asemenea, ele pot decurge din reducerea cheltuielilor administrative de structure (reducerea taliei serviciilor contabile, financiare
etc.).
Creºterea taliei întreprinderii, ca urmare a fuziunii, mãreºte
puterea de negociere a noii entitãþi vizavi de clienþi (creºte marja
de manevrã în materie de fixare a preþurilor) ºi furnizori
(creºterea consumurilor permite obþinerea unor condiþii mai bune
în ceea ce priveºte preþurile ºi/sau condiþiile de platã).
Divizarea este operaþia de transmitere a patrimoniului unei
societãþi, fie la douã sau mai multe societãþi existente (divizare
prin absorbþie), fie la douã sau mai multe societãþi noi (divizarea
prin crearea de societãþi noi).
Divizarea antreneazã dizolvarea societãþii divizate (A) ºi constituirea (B) sau creºterea capitalului (C) societãþilor care beneficiazã de transferul patrimoniului.
Activele ºi datoriile societãþii divizate sunt partajate între societãþile beneficiare ale transferului de patrimoniu. Asociaþii societãþii divizate primesc, în schimbul titlurilor deþinute, titluri emise de cãtre societãþile beneficiare ale transferului de patrimoniu.
În aparenþã, divizarea apare ca fiind opusul operaþiei de fuziune. În realitate, divizarea poate sã conducã la concentrarea
capitalurilor.
Divizarea se face prin împãrþirea integralã a patrimoniului
unei societãþi între douã sau mai multe societãþi existente sau care
iau fiinþã conform art. 233 al.2 din Legea nr.31/1990 privind
societãþile comerciale, republicatã.
Aportul parþial de activ este operaþia prin care o societate
transferã altei societãþi (existente sau nou create) o parte dintre
elementele sale de activ, primind în schimbul acestui transfer
titluri emise de cãtre societatea beneficiarã a aportului. Aportul
parþial de activ antreneazã crearea sau creºterea capitalului societãþii beneficiare a aportului (B). Societatea aportoare (A) continuã
sã existe. Dacã ea distribuie asociaþiilor sai titlurile primite de la
societatea beneficiarã a aportului (B) ºi dacã aceastã distribuire
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este imputatã asupra capitalului, operaþia antreneazã o reducere a
capitalului societãþii A.
Aportul parþial de activ poate corespunde mai multor obiective de reorganizare:
 În caz de reorganizare internã a unui grup ce doreºte filializarea unui departament pânã la privarea de orice autonomie
juridicã ºi fiscalã: o societate ce îºi desfãºoarã activitatea în mai
multe sectoare de activitate poate sã-ºi aporteze activele industriale unor filiale diferite pentru care ea va deveni holding;
 În caz de cooperare inter-societãþi: douã sau mai multe societãþi creeazã o filialã comunã cãreia îi aporteazã elementele unei
activitãþi pe care fiecare o exersa, pânã la data aportului, în mod
separat;
 În caz de cesiune a unui sector de activitate unei societãþi
concurente: societatea aportoare se concentreazã asupra activitãþilor sale de bazã preluând, totodatã, o participaþie în societatea beneficiarã a aportului.
Operaþiile de fuziune ºi divizare antreneazã un schimb de
titluri. În scopul stabilirii raportului de schimb între titluri, societãþile participante la schimb trebuie sã facã obiectul unei evaluãri.
De exemplu, în cazul fuziunii prin absorbþie, trebuie estimate:
patrimoniul aportat de cãtre societatea absorbitã ºi numãrul de
acþiuni emise de cãtre societatea absorbantã pentru remunerarea
acestui aport. Aparent, determinarea numãrului de acþiuni ce trebuie emise de cãtre societatea absorbantã s-ar putea realiza, similar unei simple majorãri de capital prin aport în naturã, ca raport
între valoarea netã a aportului ºi valoarea acþiunii emise. În realitate însã, evaluãrile sunt mult mai delicate, în special atunci
când este vorba despre operaþii de fuziune care vizeazã ameliorarea rentabilitãþii economice a societãþilor implicate. În aceste
cazuri, nu conteazã valoarea absolutã a aporturilor, ci „greutatea
lor economicã“. Altfel spus, evaluarea aportului trece pe plan
secundar în raport cu stabilirea paritãþii de schimb.
Indiferent cã este utilizatã sau nu este utilizatã pentru fixarea
raportului de schimb, valoarea activelor ºi pasivelor aportate este
importantã deoarece ea reprezintã baza de contabilizare în societatea beneficiarã a aportului. Pentru evaluarea aportului pot fi
reþinute valorile contabile, valorile de utilitate sau valorile intermediare.
Determinarea raportului de schimb presupune compararea
societãþilor implicate în fuziune sau divizare sub aspect economic,
tehnic, financiar ºi uman. În acest scop, apar ca fiind necesare mai
multe criterii: activ net contabil, activ net contabil corijat, valoare
de randament, rezultate previzionare, valoare bursierã etc.
Existenþa unor diferenþe între raportul de schimb ºi valoarea
aporturilor se poate explica prin existenþa: unui superbeneficiu
probabil, dar dificil de apreciat, sub forma aportului de elemente
necorporale; unor elemente precum impozite amânate, contracte
de leasing, datorii actualizate; unor elemente necuantificabile
precum eliminarea concurenþilor.
Diferenþa dintre valoarea aportului societãþii absorbite ºi valoarea nominalã a acþiunilor sau pãrþilor sociale create de cãtre
societatea absorbantã (beneficiarã a transferului de patrimoniu) ºi
distribuite vechilor asociaþi reprezintã prima de fuziune (prima de
scindare).
Operaþiile de fuziune pot fi realizate de cãtre societãþi între
care nu existã nicio legãturã financiarã la nivelul capitalurilor
proprii. Cel mai adesea însã, societãþile între care existã deja participaþii procedeazã, în cadrul unei politici de accentuare a concentrãrii, la operaþii de regrupare. În acest caz se adaugã tratamentul participaþiilor existente.
Consecinþele diferã în funcþie de situaþie. Astfel, în ceea ce
priveºte participaþiile, pot fi identificate trei tipuri de relaþii finan-

ciare: societatea absorbantã deþine titluri ale societãþii absorbite;
societatea absorbitã deþine titluri ale societãþii absorbante; societatea absorbantã ºi societatea absorbitã îºi deþin reciproc acþiuni.
Problemele legate de fuziune depãºesc cu mult aspectele contabile ºi reprezintã adesea un motiv de rupere a acordului de fuziune o fuziune din douã eºueazã.
Fuziunea nu necesitã lichidarea societãþii aportoare deoarece
obligaþiile acesteia faþã de terþi sunt preluate de cãtre societatea
beneficiarã a aportului. Deºi înregistrãrile contabile privind
dizolvarea sunt similare celor privind lichidarea unei societãþi
comerciale, apar totuºi câteva diferenþe esenþiale:
 Nu existã un lichidator;
 Activele nu sunt vândute bucatã cu bucatã, ci sunt preluate
de cãtre societatea/societãþile beneficiare ale aportului;
 Nu se pune problema rãmânerii unor datorii neachitate în
cazul societãþilor pe acþiuni ºi al societãþilor cu rãspundere limitatã.
Fuziunea ºi operaþiile asimilate trebuie înregistrate atât în
contabilitatea societãþilor care îºi transferã patrimoniul, cât ºi în
contabilitatea societãþilor beneficiare de aporturi.

