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Florin Jianu: S ăptămâna viitoare, pe masa Guvernului se va afla o
Ordonan Ńă de Urgen Ńă pentru modificarea Legii contabilit ăŃii

Ministrul delegat pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism, Florin Jianu, a
anunŃat joi că se fac demersuri la nivel guvernamental pentru modificarea
Legii contabilităŃii, o OrdonanŃă de UrgenŃă în acest sens urmând să se afle
'pe masa Guvernului' săptămâna viitoare.
'Săptămâna viitoare, pe masa Guvernului se va afla o OrdonanŃă de UrgenŃă
pentru modificarea Legii contabilităŃii, în sensul implementării unei contabilităŃi
simplificate. Documentul prevede abrogarea dispoziŃiilor potrivit cărora firmele
care în exerciŃiul financiar precedent au înregistrat cifră de afaceri netă sub
echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul
în lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru un sistem simplificat de
contabilitate', a explicat ministrul Jianu, la conferinŃa 'Strategii pentru
dezvoltarea IMM-urilor'.
De asemenea, acesta a precizat că, de anul viitor, ar putea fi demarate şapte
noi programe, cu un bugetul total de 170 milioane de euro, iar în acest scop
au avut deja loc discuŃii cu reprezentanŃii Ministerului de FinanŃe.
'Cele şapte noi programe pe care vrem să le dezvoltăm, începând de anul
viitor, se referă la microindustrializare; susŃinerea brand-urilor sectoriale,
subsectoriale sau regionale; susŃinerea internaŃionalizării IMM-urilor;
economia socială; sprijinirea cercetării; sprijinirea inovării în IMM-uri;
economia în mediul rural. În acest scop, am solicitat Ministerului de FinanŃe
suplimentarea bugetului nostru de la 60 de milioane la 170 milioane de euro.
În scurt timp, vom avea bugetul de stat pe anul 2015, şi doresc să lansăm
aceste programe imediat după lansarea bugetului', a spus Florin Jianu.
Oficialul a menŃionat, totodată, şi componentele care trebuie să definească o
bancă de dezvoltare. Aceste componente se referă la: finanŃarea start-up-
urilor; finanŃarea în mod automat a proiectelor IMM-urilor pe fonduri europene,
fără dublarea cerinŃelor de acordare a creditelor; oferirea de 'credite-punte',
pentru consiliile locale/judeŃene care se află la un moment dat într-o
indisponibilitate de cash.
ConferinŃa 'Strategii pentru dezvoltarea IMM-urilor' a fost organizată cu
sprijinul Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri
şi Turism.
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Radu Ghe Ńea (ARB): Transformarea CEC Bank într-o banc ă de investi Ńii
este ineficient ă

Bucureşti, 20 nov /Agerpres/ - CEC Bank este o bancă comercială universală,
iar transformarea sa într-o bancă de investiŃii este ineficientă, mai ales în
condiŃiile existenŃei unei reŃele de unităŃi teritoriale foarte dezvoltată, a



declarat joi Radu GheŃea, preşedintele AsociaŃiei Române a Băncilor (ARB),
la conferinŃa 'Strategii pentru dezvoltarea IMM-urilor'.
'Ni s-a sugerat în ultima vreme să devenim o bancă a IMM-urilor, a
agricultorilor, de dezvoltare sau de alt tip, însă noi suntem o bancă comercială
universală. Avem o reŃea puternică de unităŃi teritoriale, iar transformarea
CEC Bank într-o bancă de investiŃii este ineficientă. O bancă specializată, în
condiŃiile economice de astăzi, nu mai are viabilitate nicăieri în lume. La
această oră, CEC Bank acordă credite către IMM-uri (42% din întreg
portofoliul de credite), agricultori şi administraŃiile publice locale', a spus Radu
GheŃea.
Potrivit acestuia, băncile din România ar putea participa la crearea fondurilor
de garantare cu parteneri externi.
'La nivelul AsociaŃiei Române a Băncilor, am luat în discuŃie ca băncile din
România să participe la crearea fondurilor de garantare cu parteneri externi,
cum ar fi de pildă Banca Europeană pentru ReconstrucŃie şi Dezvoltare
(BERD), Banca Europeană de InvestiŃii (BEI) sau Banca de Dezvoltare a
Consiliului Europei. În acest mod, garantarea va primi un nou impuls şi
creditarea se va putea înscrie pe un trend ascendent, mai abrupt, ceea ce ne
dorim cu toŃii', a subliniat preşedintele ARB.

Oficialul ARB consideră, totodată, că reluarea discuŃiilor pe problema
insolvenŃei persoanelor juridice ar trebui să fie o urgenŃă la nivelul factorilor de
decizie din România, 'pentru că rezolvarea unor insolvenŃe care trenează
foarte mult ar contribui la deblocarea economiei'.
ConferinŃa 'Strategii pentru dezvoltarea IMM-urilor' a fost organizată cu
sprijinul Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri
şi Turism.
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