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Romania ocupa locul 53 din 126 de state la nivel mondial cu 31,4% dintre manageri femei 
In Romania 31,4% dintre manageri sunt femei, ceea ce plaseaza țara pe locul 53 din 126 de state analizate 
de Organizația Internaționala al Muncii (OIM) dupa ponderea femeilor care ocupa poziții de manager. 
Romania se situeaza inaintea unor țari precum Germ... 
 
 
Proiecte pe baza HG 332/2014 – Sprijinirea formarii de locuri de munca    
Ministerul Finanțelor Publice a anunțat deschiderea unei noi sesiuni de depunere de proiecte în baza HG nr. 
332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care creaza locuri de 
muncă. Depunatorii de Proiect trebuie să facă parte din categoria IMM-urilor sau întreprinderilor mari, 
înființate conform Legii societăților nr. 31/1990. 
 
 
Inflatia se va situa la 0,8% in acest an, mult sub asteptarile pietei 
Inflatia se va situa la 0,8% in Romania in acest an, mult sub asteptarile pietei, care miza pe o rata de 2,5%, 
insa, dintre tarile din Europa Centrala si de Sud-Est, doar Romania si Cehia vor evita deflatia cauzata de 
scaderea pretului petrolului, estimeaza analistii de la Capital Economics. 
 
 
Ce presupune contabilitatea pe angajamente? 
Contabilitatea pe angajamente presupune ca efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sa fie recunoscute 
atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce numeraru... 
 
 
Cum se poate corecta declaratia 112? 
Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a 
persoanelor asigurate poate fi corectata de contribuabili din proprie initiativa, prin depunerea unei declaratii 
rectificative. 
Declaratia rectificativa... 
 
 
Eliberarea Registrului Unic de Control si al Registrului de evidenta fiscal 
Documentele necesare pentru a putea fi eliberate aceste registre sunt: 
• copie certificat de inregistrare fiscala; 
• copie Buletin Identitate/ Carte Identitate reprezentant legal. 
Reamintim contribuabililor nou infiintati c... 
 
 
ONG – bilant prescurtat sau bilant lung? 
Ordinul nr. 79/2014 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale 
si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor 
Publice. Persoanele juridice fara scop patrimo... 
 
 
Cat este salariul minim pe economie, salariul mediu brut, punctul de pensie si ajutorul de deces in 
2015? 
Salariul minim pe economie este de 975 de lei, incepand cu 1 ianuarie 2015. 
Castigul salarial mediu brut utilizat de catre  bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2015 este de 2.415 
lei.  
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Circa 17.000 de întreprinzători debutanți sunt activi la nivel național 
Numărul societăților înființate de întreprinzătorii debutanți (SRL-D) a ajuns la 17.000, la nivel național, la 1 
ianuarie 2015, înregistrând o creștere de 6.000 de companii raportat la anul anterior. 
  
 
 
POSDRU: Tutorial privind completarea câmpurilor din secțiunea "Parteneri" din ActionWeb 
Pentru a veni în sprijinul potențialilor beneficiari în procesul de încărcare și transmitere a cererilor de finanțare 
în sistemul ActionWeb, respectiv cu privire la modalitatea corectă de completarea a câmpurilor din Tab-ul 
"Parteneri", AMPOSDRU a publicat un tutorial pentru completarea acestui Tab. 
  
 
Evoluția IMM-urilor în semestrul ÎI din 2014 și estimări pentru semestrul I din 2015 - UEAPME 
Chestionar privind evoluția IMM-urilor în semestrul ÎI din 2014 și estimări pentru semestrul I din 2015 
  
 
Guvernul României a aprobat un nou împrumut cu o valoare de 1,42 miliarde de lei pentru plata 
beneficiarilor de fonduri europene 
Guvernul României a aprobat, în ședință din data de 14 ianuarie a.c., un nou împrumut de la Trezoreria 
Statului, din venituri din privatizare, pentru a pune la dispoziția Autorităților de Management pentru 
programele operaționale sumele necesare achitării cererilor de rambursare și cererilor de plată depuse de 
beneficiari. 
  
 
Comisia Europeană a prezentat propunerea legislativă privind Fondul european pentru investiții 
strategice 
La doar 50 de zile de la anunțarea ambițiosului sau Plan de investiții pentru Europa, care are ca obiectiv 
stimularea ocupării forței de muncă și a creșterii economice, Comisia Europeană a adoptat propunerea 
legislativă privind Fondul european pentru investiții strategice 
  
 
 POSCCE: Modificări la Anexă 1 a Ghidului solicitantului pentru investiții în întreprinderi mari 
AM POSCCE a publicat ORDINUL nr. 5/9.01.2015 al Ministrului Fondurilor Europene pentru modificarea 
Anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri 
  
 
Firmele pot cere bani de la stat pentru a crea noi locuri de muncă în România 
Ministerul Finanțelor Publice va primi, într-o nouă sesiune, Cereri de acord pentru finanțare în baza Hotărârii 
Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care 
promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă. 
  
 
Sunt necesare investiții suplimentare în domeniul producției industriale 
În primele 11 luni din anul 2014, producția industrială a înregistrat o creștere de peste 6%, însă specialiștii 
considera că industria locală a atins apogeul și că e nevoie de noi investiții în domeniu pentru a trece din nou 
pe plus. 
  
 
Accesarea fondurilor europene din PNDR 2007-2013 ar putea fi prelungită până în iunie 2016 
Cheltuirea fondurilor europene pentru dezvoltare rurală din exercițiul 2007-2013 ar putea avea un termen 
prelungit cu încă 6 luni, pe lângă regulă n+2, deja în aplicare. 
  
 
10 idei de afaceri agricole potrivite pentru suprafețe mici 
Pentru românii care locuiesc la țară și dețin suprafețe mici de teren, o mică afacere care să le completeze 
veniturile poate porni cu doar câteva sute de euro. 
  
 
Ministrul agriculturii: Speram la prelungirea perioadei de cheltuire a fondurilor europene până în iunie 
2016 
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Daniel Constantin, a declarat că e foarte posibil ca perioada de 
cheltuire a fondurilor europene pentru agricultură, din exercițiul 2007-2013, să fie prelungită cu încă 6 luni. 
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