Studiu de caz 1 – Fuziunea societãþilor care nu
au participaþii reciproce:
a) nu existã plusuri sau minusuri de valoare

Se cunosc urmãtoare date: societatea A (absorbantã): imobilizãri 6.000, stocuri 1500, creanþe 1.500, disponibil 500, capital
social 4.000 (400 acþiuni x 10valoare nominalã), rezerve 2000,
datorii bancare 3000, datorii furnizori 500. Societatea B
(absorbitã): imobilizãri 3000, stocuri 1.000, creanþe 1.500,
disponibil 500 capital social 2.500 (500acþiuni x 5 valoare nominalã) rezerve 500, datorii bancare 2.000, datorii furnizori 1.000.
- determinarea activului net contabil corijat la cele douã
societãþi:
ANNC=Activ real - Datorii reale=Capitaluri proprii
ANNC-soc A=4000+2000=6000 (capital social+rezerve)
ANCC -soc B=6000-2000-1000=3000 (active - datorii)
- valoarea intrinsecã:
VI= ANNC
Nr acþiuni
VI-soc A=6000/400=15lei/acþiune
VI-soc B=3000/500=6lei/acþiune
- raportul de schimb:
VI-soc B (absorbitã)
VI-soc A (absorbanta)
Raport de schimb= 6/15=2/5, adicã pentru 5 acþiuni B se vor
primi 2 acþiuni A
- numãrul acþiunilor de emis:
Nr acþiuni = Valoare aport
Valoare intrinsecã absorbant
Nr act=3000/15=200 acþiuni
- determinarea creºterii capitalului social
Capital social=Nr. acþiuni emise x valoarea nominalã
Creºtere capital social=200 x 10=2000
- determinarea valorii primei de fuziune
Prima de fuziune=Valoare aport-Creºtere capital social
Prima de aport=3000-2000=1000
b) existã plusuri de valoare

- la societatea A, din valoarea imobilizãrilor 300 reprezintã
cheltuieli de constituire, restul sunt imobilizãri corporale pentru
care, la evaluare, se determinã un plus de 1500
- la societatea B, valoarea cheltuielilor de constituire este de
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200, plusul de valoare pentru restul imobilizãrilor este de 1700.
-determinarea valorii activului net contabil corijat:
ANCC=Capital propriu±diferenþe valoare
ANCC - soc A=6000(capital propriu)-300(chelt constituire)
+1500(plus valoare)
ANCC soc A=7200
ANCC- soc B =3000-200+1700=4500
- determinarea valorii intrinseci:
VI= ANNC
Nr acþiuni
VI soc A=7200/400=18
VI soc B=4500/500=9
- determinarea raportului de schimb:
VI-soc B (absorbitã)
VI-soc A (absorbantã)
- 1 acþiune A pentru 2 acþiuni B
- determinarea numãrului de acþiuni de emis:
Nr acþiuni = Valoare aport
Valoare intrinsecã absorbant
Nr. acþiuni= 4500/18=250 acþiuni
- determinarea creºterii capitalului social
Capital social=Nr. acþiuni emise x valoarea nominalã
Capital social=250 x 10=2500
- determinarea valorii primei de fuziune
Prima de fuziune=Valoare aport-Creºtere capital social
Prima de fuziune=4500-2500=2000
La contabilizarea operaþiilor de fuziune va þine cont de faptul
cã aportul este primit la valoarea sa realã (justã), ceea ce va conduce la recunoaºterea unor impozite amânate.
1. la societatea A- cu diferenþe de valoare înregistrate la
imobilizãri:

-creºterea capitalului social:
456
%
4500
1012
2500
1042
2000
- primirea aporturilor:
7500
%
=
%
7500
4500
21x
456
4500
1000
371
519
2000
1500
4111
401
1000
500
5121
Bilanþul societãþii A dupã operaþia de fuziune se prezintã
astfel:
Imobilizãri=6000+4000=10500
Capital social=4000+2500=6500
Stocuri=1500+1000=2500
Rezerve=2000
Creanþe=1500+1500=3000
Prima de fuziune=2000
Disponibil=500+500=1000
Datorii bancare=3000+2000=5000
Datorii furnizori=500+1000=1500
Total activ = 17000
Total pasiv=17000
2. la societatea B se vor contabiliza urmãtoarele etape
ale fuziunii:

- predarea aporturilor:
7500
4500
2000
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7500
3000
1000

1000

401

- primirea titlurilor:
503
=
- partajul capitalurilor:
%
= 456
1012
106
121
- distribuirea acþiunilor:
456
= 503

4111
512
121

1500
500
1500

461

4500

4500
2500
500
1500
4500

Studiu de caz 2 - Fuziunea societãþilor care
deþin participaþii reciproce:
a) absorbanta deþine acþiuni la absorbitã
 din bilanþul celor douã societãþi care intrã în fuziune se
cunosc urmãtoarele date exprimate în mii lei
- societatea A(absorbant): brevete 34, imobilizãri corporale
76,1, titluri deþinute la societatea B 3,6, active circulante 106,
capital social 120 (20.000 acþiuni), rezerve 15, datorii 85.
- societatea B (absorbit):brevete 3,5, imobilizãri corporale 11,
active circulante 16,5, capital social 18(6000 acþiuni), rezerve
2,5, datorii 10,75.
- societatea A deþine 20% din acþiunile societãþii B;
- raportul de schimb este negociat la 1 acþiune A la 4 acþiuni B.

Studii de caz
ANCC soc B=20,25 (18+2,25) --------- valoare aport=20,25
A deþine 20% din acþiunile lui B, adicã 4,05 mii lei
=> prima fuziune secundarã=4,05-3,6=0,45 mii lei
Restul acþionarilor deþin 80%, adicã 4.800 acþiuni în valoare
de 16,2 mii lei
Nr acþiunilor de emis=4800 x 1/4=1200 acþiuni, unde
1/4 este raportul de schimb negociat
Creºterea capitalului social=1200 act. x 6 VN=7,2 mii lei,
Unde VN 6=120000 lei/2000 acþiuni
=> prima de fuziune principalã=16,2-7,2=9 mii lei
=> prima de fuziune totalã = 9,45 mii lei
b) absorbita deþine acþiuni la absorbantã

- societatea A (absorbantã) deþine: active diverse 18 mil, capital social 50000 acþiuni x 250 VN=12,5mil, rezerve 3,5 mil,
datorii 2 mil.
- societatea B (absorbitã) deþine active diverse 7 mil, titluri
deþinute la soc A 5000act x 350=1,75 mil, capital social 10000
act x 300VN=3mil, rezerve 2mil, datorii 3,75 mil.
- în urma inventarierii se înregistreazã un plus de valoare pentru active de 4 mil la soc A ºi de 0,75 mil la soc B;
- societatea A vã primi ca aport de la socB propriile titluri pe
care le va anula, ea neavând voie sã le deþinã:
ANCC-socA=12,5+3,5+4=20mil
VI-socA=20mil/50000act=400lei/act
ANCC-socB=3+2+0,75+[400*5000-350*5000]=6mil
* se þine cont de plusul de valoare a titlurilor deþinute, de la

Bine de cunoscut - legislaþie privind
operaþiunile de fuziune, divizare
-Legea contabilitãþii nr.81/1991, republicatã
-Ordonanþa Guvernului nr.70/2004, pt. modificarea
L.82/1991
-Legea nr.31/1990 privind societãþile comerciale, republicatã
-Legea nr.64/1995, privind procedura reorganizãrii judiciare ºi a falimentului, republicatã
-O.M.F nr.1376/2004 pentru aprobarea Normelor
Metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaþiuni de fuziune, divizare, dizolvare ºi lichidare a societãþilor comerciale, precum ºi retragerea sau
excluderea unor asociaþi din cadrul societãþilor comerciale ºi tratamentul fiscal al acestora.
350 la achiziþie la 400 la momentul inventarierii
VI-socB=6mil/10000act=600lei/acþiune
Nr. Acþiuni de emis=6mil/400=15000 acþiuni
Creºterea capitalului social=15000act x 250VN
socA=3,75mil
Prima de fuziune=6mil-3,75mil=2,25mil
Contabilizarea înregistrãrilor:

