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ANAF: Noi reglementări privind

Întocmirea situaţiilor
ﬁnanciare
Potrivit
OMFP
NR.
2844/2016, operatorii economici obligaţi să aplice reglementările contabile conform
standardelor internaţionale
de raportare ﬁnanciară vor
trebui să respecte noi prevederi începând cu situaţiile
ﬁnanciare întocmite la 31 decembrie 2016.

Astfel, prevederile legale stabilesc că se situează în
sfera reglementării următoarele categorii de entităţi raportoare: societăţile ale căror
valori mobiliare sunt admise
la tranzacţionare pe o piaţă
reglementată; persoanele juridice prevăzute de Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.
666/2015 privind aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare ﬁnanciară
de către unele entităţi cu capital de stat; alte entităţi obligate
prin prevederi legale să aplice
reglementările respective; alte
entităţi care au optat pentru
aplicarea reglementarilor respective, condiţiile în care
acestea pot opta ﬁind stabilite
prin prevederi legale. Prevederile Ordinului menţionat se
aplică începând cu situaţiile ﬁnanciare ale exerciţiului ﬁnanciar al anului 2016, cu excepţia prevederilor capitolului 7
„Informaţii neﬁnanciare şi informaţii privind diversitatea“

din anexa nr. 1, care se aplică
de la data de 1 ianuarie 2017.
În scopul întocmirii situaţiilor ﬁnanciare anuale în baza
IFRS, entităţile procedează la
inventarierea elementelor de
natura activelor, datoriilor şi
capitalurilor proprii şi evaluarea acestora potrivit prevederilor cuprinse în IFRS. De asemenea, entităţile au obligaţia,
potrivit legii, să întocmească
balanţa de veriﬁcare cuprinzând informaţii determinate în
baza Reglementărilor contabile privind situaţiile ﬁnanciare
anuale individuale şi situaţiile
ﬁnanciare anuale consolidate,
aprobate prin Ordinul Minis-

trului Finanţelor publice nr.
1.802/2014, concomitent cu
înregistrarea în contabilitate a
operaţiunilor de retratare, obţinându-se balanţa de veriﬁcare
ce cuprinde informaţii determinate potrivit prevederilor
IFRS. Prin retratare se înţelege efectuarea şi înregistrarea
în contabilitate a operaţiunilor determinate de trecerea de
la Reglementările contabile
privind situaţiile ﬁnanciare
anuale individuale şi situaţiile
ﬁnanciare anuale consolidate,
aprobate aprobate prin Ordinul
MFP nr. 1.802/2014, cu modiﬁcările şi completările ulterioare, la Reglementările contabile

conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară. Trebuie precizat că,
odată cu intrarea în vigoare a
noilor dispoziţii, este abrogat
Ordinul MFP nr. 1286/2012
pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu
Standardele
internaționale
de raportare ﬁnanciară. Noile reglementări contabile,
conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), au intrat în
vigoare odată cu publicarea în
Monitorul Oﬁcial, Partea I, nr.
1020/19 decembrie 2016.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Deﬁcit în
BVB: Valoarea tranzacțiilor, în scădere
comerțul
cu produse
agroalimentare
Conform datelor centralizate
de MADR, în primele 9 luni din
acest an, deﬁcitul comercial cu
produse agricole se situa la 254
milioane de euro, în timp ce în
perioada similară a anului trecut, România înregistra un ușor
excedent, de circa 22,83 de milioane de euro. Potrivit datelor
MADR, în perioada menționată
au fost importate peste 5,9 milioane de tone de produse agroalimentare, cantitățile exportate
ﬁind de două ori mai mari la 9
luni, respectiv de peste 12 milioane de tone. Statistica MADR
arată că în topul importurilor din
țările UE și terțe domină carnea
de porc proaspătă și refrigerată (141.640 de tone), produsele
de patiserie, brutărie și biscuiți (89.209 tone), grâu și meslin
(1,15 milioane de tone), preparate alimentare (42.980 tone),
zahăr din trestie sau din sfeclă și
zaharoză chimic pură (376.528
tone) și cafea (37.149 tone).
 Doina A. NEAGOE

Potrivit Comunicatului Autorității de
Supraveghere Financiară, valoarea totală
a tranzacțiilor derulate la Bursa de Valori
București (BVB) a scăzut, în primele nouă
luni ale anului 2016, cu aproximativ 11%
comparativ cu nivelul înregistrat în perioada similară a anului anterior.
Cea mai semniﬁcativă creștere a valorii
tranzacționate se distinge în cadrul tranzacțiilor cu titluri de stat, a căror valoare totală a
crescut cu aproximativ 167% în primele nouă
luni ale anului 2016 comparativ cu aceeași
perioadă a anului precedent, determinată de
emisiunea de titluri de stat adresată persoane-

lor ﬁzice prin care Ministerul Finanțelor Publice a atras de la populație o sumă totală de
735,2 milioane de lei. Cel mai ridicat număr
de tranzacții rămâne în continuare cel din luna
ianuarie (66.831 de tranzacții), această perioadă ﬁind caracterizată prin volatilitate ridicată.
În primele nouă luni ale anului 2016, valoarea
totală tranzacționată a produselor structurate
derulate pe secțiunea BVB a fost de aproximativ 326 de milioane de lei. Cea mai ridicată
pondere în valoarea totală tranzacționată cu
astfel de produse o reprezintă, în continuare,
produsele structurate având ca activ suport un
indice bursier.
 Doina A. NEAGOE

