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MFP: Precizări privind

Obligaţia acceptării
sistemelor moderne de plată

Potrivit OUG nr. 193/2002,
modiﬁcată de Legea 191/2018,
refuzul de a accepta ca mijloc
de plată cardurile de debit şi
cardurile de credit constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la
7.500 lei.

Persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata, prestări de servicii, care realizează anual o cifra de afaceri mai
mare de 50.000 euro în echivalent lei, au obligaţia să accepte
ca mijloc de plată şi cardurile
de debit, şi cardurile de credit
prin intermediul unui terminal
POS şi/sau al altor soluţii moderne de acceptare. Anterior
modiﬁcărilor introduse prin
Legea 191/2018, plafonul era
de 10.000 de euro şi erau vizate doar persoanele juridice care
desfăşurau activităţi de comerţ
cu amănuntul, nu şi prestatorii
de servicii. Persoanele juridice
pot oferi serviciul de avans în
numerar la terminalele de plată
în baza contractelor încheiate
cu instituţiile acceptante şi pot
acorda avansuri în numerar,
de până la suma de 200 lei.
Potrivit perevederilor legale,
instituţie acceptantă reprezintă
instituţie de credit sau o instituţie ﬁnanciară nebancară care
oferă comercianţilor acceptanţi
servicii de acceptare la plată a
cardurilor şi/sau a instrumen-

Activele fondurilor de
pensii au urcat cu 20%
Fondurile de pensii din Pilonul II aveau,
la începutul lunii iulie, 7.156 milioane
participanți.
Fondurile de pensii private obligatorii
(Pilonul II) aveau active în valoare de 44,64
miliarde lei, la 31 iulie 2018, în creştere cu
20% faţă de nivelul existent în luna similară
a anului trecut, potrivit datelor Autorităţii de
Supraveghere Financiară (ASF). Titlurile de
stat deţin cea mai mare pondere în cadrul activelor, de 27,13 miliarde lei, respectiv 60,78%.
Pe locul doi de aﬂă acţiunile, cu 8,11 miliarde
lei (18,17%). Depozitele bancare se situează
pe locul al treilea din acest punct de vedere,
cu 4,71 miliarde lei (10,56%). La 31 iulie, cele
șapte fonduri din Pilonul II (Metropolitan Life
Pensii, Aripi, AZT Viitorul tău, BCR, BRD,
NN şi Vital) aveau 7,156 milioane participanţi.
 Doina A. NEAGOE

Ajutor de minimis:

Promovarea vinurilor
în țări terțe
telor de plată de tip monedă
electronică, în baza unui contract încheiat în prealabil între
aceasta şi comerciantul acceptant, precum şi servicii de eliberare de numerar la ghişeele
sale şi în reţeaua proprie de
terminale ale deţinătorilor. În
cazul instrumentelor de plată
electronică de tipul cardului,
instituţia acceptantă poate ﬁ
şi emitentul instrumentului
de plată. Informaţiile privind
serviciul de acordare a avansurilor în numerar şi a costurilor serviciului se aﬁşează la
loc vizibil. Avansul acordat se
evidenţiază distinct pe chitan-

ANSVSA: Veriﬁcări privind

ţa emisă de terminalul de plată. Tranzacţiile privind avansul în numerar se asimilează
retragerilor de numerar de la
bancomate, iar comisioanele
aferente tranzacţiilor se stabilesc conform contractelor în
vigoare între părţi. Totodată,
comercianţii pot percepe de la
titularul cardului un comision
care nu poate depăşi 1% din
valoarea avansului acordat.
Instituţiile acceptante de carduri au obligaţia de a instala
terminale de plată în termen de
maximum 30 de zile de la data
solicitării, cheltuielile cu achiziţionarea şi instalarea termi-

nalelor de plată ﬁind suportate
de către instituţiile acceptante.
Reamintim că faptele care constituie contravenţie, precum şi
sancţiunile care se aplică acestora sunt prevăzute la articolul
3 din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului 193/2002.
O ultimă precizare: Legea
nr. 191/2018 pentru modiﬁcarea OUG nr. 193/2002 privind
introducerea sistemelor moderne de plată a fost publicată
în Monitorul Oﬁcial al României, partea I, nr. 642/24 iulie
2018.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

CECCAR: În perioada 28 - 29 septembrie

Transportul şi comercializarea
Congresul profesiei contabile,
cărnii de porc
Au fost veriﬁcaţi operatorii din sectorul alimentar care comercializează produse alimentare de origine animală în cadrul unităţilor de
vânzare cu amănuntul, situate în zonele de
agrement şi în localitatile de interes turistic.
În perioada 1 – 31 august 2018, au fost organizate controale tematice pentru prevenirea propagării pestei porcine africane (PPA), privind
veriﬁcarea modului de respectare a condiţiilor
sanitare veterinare şi de siguranţa alimentelor
referitoare la trasabilitatea, ambalarea, marcarea, certiﬁcarea, transportul, depozitarea
şi comercializarea cărnii proaspete de porc,
precum şi a cărnii tocate, a cărnii preparate
şi a produselor obţinute din carne de porc sau
care conţin carne de porc. Inspectorii ANVSA
au veriﬁcat, la nivelul întregii ţări, 5.046 de
unităţi, dintre care: 934 de unitati de alimentaţie publică (restaurante, unităţi tip fast-food);
697 de unităţi de tip carmangerie/măcelarie;
131 de cantine şi 112 unităţi de tip catering;
286 de rulote, 149 de pensiuni turistice; 737
de magazine alimentare. Pentru abaterile de la
legislaţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa
alimentelor, au fost aplicate 358 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 458.160 de lei. De
asemenea, au fost emise 6 Ordonanţe de suspendare a activităţii şi 7 Ordonanţe de interzicere a desfăşurării activităţii unor unităţi din
sectorul alimentar. Totodată, inspectorii veterinari au dispus măsuri de reţinere oﬁcială şi
expediere către unităţi de neutralizare pentru
2.678 de kg de carne de porc a cărei trasabilitate nu a putut ﬁ stabilită.
 Doina A. NEAGOE