- la societatea A:
456
=%
1012
1042

6mil
3,75mil
2,25mil

9,75 mil
7,75mil
2mil

%
=
2xx
503

%
456
401

% =
1012
1042

503

2mil
1,25mil (500act x 250VN)
0,75mil

- la societatea B:
9,75mil
%
6mil
461
3,75mil
401

9,75mil
6mil
3,75mil

=

%
2xx
503
121

9,75mil
7mil
1,75mil
0,75mil

503 =
%
=
1012
106
121

461
456

6mil
6mil
3mil
2mil
1mil

456 =

503

6mil

În concluzie, în conformitate cu prevederile art.26 din Legea
contabilitãþii nr.82/1991, republicatã, fiecare societate comercialã are obligaþia sã întocmeascã situaþii financiare cu ocazia fuziunii sau divizãrii, în condiþiile legii, ºi, de asemenea, societãþile
care fuzioneazã sau se divizeazã au obligaþia sã efectueze inventarierea elementelor de activ ºi de pasiv, precum ºi evaluarea
globalã a întreprinderii în vederea determinãrii valorii globale a
societãþii, iar în cazul divizãrii împãrþirea elementelor de activ ºi
de pasiv ale societãþii comerciale care se divizeazã, stabilirea creanþelor ºi obligaþiilor, determinarea numãrului de pãrþi sociale
prin diferitele metode cunoscute.|
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Logistica obþinerii unui credit
ipotecar
Aºteptaþi preaprobarea creditului înainte de
a plãti avansul vânzãtorului!  În urma evaluãrii
imobilului, banca hotãrãºte valoarea creditului  Atenþie
la costurile specifice rambursãrii anticipate
R ALUCA D OBRE

Obþinerea unui credit ipotecar nu este
deloc uºoarã. Pornind de la alegerea celui
mai bun produs de creditare ºi pânã la depunerea dosarului ºi tragerea banilor împrumutaþi de cãtre bancã solicitantului,
drumul este lung ºi anevoios. ªi nicidecum lipsit de pericole, pentru cã existã
riscul ca documentaþia solicitatã de bancã
sã nu fie corect ataºatã la dosar sau formularele bancare sã nu fie corect completate, sau, lucru care se întâmplã destul de
frecvent, banca sã solicite noi ºi noi documente justificative pe parcursul analizei.
Totuºi, putem vorbi de un set de documente standard ce sunt solicitate de toate
bãncile în cazul unui credit destinat achiziþiei unei case. Acestea sunt:
 cererea de credit tip – obþinutã de la
ghiºeul bãncii creditoare sau de pe site-ul
oficial al acesteia, completatã ºi semnatã
de cãtre solicitant ºi partenerul de viaþã,
precum ºi de cãtre ceilalþi codebitori (dacã este cazul);
 actele de identitate ale solicitantului, partenerului de viaþã ºi ale codebitorilor dacã sunt aduºi în completarea veniturilor;
 documentele de venit ale tuturor
participanþilor la credit;
 documente care atestã obiectul
creditului ºi valoarea investiþiei (inclusiv
precontractul de vânzare-cumpãrare pentru imobilul cumpãrat, care trebuie sã cuprindã valoarea de vânzare, modalitatea
de platã ºi valoarea avansului achitat în
cazul în care clientul participã cu avans;
 asigurãrile de deces, de invaliditate
permanentã sau asigurarea imobilului
ipotecat.

Preaprobarea financiarã
a dosarului vã salveazã din
situaþii neplãcute
Dupã ce dosarul de credit este astfel
întocmit, se depune de cãtre solicitant la
banca aleasã ºi din acest moment are de
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aºteptat preaprobarea financiarã din partea instituþiei bancare. În aceastã perioadã, de una pânã la ºase luni, solicitantul
poate sã caute casã, iar, dacã acest pas
deja a fost fãcut, acesta se poate concentra pe finalizarea negocierilor implicate de
acest demers. Este recomandat ca solicitantul sã aºtepte preaprobarea de la bancã
înainte de a achita un avans vânzãtorului
imobilului, pentru cã s-au vãzut situaþii în
care nu au obþinut ulterior creditul ºi nu
au mai putut recupera nici avansul plãtit.
Apoi, preaprobarea financiarã ajutã solicitantul sã afle cu exactitate suma la care
se încadreazã ºi pe care se poate baza cã o
va obþine de la bancã, astfel va putea sã
caute mai departe casa doritã, însã raportatã la posibilitãþi.

lui, iar, în funcþie de suma rezultatã, banca
finanþeazã între 75 ºi 85, însã poate
ajunge ºi la o cotã de finanþare de 100%.
– banca finanþatoare va deschide un
cont curent în moneda creditului pentru
solicitant ºi unul pentru vânzãtor ºi va
realiza transferul direct de sumã (practic
solicitantul creditului nu va primi niciun
moment banii în mânã, aceºtia fiind transferaþi prin contul sãu direct vânzãtorului
de cãtre bancã);
– pe baza actelor imobilului, banca
finanþatoare va intabula ipoteca în
favoarea sa;

– banca va prezenta dovada intabulãrii noului proprietar în termen de 15 zile
de la semnarea contractului de vânzarecumpãrare.
Dupã cum spuneam ºi la începutul
acestui material, procesul obþinerii unui
credit pentru locuinþã nu este deloc uºor.
Întreaga operaþiune poate dura între 2 ºi 6
sãptãmâni.
Este adevãrat însã faptul cã cei care
vor apela la un consultant financiar
vor scurta durata aprobãrii creditului ºi
vor fi siguri cã vor face cea mai bunã
alegere.|

În funcþie de valoarea
de piaþã a locuinþei, banca
stabileºte cota de finanþare
Dupã ce solicitantul þi-a gãsit locuinþa
(conform sumei pe care în acest moment
are certitudinea cã o va obþine), acesta va
trebui sã depunã la bancã documentaþia
completã a imobilului. Instituþia care oferã finanþarea va pune la dispoziþia clientului un evaluator pentru imobil.
Apoi banca va demara operaþiunea de
evaluare a imobilului în urma cãreia va fi
elaborat raportul de evaluare asupra imobilului care urmeazã sã devinã garanþia
creditului contractat. De regulã, bãncile
au proprii evaluatori agreaþi, cu care colaboreazã ºi care oferã reduceri la comisionul perceput, însã, dacã solicitantul
insistã sã aducã propriul evaluator, banca
nu se poate opune.
Dacã raportul de evaluare este favorabil, banca va acorda aprobarea finalã a
creditului. În urma raportului de evaluare
este stabilitã valoarea de piaþã a imobiluFie cã vorbim de credit ipotecar sau
de nevoi personale, solicitantul va
avea conturile gajate în favoarea
bãncii, gaj ce trebuie înscris la
Arhiva Electronicã a Garanþiilor
Reale Mobiliare (AEGRM). În
aceastã etapã, solicitantul are de
achitat trei taxe. Prima este cea de
la înscriere în AEGRM, de
aproximativ 75 de lei, achitatã la
bancã refinanþatoare. A doua este
de 30 de lei, pentru radierea din
AEGRM, în vederea stingerii datoriei
la banca creditoare. În cazul în care
este suplimentatã suma sau
modificatã în orice fel, solicitantul
mai plãteºte avizul modificator în
valoare de aproximativ 42 de lei, tot
la banca refinanþatoare.
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Fluxul cererii de prefinanþare
a proiectelor cu fonduri europene
Dupã încheierea contractului cu prestatorul de servicii/executantul
de lucrãri/furnizorul de echipamente, beneficiarul întocmeºte ºi
depune la OI Cererea de prefinanþare însoþitã de copii dupã
contractele încheiate, de identificarea financiarã, respectiv de avizul
ANRMAP ºi avizul UCVAP (dacã este cazul). Beneficiarul are
obligaþia, la depunerea cererii de prefinanþare, de a completa ºi
transmite împreunã cu aceasta, la OI, Graficul de depunere a
cererilor de rambursare, privind estimarea depunerii cererilor de
rambursare.