ANAF: Personal diminuat în 2016
Numărul personalului Agenției Naționale
de Administrare Fiscală (ANAF) care lucrează la ghișeu, direct cu publicul, în perioadele în care se depun declarații a scăzut
cu 47 de persoane comparativ cu 2015.
Șase dintre cele opt Direcții Generale Regionale a Finanțelor Publice (DGRFP) au redus
numărul personalului care lucrează direct cu
publicul. În ceea ce privește Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili,

numărul celor care lucrau direct cu publicul
în 2015 a fost de patru salariați, iar în 2016
numărul acestora a crescut la nouă persoane.
Diminuarea numărului personalului ANAF
care lucrează la ghișeu este cauza ieșirii din
sistem, prin pensionare, a tot mai multor angajați ai Fiscului, dar și a procesului de durată
pe care îl presupune angajarea de personal. În
total, ANAF are 25.138 de angajați.
 Doina A. NEAGOE

AFIR: Fonduri nerambursabile

Au fost plătite
aproape 510
milioane de euro

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a plătit fermierilor, în
cadrul măsurilor de ﬁnanţare din PNDR
2020, 508 milioane de euro fonduri europene
nerambursabile.
La această sumă se adaugă şi plăţile efectuate pentru vechile proiecte PNDR, ﬁnanţate din
actualul program, sumă care se ridică la 231
milioane de euro. Fermierii români au atras în
2016 fonduri europene de 55 milioane de euro
pe Submăsura 4.1 - Investiţii în exploataţii
agricole şi, respectiv, 465.000 euro - pentru
pomicultură - în cadrul Submăsurii 4.1a. O altă
sumă importantă a fost plătită pentru Submăsura 6.1 – pentru tinerii femieri, unde au fost
efectuate plăţi în valoare de 58 milioane de
euro. Pentru fermele mici, AFIR a efectuat
plăţi în valoare de aproape 6 milioane de euro.
Fonduri de 75.000 euro au fost plătite şi pentru
Submăsura 6.4 - „Investiţii în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”, iar măsurile
de agromediu şi climă au atras fonduri importante pentru agricultura din Romînia. Astfel,
pentru Măsura 10 - Agromediu şi climă au
fost plătite 21 milioane de euro, iar pe Măsura
13 - „Plăți pentru zone care se confruntă cu
constrângeri naturale sau alte constrângeri speciﬁce” - 339 milioane de euro. Reamintim că
România are alocată prin PNDR 2020 o sumă
totală de 9,363 miliarde de euro, din care 8,015
miliarde de euro - fondurile europene atribuite
ţării noastre, iar 1,347 miliarde de euro - contribuţia naţională.
 Doina A. NEAGOE
S.C. Administraţia Domeniului Public S.A. Oradea

ANGAJEAZĂ prin concurs 3 GROPARI la Cimitirul Municipal Oradea.
Veriﬁcarea aptitudinilor profesionale se va face în 05
ianuarie 2017 ora 900 la Cimitirul Municipal Oradea.
Condiţii minime de participare:
* minim 8 clase;
* fără cazier judiciar;
* capacitate deplină de exerciţiu şi stare de sănătate
adecvată postului;
Dosarele candidaţilor se pot depune la biroul personal
al S.C. A.D.P. S.A. până la data de 04.01.2017, ora 1400.
Concursul constă în două probe: o probă practică
şi un interviu.
Relaţii suplimentare se pot obţine la biroul personal al
societăţii: Piaţa Emanuil Gojdu nr.21, tel: 0259-479148.

Primăria Tileagd,

cu sediul în comuna Tileagd, nr. 1088, jud.
Bihor, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante de consilier,
grad profesional debutant, în cadrul compartimentului autoritate tutelară, asistenţă socială şi stare civilă, în data de 18.01.2017, ora
10.00, proba scrisă și 20.01.2017, ora 11.00,
proba interviu.
Condiții minime de participare:
- studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare, absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
Dosarele pentru înscriere se depun la registratura comunei Tileagd începând din data de
27.12.2016 până în 10.01.2017 inclusiv.
Informații suplimentare la telefon 0259/3456-51.
(1126)

Camera Notarilor Publici Oradea
organizează concurs de oferte pentru
executarea lucrării de consolidare a imobilului de pe strada Lămâiței, nr. 3. Relații la tel.
0259/41-94-44.

(1125)