ediția a XXII-a
Evenimentul va reuni aproximativ
500 de participanți de la nivel național
și internațional – reprezentanți ai
conducerii și membri CECCAR, ai
autorităților și instituțiilor de reglementare, ai mediului de afaceri, precum și
ai unor organizații internaționale și regionale din domeniul contabil. Gândirea integrată, globalizarea și tehnologia
– viitorul profesiei este tema celei de-a
XXII-a ediții a Congresului profesiei
contabile ce va avea loc la București, în
perioada 28-29 septembrie, în contextul celor 100 de ani de la Marea Unire și
97 de ani de istorie a profesiei contabile
reglementate în România. Congresul va
ﬁ precedat, în data de 28 septembrie, de
Seminarul Internațional organizat în
colaborare cu Comité de Integración
Latino Europa-América (CILEA). Potrivit comunicatului CECCAR, tema
unuia dintre cele mai importante evenimente dedicate profesiei contabile din
România, cu participare internațională,
este actuală într-o lume a afacerilor în
continuă evoluție și în contextul unui
mediu de reglementare volatil în care
este esențială o gândire care să înglo-

beze mai mult decât elementele pur ﬁnanciar-contabile ale unei organizații
pentru a se asigura dezvoltarea pe termen lung și crearea de valoare. Devine
imperativ, astfel, pentru organizații să
adopte o gândire integrată, utilizând
o abordare holistică pentru a-și stabili
strategiile și a-și evalua performanțele,
îmbunătățindu-și maniera în care comunică cu clienții, investitorii și toate celelalte părți interesate. Ediția din
acest an a Congresului profesiei contabile se va concentra pe aceste subiecte
foarte relevante pentru evoluția profesiei și pe identiﬁcarea soluțiilor care ne
vor ajuta, împreună cu partenerii noștri
din mediul de afaceri și instituțiile și
autoritățile de reglementare, să alegem cea mai bună cale de urmat. Cu
o reprezentare la nivel național prin
ﬁliale în toate județele țării, CECCAR
este membru al celor mai importante
organizații profesionale de proﬁl de la
nivel mondial - IFAC (International Federation of Accountants) - și european
- Accountancy Europe și ETAF (European Tax Adviser Federation).
 Doina A. NEAGOE

Valoarea totală a schemei de ajutor de
minimis este de 1,5 milioane euro, respectiv
7 milioane lei, și se asigură în limita creditelor de angajament aprobate în anul 2018
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării
Rurale.
Executivul a aprobat o Hotărâre privind
instituirea unei scheme de ajutor de minimis
pentru măsura de promovare a vinurilor în țări
terțe, aferentă Programului național de sprijin
al României în sectorul vitivinicol 2014-2018.
Potrivit inițiatorului actului normativ, respectiv Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), schema va reprezenta un sprijin
complementar contribuției externe din Fondul
European de Garantare Agricolă (FEGA), iar
efectul va ﬁ inclusiv o mai bună absorbție a
fondurilor europene. Schema de ajutor de minimis se aplică programelor de promovare care
se depun după intrarea în vigoare a acestei
hotărâri, până la data de 15 octombrie 2018,
în limita bugetului alocat. Beneﬁciarii sprijinului ﬁnanciar sunt producătorii din sectorul
vitivinicol care promovează vinuri în țări terțe,
prin intermediul programelor de promovare.
Potrivit reprezentanților MADR, obiectivul
acordării sprijinului ﬁnanciar îl reprezintă
stimularea potențialilor beneﬁciari pentru
implementarea programelor de promovare
a vinurilor în țările terțe, ce poate conduce
la îmbunătățirea echilibrului între cerere și
ofertă, respectiv deschiderea de noi piețe de
desfacere, consolidarea sectorului vitivinicol,
precum și la îmbunătățirea competitivității și
a exportului vinurilor cu denumire de origine
controlată (DOC), indicație geograﬁcă (IG) sau
a vinurilor pentru care se indică soiul viței-devie. (Al.R.)
 Doina A. NEAGOE

Vă aşteptăm şi în centru!

Anunţurile de publicitate pot ﬁ depuse
şi achitate şi la Punctul de preluare deschis lângă Teatrul de Stat din Oradea, pe
strada Patrioţilor nr. 2, de luni până joi,
între orele 9.00-18.00, vineri între orele
9.00-16.00 şi duminica, între orele 16.0018.00.