Dupã înregistrarea cererii de prefinanþare, OI efectueazã verificarea administrativã a acesteia. În acest sens, va compara
documentele justificative originale cu
cele în copie, iar pe copiile documentelor
justificative va înscrie menþiunea „Conform cu originalul“ ºi va semna. OI verificã apoi conformitatea cererilor de prefinanþare primite de la beneficiari cu condiþiile de acordare a prefinanþãrii, cu prevederile privind achiziþiile publice (licitare
ºi contractare) ºi completeazã în acest
sens Lista de verificare a cererilor de
prefinanþare – OI ºi Avizul pentru prefinanþare. OI transmite la AM – Direcþia
Generalã Autorizare ºi Plãþi Programe o
situaþie centralizatã a sumelor solicitate
ca prefinanþare, însoþitã de o adresã de
înaintare semnatã de cãtre ºeful organismului intermediar. OI va transmite, de
asemenea, Autoritãþii de Management
cererile de prefinanþare ale beneficiarilor
în original, fiecare fiind însoþitã de copii
dupã contractele încheiate de cãtre beneficiari cu prestatorii de servicii/executantul
de lucrãri cu menþiunea „Conform cu originalul“, de Lista de verificare a cererilor
de prefinanþare OI ºi de Avizul pentru
acordarea prefinanþãrii elaborate de cãtre
OI pentru fiecare cerere de prefinanþare.
Pentru verificarea cererii de prefinanþare, Organismul intermediar are la
dispoziþie un termen de maximum 30 zile
calendaristice de la data înregistrãrii acesteia.
În condiþiile în care, în urma verificãrilor efectuate, se constatã faptul cã
dosarul cererii de prefinanþare este incomplet sau se solicitã clarificãri (suma
solicitatã de cãtre beneficiar nu este corectã din cauza întocmirii greºite a rapoartelor sau lipsei unor documente), OI
notificã beneficiarul în vederea remedierii
deficienþelor în aceste condiþii termenul
de verificare se întrerupe pânã la data la
care este înregistratã de cãtre OI documentaþia privind clarificãrile solicitate.
Beneficiarul are obligaþia de a transmite informaþiile solicitate în termen de 5
zile de la solicitarea OI.

Verificarea cererii de
prefinanþare ºi operaþiuni
întreprinse la nivelul AM
Dupã înregistrarea de cãtre referent a
cererii de prefinanþare în Registrul cereri22 |
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lor de prefinanþare/rambursare al Direcþiei Generale Autorizare ºi Plãþi Programe, directorul va direcþiona cererea de
prefinanþare cãtre Serviciul Autorizare
POR. ªeful Serviciului Autorizare POR
va repartiza cererea de prefinanþare unui
ofiþer de contract.
Verificarea cererii de prefinanþare
constã în principal în verificarea de cãtre
ofiþerul de contract a urmãtoarelor
aspecte:
 existenþa unui Contract de finanþare
încheiat între Organismul intermediar ºi
beneficiar prin care se stabilesc obligaþiile
ºi responsabilitãþile pãrþilor;
 existenþa unui contract semnat între
beneficiar ºi prestatorul de servicii/executantul de lucrãri/furnizorul de echipamente (care va purta menþiunea „Conform cu
originalul“ aplicatã de cãtre OI);
 existenþa solicitãrii scrise a beneficiarului (cererea de prefinanþare) conform
Contractului de finanþare;
 documentele de verificare elaborate
de cãtre OI;
 avizul OI;
 existenþa unui cont de trezorerie/
bancã deschis, cu aceastã destinaþie, în
numele beneficiarului;
 dacã suma solicitatã a fost inclusã
anterior într-un cash-flow de prefinanþare.

Ofiþerul de contract efectueazã
verificãrile conform
Listei de verificare a cererilor
de prefinanþare – AM
Pentru verificarea cererii de prefinanþare, ofiþerii de contract din cadrul SA
POR au la dispoziþie un termen de maximum 7 zile calendaristice de la data înregistrãrii acesteia în DGAPP (fãrã verificarea procedurii de achiziþie publicã).
În condiþiile în care, în urma verificãrilor efectuate, se constatã faptul cã dosarul cererii de prefinanþare este incomplet
sau se solicitã clarificãri (suma solicitatã
de cãtre beneficiar nu este corectã din
cauza întocmirii greºite a rapoartelor sau
lipsei unor documente), ofiþerul de contract notificã beneficiarul în vederea remedierii deficienþelor. În aceste condiþii,
termenul de verificare se întrerupe pânã la
data la care este înregistratã la DGAPP
documentaþia privind clarificãrile solicitate.
Beneficiarul are obligaþia de a transmite informaþiile solicitate în termen de 5
zile de la solicitarea DGAPP.
Dupã finalizarea verificãrii cererii de
prefinanþare, ofiþerul de contract va întocmi Nota de autorizare a prefinanþãrii în
douã exemplare, dintre care un exemplar
va rãmâne în Dosarul cererii de prefinan-

þare – AM, iar un exemplar va fi transmis
Serviciului Contabilitate Programe. ªeful
Serviciului Autorizare POR îl va aviza,
iar directorul general al Direcþiei Generale Autorizare ºi Plãþi Programe îl va aproba. Acest document conþine toate elementele financiare care indicã valoarea cheltuielilor eligibile autorizate, inclusiv repartizarea acestor valori în contribuþia UE
ºi cofinanþare naþionalã.
Dupã aprobare, ofiþerul de contract
înregistreazã în SMIS informaþiile aferente cererii de prefinanþare ºi transmite referentului Nota de autorizare a plãþii. Referentul înregistreazã în Registrul cererilor
de prefinanþare/ rambursare data aprobãrii
cererii de prefinanþare ºi asigurã, conform
Procedurii de executare a plãþilor, transmiterea Notei de autorizare a plãþii cãtre
ofiþerul de contabilitate din cadrul Serviciului Contabilitate Programe.
Serviciul Plãþi Programe are responsabilitatea solicitãrii fondurilor aferente
prefinanþãrii din contribuþia UE ºi din
contribuþia de la bugetul de stat de
la Autoritatea de Certificare ºi Platã.
Modalitatea de solicitare ºi transfer lunar
a acestor fonduri, precum ºi termenele prevãzute în acest sens, sunt detaliate în Procedura de solicitare a fondurilor.
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Plãþile pot fi efectuate în momentul în
care în conturile Autoritãþii de Management au intrat fondurile aferente prefinanþãrii din contribuþia UE ºi din contribuþia
de la bugetul de stat.
Ofiþerul de contabilitate, dupã verificarea existenþei disponibilului, întocmeºte Ordonanþarea de platã. Aceasta va fi
transmisã spre verificare ºi avizare persoanelor autorizate, Controlorului Financiar Preventiv ºi ordonatorului de credite.
Ordonanþãrile sunt numerotate ºi înregistrate în Registrul Ordonanþãrilor de
Platã.
Controlorul financiar preventiv verificã ºi completeazã Lista de verificare,
semneazã ºi aplicã ºtampila pe ordonanþarea de platã, pe care o înregistreazã
în Registrul operaþiunilor supuse controlului preventiv.
Dupã obþinerea semnãturilor persoanelor autorizate pe ordonanþarea de platã,
ofiþerul de contabilitate transmite Nota de
autorizare a plãþii împreunã cu ordonanþarea de platã ofiþerului de plãþi din cadrul
Serviciului Plãþi Programe.
Ofiþerul de plãþi din cadrul Serviciului
Plãþi Programe, pe baza ordonanþãrii semnate, redacteazã, dupã caz, unul sau douã
ordine de platã pentru fiecare sursã de finanþare (fonduri comunitare ºi cofinanþare). Ordinele de platã sunt semnate
cu semnãtura I ºi II de cãtre persoanele
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autorizate, pentru care existã Ordin al ministrului dezvoltãrii, lucrãrilor publice ºi
locuinþelor. În condiþiile în care plãþile
sunt efectuate dintr-o singurã sursã se va
întocmi un singur ordin de platã. Ordinele
de platã sunt numerotate ºi înscrise în
Registrul ordinelor de platã.
Dupã redactarea ordinelor de platã,
acestea sunt transmise din nou controlorului financiar preventiv, împreunã cu dosarul conþinând ºi ordonanþarea, în vederea verificãrii corectitudinii semnãturilor
ºi a sumelor de platã, completând în acest
sens rubricile din Lista de verificare corespunzãtor acestei operaþiuni.
Referentul Direcþiei Generale Autorizare ºi Plãþi Programe asigurã transmiterea ordinelor de platã semnate ºi ºtampilate la Trezorerie, care va efectua transferul sumelor înscrise în conturile beneficiarilor deschise special pentru derularea
proiectului.
AM POR va transfera prefinanþarea
cãtre beneficiar în termen de maximum 15
zile de la data primirii cererii de prefinanþare de la OI. Data plãþii se considerã
data debitãrii contului AM POR.
Dupã efectuarea tranzacþiilor ºi primirea extraselor de cont, ofiþerul de contabilitate înregistreazã operaþiunile în contabilitate. Referentul pregãteºte copii dupã documentele de platã ºi dupã ordonanþarea de platã ºi le transmite ofiþerului

de contract în vederea completãrii Dosarului cererii de prefinanþare – AM.
Dosarul cuprinde:
 cererea de prefinanþare a beneficiarului;
 copii dupã contractele semnate între
beneficiar ºi prestatorul de servicii/ executantul de lucrãri/furnizorul de echipamente;
 lista de verificare a cererilor de prefinanþare – OI;
 avizul OI;
 lista de verificare a cererilor de prefinanþare – AM;
 nota de autorizare a plãþii;
 copii dupã ordonanþarea de platã ºi
ordinul de platã;
 lista de verificare completatã ºi
semnatã de controlorul financiar preventiv constituie Dosarul cererii de prefinanþare – AM. Dupã primirea documentelor
care atestã efectuarea plãþii, ofiþerul de
contract va înregistra în SMIS informaþiile corespunzãtoare efectuãrii plãþii ºi va
arhiva Dosarul cererii de prefinanþare –
AM, incluzându-l în Dosarul proiectului.

Recuperarea prefinanþãrii
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 prefinanþare 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.|
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Reguli clare pentru fondurile
de investiþii cu risc ridicat ºi de
capital privat
Parlamentul European
solicitã Comisiei Europene
prezentarea unor propuneri
legislative care sã reglementeze
politica de investiþii a
fondurilor de investiþii cu risc
ridicat ºi a celor cu
capital privat. Acestea ar trebui
sã conþinã, printre altele,
prevederi legate de
transparenþã, stabilitate
financiarã, supravegherea
agenþiilor de rating,
prevenirea „dezmembrãrii
de active“ la companiile
vizate de investitori, precum ºi
mãsuri referitoare la datoriile
excesive ºi la conflictele de
interese.
În raportul elaborat de Klaus-Heiner
Lehne (PPE-DE, Germania) cu privire la
transparenþa investitorilor instituþionali,
comisia pentru afaceri juridice subliniazã
necesitatea „unui standard comun de
transparenþã“.
Transparenþa este o condiþie esenþialã
pe care se bazeazã încrederea investitorilor ºi înþelegerea produselor financiare
complexe ºi care favorizeazã astfel funcþionarea optimã ºi stabilitatea pieþelor
financiare. Klaus-Heiner Lehne a declarat
cã „existã nevoia de armonizare în domeniul bancar în vederea reducerii riscurilor
pe pieþele financiare“.
Fondurile speculative ºi fondurile de
capital privat cu sediul în UE au nevoie de
un cadru de reglementare care sã respecte
strategiile lor inovatoare, pentru a le permite sã rãmânã competitive pe plan internaþional, reducând, în acelaºi timp, efectele unor posibile dinamici negative de
piaþã, întrucât existã riscul ca legislaþia
specificã pentru anumite produse sã fie
rigidã ºi sã frâneze inovaþia.

Interzicerea „dezmembrãrilor
de active“
Parlamentul European solicitã Comisiei sã propunã norme care sã interzicã
investitorilor sã „jefuiascã“ companiile
(aºa-numitele „dezmembrãri de active“)
ºi sã îºi foloseascã astfel, în mod neadecvat, puterea financiarã într-un mod care
pur ºi simplu dezavantajeazã pe termen
lung compania achiziþionatã, fãrã a avea
niciun impact pozitiv asupra viitorului companiei ºi asupra situaþiei angajaþilor sãi, a
creditorilor ºi a partenerilor de afaceri.

Încurajarea transparenþei
cu privire la remuneraþia
managerilor
Membrii PE solicitã stabilirea unor
reguli care sã prevadã o transparenþã
completã a sistemului de remunerare a
managerilor, inclusiv a opþiunilor pe acþiuni, prin intermediul unei aprobãri oficiale a adunãrii generale a acþionarilor companiei.

În plus, se încurajeazã instituirea unui
cod de bune practici privind reechilibrarea
actualei structuri a guvernanþei corporative în vederea consolidãrii orientãrilor pe
termen lung ºi descurajãrii stimulentelor
financiare ºi de altã naturã care încurajeazã riscurile excesive pe termen scurt ºi
comportamentul iresponsabil.
Comisiei Europene i se mai solicitã sã
analizeze posibilitatea aplicãrii unor clauze contractuale investiþiilor alternative,
care sã evidenþieze în mod clar ºi sã gestioneze riscurile, sã prevadã mãsurile care
pot fi aplicate în eventualitatea depãºirii
pragurilor, sã ofere o descriere clarã a perioadelor de stagnare ºi sã stabileascã
condiþii explicite privind anularea ºi încheierea unui contract. Totodatã, trebuie
examinatã chestiunea spãlãrii banilor în
contextul fondurilor speculative ºi al fondurilor de capital privat.
Printre multiplele motive ce stau la
baza actualei crize a creditelor ipotecare
în raport sunt enumerate urmãtoarele:
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 agenþiile de rating, în special conflictele de interese ale agenþiilor de rating
de credit ºi concepþia greºitã cu privire la
semnificaþia ratingurilor;
 practicile de împrumut neglijente pe
piaþa imobiliarã din Statele Unite;
 inovarea rapidã în domeniul produselor cu structurã complexã;
 modelul de tip „originate-to-distribute“ ºi lanþul lung de intermediere;
 aviditatea investitorilor pentru ºi
mai mari beneficii ºi o structurã limitatã
de stimulente privind remuneraþia;
 nerespectarea procesului de vigilenþã;
 procesul de securitizare ºi rating de
credit în contextul unor produse cu structurã complexã a condus la supraevaluarea
acestor produse în privinþa activelor subiacente;
 conflictele de interese ºi lipsa reglementãrii din cadrul bãncilor americane de
investiþii;

Procedura de adoptare
Potrivit regulii 39 din Regulamentul
de procedurã al Parlamentului European,
este nevoie de votul majoritãþii absolute a
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membrilor PE pentru adoptarea raportului
în plenarã.

Supravegherea de cãtre UE
a agenþiilor de rating
al creditelor

Raportul din proprie iniþiativã, elaborat de Poul Nyrup Rasmussen (PSE, Danemarca), face o serie de recomandãri Comisiei Europene în ceea ce priveºte fondurile speculative ºi fondurile de capital
privat: mãsuri privind transparenþa, mãsuri referitoare la datoriile excesive ºi la
conflictele de interese.

Comisia ar trebui sã stabileascã un
mecanism pentru supravegherea de cãtre
UE a agenþiilor de rating al creditelor,
atribuind sarcinile aferente unor organisme existente, cum ar fi Comitetul autoritãþilor europene de reglementare a pieþelor
valorilor mobiliare (CERVM), pentru a
promova concurenþa ºi a permite accesul
pe piaþã în domeniul ratingului de credite.

Cerinþele de capital
Societãþile de investiþii (inclusiv asociaþiile ºi societãþile în comanditã simplã),
societãþile de asigurare, instituþiile de credit, fondurile trebuie sã respecte cerinþele
de capital. Comisia ar trebui sã se asigure
cã cerinþele adecvate de capital sunt stabilite în funcþie de riscuri, nu de entitãþi,
pentru toate instituþiile financiare. Autoritãþile de supraveghere pot lua în considerare respectarea codului de conduitã.
Aceste cerinþe de capital nu ar trebui totuºi sã constituie cerinþe suplimentare faþã
de normele existente ºi nu ar trebui, în
niciun caz, sã fie considerate o garanþie în
cazul eºecului unui fond.

Regimurile de pensii
suplimentare
De la mijlocul anilor ’90, din ce în ce
mai multe fonduri de pensii ºi companii
de asigurãri participã la fonduri speculative ºi fonduri de capital privat, iar un
eºec al acestora ar afecta în mod negativ
drepturile la pensie ale membrilor fondului de pensii. Revizuirea directivei din
acest domeniu (2003/41/CE) ar trebui sã
se asigure cã angajaþii sau reprezentanþii
personalului sunt informaþi, direct sau
prin mandatari, în legãturã cu modul în
care pensiile lor sunt investite, precum ºi
în legãturã cu riscurile conexe.|

IT

CG&GC Bucureºti ºi CTCE Piatra
Neamþ au pus în funcþiune luna aceasta
cel de-al patrulea nod electronic, de tip
„Software as a service“ (SAAS) pentru
administraþia publicã localã, de data
aceasta în localitatea Piatra Neamþ. Arhitectura acestuia are la bazã produsul GoPrim Standard, o platformã software care
asigurã integrarea modularã a tuturor aplicaþiilor specifice administraþiei publice.
Primul nod, Eudis, a fost realizat în
judeþul Mehedinþi ºi deserveºte la acest
moment peste 350.000 cetãþeni ai judeþului, asigurând servicii software de specialitate la peste 90 de instituþii publice locale (Consiliul Judeþean Mehedinþi, primãrii,
subordonate ale primãriilor; servicii deconcentrate ale ministerelor în judeþ etc).
Cel de-al doilea nod electronic a fost
lansat la începutul lui 2008, prin semnarea unui parteneriat cu ARA SOFTWARE, furnizorul de servicii IT&C pentru administraþia publicã din judeþul Argeº. Prin achiziþia ºi implementarea platformei software GoPrim Standard pe
propriul nod electronic, ARA SOFWARE
a pus la dispoziþia clienþilor sãi douã categorii de servicii electronice:
 Taxe ºi impozite locale
 Evidenþa populaþiei ºi stare civilã.
Cel de-al treilea nod lansat, tot la începutul lui 2008, este în parteneriat cu
firma EUROCONSULTING, din judeþul
Gorj. Prin achiziþia ºi implementarea platformei integrate mai sus amintite, se asigurã accesul la o gamã completã de servicii, dintre care cel mai important este
accesul la serviciul de taxe ºi impozite
locale (inclusiv serviciul de urmãrire
creanþe bugetare din partea cetãþeanului)
cãtre 17 primãrii din judeþ.
Începând cu luna septembrie 2008,
este pus în funcþiune nodul CTCE din Piatra Neamþ, dimensionat ºi configurat pentru gestionarea de pânã la 200 de clienþi
(consilii locale, consilii judeþene, servicii
deconcentrate etc.).
Acest nod este cel mai amplu, deoarece acoperã toate procesele specifice administraþiei publice locale, punând la dispoziþia acesteia întregul pachet integrat
de servicii software de specialitate, susþinut de platforma software GoPrim Stan-
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ADMINISTRAÞIA PUBLICÃ LOCALÃ
într-o nouã abordare:
SAAS (Software as a service)

dard: taxe ºi impozite locale, salarizare
pentru diverse categorii de personal
(învãþãmânt/funcþionari publici/aparat
contractual/aleºi locali), dosarul funcþionarilor publici, registrul agricol, stare civilã, asistenþã socialã, managementul petiþiilor ºi audienþelor, urbanism ºi amenajarea teritoriului, registraturã electronicã,
raportãri consolidate, generator de declaraþii txt/dbf pentru raportãri cãtre instituþiile administraþiei centrale.
Cornel Giurgea, CEO CG&GC IT
SA, declara: „Dupã 4 ani de investiþii, de
muncã «pe brânci» (...în faþa calculatorului) a unor echipe de oameni pasionaþi ºi
dedicaþi acestui proiect din CG&GC ºi
CTCE din PIATRA NEAMÞ, afirm cu
multã satisfacþie ºi încredere în viitor:
«AM REUªIT. Din acest moment vom
zbura!». Suntem singura companie de
consultanþã software din România care
implementeazã conceptul «SAAS» în
administraþia publicã localã“.
„Pornind de la realitatea existenþei
unor bugete mici dedicate soluþiilor de
management integrat, pentru nevoi atât
de mari (legislaþie complexã; raportãri
multiple ºi complexe) am creat aceastã
platformã integratã pentru managementul
activitãþilor specifice instituþiilor din
cadrul administraþiei publice locale. Plat-

forma dezvoltatã se numeºte GoPrim
Standard, dezvoltatã în tehnologie Microsoft.net, Micrososft SQL Server, ºi este înregistratã la ORDA. Platforma asigurã integrarea modularã a tuturor aplicaþiilor specifice administraþiei publice
locale“.
Dna Mary Niculae, director CG&GC
Software Solutions SRL, afirmã: „Avantajul major este dat de raportarea consolidatã la nivel de judeþ, de modul de lucru
unitar pentru toþi funcþionarii din administraþia publicã localã, de accesul online
la informaþie ºi de posibilitatea de a lua
decizii eficiente ºi rapide. Se pare cã
aceastã strategie de dezvoltare regionalã
este de-abia la început de drum. Suntem
în discuþii cu mai mulþi jucãtori din domeniul privat, care au diferite competenþe în
domeniu ºi care sunt interesaþi în a prelua
acest «nod» la cheie. Produsul poate acoperi cerinþele tuturor tipurilor de instituþii
din cadrul administraþiei locale, indiferent
de dimensiunea acestora, la costuri corelate cu bugetele reduse ºi chiar cu personalul de specialitate insuficient“.
Gabriel Halalai, director general adjunct al CTCE Piatra Neamþ, spune:
„Avem un numãr de peste 300 de clienþi
în administraþie pentru care prestãm diferite servicii. Succesul pe care l-am înregistrat în 2007 cu proiectul EUDIS ne-a
dat încrederea cã putem implementa astfel de proiecte ºi în alte judeþe. Pornind de
la situaþia realã, înregistratã mai ales în
oraºele mici ºi în comune unde bugetele
sunt mici, resursele umane sunt insuficiente, am considerat cã doar o arhitecturã
software centralizatã, care sã permitã lucrul «în comunitate», este ºansa administraþiei locale. Arhitectura produsului
GoPrim Standard aduce mari avantaje,
atât pentru utilizatorii finali: plãþi lunare
sub forma ratelor fixe, uºor de anticipat ºi
de previzionat în bugetul local, cât ºi
pentru producãtor, în esenþã: actualizarea
legislativã se face online 24 din 24, direct
pe nodul central, fãrã costuri suplimentare de deplasare, în locaþii diferite“.
„Când am demarat proiectul cu
CG&GC am avut o micã strângere de inimã, pentru cã firma avea sediul tocmai în
Bucureºti. Experienþele noastre anterioaoctombrie 2008 |
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re, colaborãrile cu alte firme de profil nu
au fost finalizate conform promisiunilor
ºi contractelor încheiate. Acum, la 3 ani
de parteneriat, sunt convins cã am fãcut o
alegere bunã. În acest an am decis împreunã sã ne angajãm într-un alt proiect complex, acela de dezvoltare a unui ERP pentru administraþia publicã, care sã respecte
aceleaºi standarde tehnologice ºi care sã
se integreze cu platforma GoPrim Standard. Finalul va fi deosebit: o singurã
platformã software, o singurã bazã de date, care va acoperi toate nevoile clientului, indiferent de tip sau dimensiune. Am
decis sã investim ºi noi direct într-un nod
electronic (hardware &software) care sã
aibã ca scop principal preluarea clienþilor
tradiþionali CTCE. Acestora le vom pune
la dispoziþie accesul la acest nou instrument performant. Nu ne va fi uºor, având
în vedere cã trecerea de la tehnologia
FOX cãtre o tehnologie de ultimã orã implicã un efort considerabil în implementare. ªtim însã ce avem de fãcut, avem
experienþã, avem avansul tehnologic ºi,
mai ales, încrederea în serviciile pe care
le prestãm, de cea mai bunã calitate, pentru administraþia publicã“, spune Ion
Vrânceanu, director general al CTCE
Piatra Neamþ.
Nodul electronic de tip SAAS impune o infrastructurã centralizatã software&
hardware&comunicaþii dedicatã Managementului integrat al proceselor specifice
unei instituþii din administraþie, indiferent
de dimensiunea acesteia.
Beneficiarul are acces la gama de servicii software de specialitate prin intermediul Internetului în schimbul unui abo28 |
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nament lunar (închiriere). La încetarea
contractului, acesta are drept de opþiune:
 continuarea contractului de prestãri
servicii, în aceleaºi condiþii sau condiþii
negociate între pãrþi;
 achiziþia licenþei de produs, la o valoare rezidualã, stabilitã prin contractul
iniþial.
Furnizorul, pe tot parcursul derulãrii
contractelor, are obligaþia sã:
 asigure gãzduirea bazelor de date
ale clienþilor
 asigure confidenþialitatea datelor
 asigure securitatea datelor, cu soluþie de back-up
 asigure actualizãrile legislative impuse, în mod automat, instantaneu
 asigure suport ºi help desk online
 „livreze“ datele într-un format
agreat de pãrþi
 training permanent.
Modul acesta de lucru intervine atunci
când o instituþie opteazã pentru externalizarea serviciilor IT&C, fãrã o preocupare
investiþionalã în echipamente ºi soluþii
profesionale complexe. În genere, acest
mod este agreat de acele instituþii care:
 nu deþin specialiºti în IT&C
 nu au o strategie de informatizare pe
termen mediu ºi lung în vederea dezvoltãrii de proiecte IT&C
 nu deþin resurse financiare pentru
dezvoltarea de proiecte integrate IT&C
(Comunicaþii; Securitate; Training; Licenþe software; Hardware) la nivelul organizaþiei ºi subordonatelor ei
Beneficiile nodului electronic:
 Conceperea ºi practicarea unui sistem bazat pe rate lunare fixe, uºor de anti-

cipat ºi de previzionat în bugetul local,
achitate de cãtre fiecare instituþie în parte
ºi reprezentând contravaloarea pachetului
de servicii de care beneficiazã.
 Implementarea corectã, în mod unitar ºi în timp real a modificãrilor legislative în domeniu.
 Bugetarea corectã a cheltuielilor.
 Folosirea aceluiaºi instrument
de lucru pentru toate instituþiile implicate.
 Posibilitatea consolidãrii datelor la
nivel de judeþ.
 Raportãri lunare consolidate, în regim real.
 Raportãri lunare consolidate, în regim real, cãtre organele de stat implicate (Casa Judeþeanã de Asigurãri
Sociale; Agenþia Judeþeanã pentru Ocuparea Forþei de Muncã, Casa Judeþeanã
de Asigurãri de Sãnãtate, Trezorerie,
Bãnci, Direcþia Judeþeanã de Statisticã
etc.).
 Reducerea costurilor cu personal
specializat în fiecare instituþie.
 Reorganizarea ºi planificarea riguroasã a resurselor implicate (umane, financiare, materiale).
 Timp minim de rãspuns.
 Arhiva electronicã a tuturor documentelor oficiale.
 Asigurarea unui instrument performant de management instituþional
 Îmbunãtãþirea actului administrativ.
 Îmbunãtãþirea duratei de soluþionare a cererilor cetãþenilor ºi a agenþilor economici, prin folosirea portalului sau a
aplicaþiilor infochioºc.|
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Descoperiþi secretele poporului incaº
Un loc superb, ce dateazã din cele mai
strãvechi timpuri, dar redescoperit destul de
târziu de cãtre arheologul Hiram Bingham
în anul 1911, este oraºul din vârful munþilor
Anzi: Machu Picchu. În momentul de faþã,
tot ce a mai rãmas din acest oraº sunt ruinele descoperite de arheologul Bingham.
În inima unui lanþ de munþi, acoperiþi de un
dens covor vegetal, arheologul a gãsit o priveliºte cum rar îþi este dat în viaþã sã vezi,
ºi anume un oraº invizibil de dedesubt ºi
complet natural limitat, înconjurat de terase
agricole suficiente pentru a hrãni populaþia
ºi irigat de izvoare naturale. Machu Picchu
dominã de mai bine de cinci veacuri îngusta ºi adânca vale a râului Urubamba. Acest
cadru natural excepþional a fãcut din cetatea incaºã situl cel mai spectaculos din
vechiul Peru.
Istoria acestui oraº începe din 1450,
când a fost înãlþat de suveranul incaº Pachacuti, dar în 1572 aceste locuri au fost
abandonate de cãtre locuitorii sãi ºi, în cele
din urmã, Machu Picchu a fost
uitat. În 1911 a fost redescoperit
de istoricul Hiram Bingham, ale
cãrui teorii asupra sitului s-au
bucurat multã vreme de autoritate.
Cei care ajung aici pot vedea peste
200 de clãdiri, cel mai adesea în
formã de patrulater, care nu au, în
general, decât un singur etaj ºi nicio
despãrþiturã interioarã. Construcþiile
cele mai marcante sunt Torreon sau
observatorul astronomic în formã de
semicerc, folosit pentru determinarea
datelor importante ale calendarului ºi
Intihuatana sau cadranul solar. Micul
oraº poate gãzdui între 500 ºi 1.000 de
persoane, cifrã modestã, dacã o comparãm cu cei 200.000 de locuitori pe
care îi numãra, fãrã îndoialã, pe atunci,
Cuzco, capitala.

Arhitecturi spectaculoase
ce formau un loc sacru
În timp ce incaºii în mod sigur foloseau
vârful muntelui (2.761,50 m înãlþime), ridicând sute de structuri de piatrã, începând cu
anii 1400, legendele ºi miturile indicau faptul cã Machu Picchu (însemnând „vechiul
pisc“ în limba Quechua) era adorat ca un
loc sacru din cele mai vechi timpuri. Oricare ar fi originile sale, incaºii l-au transformat într-un mic (5 mile pãtrate), dar extraordinar oraº. Machu Picchu pare sã fi fost
folosit de incaºi ca un oraº ceremonial secret. La 610 metri deasupra, gãlãgiosul râu
Urubamba, norul înfãºoarã ruinele palate-

lor, bãilor, templelor, hambarelor ºi a celor
aproximativ 150 de case, toate într-o remarcabilã stare de conservare. Aceste structuri,
sãpate în granitul din vârful muntelui, sunt
minuni atât arhitecturale, cât ºi estetice.
Multe dintre cãrãmizi cântãrind 50 de tone
sau chiar mai mult, ele sunt atât de precis
sculptate ºi unite cu atâta exactitate, încât
îmbinãrile fãrã mortar nu permit nici mãcar
unei lame de cuþit sã intre printre ele. Se ºtiu
puþine lucruri despre utilizãrile sociale sau
religioase ale oraºului în vremurile incaºilor. Scheletele a 10 femei ºi al unui bãrbat
duc la presupunerea cã acest sit ar fi putut fi
un sanctuar pentru pregãtirea preoteselor
ºi/sau a mireselor nobilimii incaºe. Oricum,
examinarea ulterioarã a oaselor a dezvãluit
un numãr egal de oase masculine, ceea ce
indicã faptul cã Machu Picchu nu era exclusiv un templu pentru femei.
Patru secole au fost necesare pentru
descoperirea unei fantastice

fortãreþe ascunse printre piscurile
de 4.000 de metri ale Anzilor peruvieni. Nu
i se cunoaºte adevãratul nume, ce destinaþie
avea ºi de ce a fost pãrãsitã de bãºtinaºi în
secolul XVI, fãrã a fi atacatã de conchistadori. A scãpat neobservatã de europeni pânã
în secolul al XX-lea, când a primit ºi numele
de Machu Picchu.
Capitala incaºilor, Cuzco, era –
arhitectural – comparabilã cu Roma
cezarilor. Dar la numai 130 de kilometri de
Cuzco, printre crestele andine, se aflã cetatea Machu Picchu. Gãsitã abia în 1911,
aceastã citadelã a fost conceputã ca un
labirint citadin inexpugnabil. La peste
4.000 de metri, lemnul era o raritate ºi totul
a fost prelucrat în piatrã: terase, fortificaþii,
palate regale, locuinþe simple, bazine de
acumulare a apei de ploaie, cãrãmizi, pieþe

ºi un sofisticat sistem de parcele agricole
pentru cultura principalã, porumbul. Totul
se încadreazã într-un plan urbanistic
aparent „întortocheat“, menit sã deruteze
eventualii invadatori. Este un unicat arhitectural impresionant ºi abia fotografiile
fãcute din avion i-au pus în evidenþã toate
însuºirile. De fapt, ceea ce îi frapeazã cel
mai mult pe cercetãtorii istoriei amerindienilor este incredibila coincidenþã dintre
opera miticã a lui Dedal („inginerul“ care a
construit labirintul de încarcerare a
Minotaurului, sau, în altã variantã, palatullabirint al regelui cretan Minos din Knossos) ºi construcþia incaºã.
Labirintul Machu Picchu reflectã, la
rându-i, simbolul vieþii pline de meandre ºi
în care drumul nu duce niciodatã înapoi, ci
mereu înainte, spre moarte. Inspirat din spiralele scoicilor (aºa cum afirma poetul grec
Theodorides), Labirintul – fie el
amerindian, grec sau egiptean (cel
al reginei Hawara din Krokodilopolis, de exemplu) – are, deci, conotaþia luptei cu timpul, el este
adevãratul prizonier.
Pentru a construi oraºul, supuºii împãratului Pachacuti s-au
aprovizionat cu piatrã din munþii
de granit de la Machu Picchu.
Lucrãtorii au desprins blocurile
cu ajutorul unor pene de lemn
umezite, aºezate la intervale
regulate dupã contururile
blocului. Prin dilatare, lemnul
fãcea ca stânca sã se crape.
Pietrele au ajuns, apoi, pe
ºantier pe sãnii urcate de-a
lungul unor drumuri de pãmânt bãtãtorit, unde au fost trase pe trunchiuri de
lemn cu coaja curãþatã, cu ajutorul frânghiilor. Pe ºantier, cioplitorii în piatrã au preluat ºtafeta ºi le-au modelat cu unelte din
bronz, dãlþi ºi percutoare de piatrã durã.
Extrem de riguroºi, aceºtia au ajustat perfect blocurile, dând, astfel, o mare soliditate
zidurilor care au rezistat cutremurelor de
pãmânt. Au obþinut ºlefuirea finalã, frecând
blocul cu nisip. Aceastã finisare a fost rezervatã celor mai importante edificii din
Machu Picchu, cum ar fi templele sau
observatorul astronomic. Pentru a aºeza
materialele la locul potrivit, zidarii au folosit platforme de pãmânt pe care le-au înãlþat
în acelaºi timp cu zidul în construcþie. Edificiile modeste au fost fãcute din pietre grosolan cioplite, îmbinate într-un mod mai
puþin regulat ºi legate între ele printr-un
mortar gros fãcut din argilã.|
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Bucharest Summer University 2008,
pasul spre performanþã
Ediþia din acest an a Bucharest Summer University – ªcoala internaþionalã de
varã a Academiei de Studii Economice
din Bucureºti, organizatã prin intermediul
Senatului Studenþesc, a marcat încã un
pas important în ce priveºte pregãtirea tinerilor cursanþi, a cãror orientare profesionalã se circumscrie aspectelor ce þin de
problemele majore ale integrãrii europene. De remarcat, în acest sens, diversitatea celor 16 cursuri moderate de personalitãþi din mediul economic, încadrate în
tema de anul acesta a ºcolii de varã, „Cele
4 libertãþi fundamentale ale Uniunii Europene“. Printre subiectele dezbãtute pe parcursul celor douã sãptãmâni (10-25 august) ale ºcolii de varã s-au regãsit: Principalele filozofii privind integrarea europeanã, Drumul cãtre Tratatul Constituþional, Sectorul terþiar – componentã complexã a mediului de afaceri european,
Piaþa europeanã de capital – consecinþe
ale turbulenþelor valutare financiare inter-

naþionale, Efectele monedei euro asupra
spaþiului european de afaceri, Competiþie
ºi competitivitate a economiei româneºti

în condiþiile pieþei unice interne, Contribuþia fondurilor structurale europene la
asigurarea calitãþii învãþãmântului superior.
Examenul final, din 22 august 2008, a
constat în rezolvarea unor întrebãri cu
rãspuns deschis, iar „membrii board-ului
de advisori ai Bucharest Summer University 2008 au gãsit de cuviinþã ca, prin subiectele pe care le-au formulat, sã accentueze aspectele practice ºi sã punã în valoare creativitatea ºi inteligenþa participanþilor, oferindu-le acestora libertatea de
a-ºi argumenta propriile previziuni ºi
decizii, dupã ce, în prealabil, au demonstrat cã înþeleg principiile, realitãþile ºi
mecanismele de funcþionare ale Uniunii
Europene“, a declarat Radu Petrariu, preºedintele Senatului Studenþesc al Academiei de Studii Economice din Bucureºti,
organismul de reprezentare al studenþilor
care organizeazã în fiecare an ºcoala de
varã internaþionalã a instituþiei.|

Expoziþie internaþionalã „CucuteniTrypillia“, la Vatican
În perioada 16 septembrie – 31 octombrie, Ministerul Culturii ºi Cultelor din România, în colaborare cu Ministerul Culturii ºi Turismului din Ucraina, având ca invitat special Ministerul Culturii ºi Turismului din Republica Moldova, organizeazã la Vatican, la Palazzo della Cancelleria, expoziþia colectivã dedicatã civilizaþiei Cucuteni-Trypillia (Cucuteni-Trypillia,
Una Grande Civilta dell’ Antica Europa, V-III millenni a.C.).
Mai multe detalii despre eveniment se pot afla de pe site-ul
Institutului de Memorie Culturalã (cIMeC) - http://www.cimec.
wordpress.com – unde este postat un material semnat de cãtre
directorul general al Complexului Naþional Muzeal Moldova –
Iaºi, dr. Lãcrãmioara Stratulat.
Manifestarea se deruleazã în cadrul Programului Naþional
de Promovare a Culturii Eneolitice Cucuteni, anul 2008 fiind
declarat ºi an Cucuteni în România. Potrivit dr. Lãcrãmioara
Stratulat, „iniþiativa organizãrii acestei expoziþii reprezintã o
premierã pe plan mondial, având în vedere perimetrul extins din
care a fost selectat patrimoniul, dar ºi din perspectiva diversitãþii ºi bogãþiei acestuia“. Partenerii proiectului sunt instituþii
muzeale, instituþii de învãþãmânt ºi de cercetare din România:
Complexul Naþional Muzeal „Moldova“ – Iaºi, Universitatea
„Al. I. Cuza“ – Facultatea de Istorie, Centrul Interdisciplinar de
Studii Arheoistorice, Complexul Muzeal „Bucovina“ Suceava,
Muzeul Judeþean Botoºani, Complexul Muzeal Judeþean
Neamþ, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu“ – Bacãu, Muzeul Judeþean „ªtefan cel Mare“ – Vaslui, precum ºi participanþi
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externi, din Republica Moldova – Muzeul Naþional de Istorie ºi
Arheologie Chiºinãu, Institutul Patrimoniului Cultural din
cadrul Academiei de ªtiinþe a Republicii Moldova, iar din
Ucraina – Colecþia cultural-istoricã „Pecherskaya Lavra“ Kiev,
Muzeul Patrimoniului Cultural Naþional PLATAR, Muzeul de
Istorie „D.I. Yavornitsky“ Dniepropetrovsk, Rezervaþia cultural-istoricã „Kamjana Mohyla“. În textul prezentat de cãtre directorul general al Complexului Naþional Muzeal „Moldova“ –
Iaºi se menþioneazã cã expoziþia va fi însoþitã de un catalog de
excepþie în limbile italianã ºi englezã, ºi însumeazã aproximativ cinci sute de piese din patrimoniul Cucuteni – Trypillia,
multe dintre ele clasate în categoria tezaur.|
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