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Armonizarea între
contabilitate şi fiscalitate în contextul
aplicării sistemului
“TVA la încasare” la
UCB Brăila.
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În piaţa muncii există
din ce în ce mai multe
domenii în care poţi
obţine o mărire de
salariu din primul an.
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„UCB este o universitate
foarte modernă, iar
cadrele didactice sunt
profesioniste şi au o
atitudineprietenoasă.”
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Această temă de actualitate a determinat
Universitatea Constantin Brâncoveanu să
organizeze, împreună cu Corpul Experţilor
Contabili şi al Contabililor din România, o
masă rotundă ce s-a desfăşurat în data de 19
aprilie 2013, la sediul Universităţii
Constantin Brâncoveanu. Partenerul nostru a
fost reprezentat de expertul contabil Paula
Ştefănescu, Preşedinte CECCAR Filiala
Brăila, alături de expertul contabil Carmen
Tamaşi-Klaus, Director Executiv CECCAR
Filiala Brăila şi expert contabil Cornelia
Dima.
Ne-am bucurat de asemenea de prezenţa
unor invitaţi de seamă din cadrul unor
instituţii cu care universitatea are în mod
tradiţional colaborări. Astfel, din partea
DGFP Brăila: Maria Lozneanu – Şef Birou
Asistenţă Contribuabili, Vasilica Vâlcu – Şef
Serviciu Contestaţii, Marian Gîdiuţă – Şef
Birou Inspecţie Fiscală; din partea BCR Suc.
Brăila, Elena Chirulescu, director; din partea
Asociaţiei pentru Antreprenoriat din
România Camelia Drăgan; de la Agenţia de
Dezvoltare Regională - Iuliana Panaitescu,
dar şi experţi contabili, contabili autorizaţi –
membri CECCAR, cadre didactice si
studenţi.
În deschidere, Decanul Facultăţii de

Management Marketing în Afaceri
Economice Brăila, conf. univ. dr. Camelia
Vechiu a mulţumit pentru participarea
numeroasă la acţiune, apreciind în mod
special activitatea partenerului nostru –
CECCAR, mulţumindu-i pentru implicarea
în organizarea manifestării.
Specialiştii au cuvântul!
Paula Ştefănescu a prezentat legislaţia
aplicabilă sistemului “TVA la încasare”:
Ordonanţa Guvernului nr. 15 din 23 august
2012 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată
în Monitorul Oficial 621 din 29 august 2012;
ulterior Ministerul Finanţelor a emis Norme
Metodologice de aplicare şi Ghidul privind
aplicarea TVA la încasare dar si principalele
prevederi legislative.
Astfel, având în vedere prevederile Codului
fiscal, la 1 ianuarie 2013, se conturează reguli
specifice pentru colectarea TVA pentru
livrările de bunuri şi prestările de servicii
efectuate, respectiv pentru exercitarea
dreptului de deducere a TVA pentru
achiziţiile de bunuri şi servicii.
În cazul persoanelor impozabile care aplică
sistemul, exigibilitatea taxei intervine la data
încasării contravalorii integrale sau parţiale a
livrării de bunuri ori a prestării de servicii.

Totuşi, în cazul în care contravaloarea
integrală sau parţială a livrării sau prestării nu
se încasează în termen de 90 de zile
calendaristice de la data emiterii facturii,
exigibilitatea taxei aferente contravalorii
neîncasate intervine în cea de-a 90-a zi
calendaristică, de la data emiterii facturii,
respectiv de la termenul-limită prevăzut de
lege pentru emiterea facturii.
Pe de altă parte, persoana impozabilă care
aplică sistemul TVA la încasare îşi poate
exercita dreptul de deducere a taxei aferente
achiziţiilor efectuate, doar în momentul în
care se efectuează plata facturilor emise de
furnizori, indiferent de calitatea furnizorului,
respectiv dacă acesta aplică sistemul sau nu.
Modificări intervin în exercitarea
dreptului de deducere a taxei în ipoteza în
care persoanele care nu aplică sistemul de
TVA la încasare achiziţionează bunuri şi
servicii de la persoane impozabile care aplică
acest sistem.
În această situaţie, momentul la care
persoana impozabilă îşi va exercita dreptul de
deducere a taxei se amână până la data în care
taxa aferentă bunurilor şi serviciilor care i-au
fost livrate/prestate este achitată
furnizorului/prestatorului.
continuare în pagina 2
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Masă rotundă cu tema “Armonizarea între contabilitate
şi fiscalitate” la Universitatea Constantin Brâncoveanu
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Sistemul „TVA la încasare“ – în dezbatere la UCB

continuare pag. 2
Avantaje: îmbunătăţirea cash-flow-ului prin amânarea
exigibilităţii taxei la nivelul companiilor mici, care astfel nu vor
mai fi obligate să se decapitalizeze plătind TVA aferent
facturilor neîncasate.
Dezavantaje: încălcarea unuia dintre principiile fiscalităţii,
respectiv principiul neutralităţii, principiu fundamental statuat
în Directivele CE aduce o serie de inechităţi în modul de
aplicare, astfel:
❒ Se creează o “prăpastie” între momentul deducerii şi cel al
colectării TVA. Efectul real este cel de amânare la colectare, şi
nu de colectare la încasare, corelat cu un efect negativ foarte
important, cel al amânării dreptului de deducere a TVA până
la momentul plăţii facturilor, atât pentru agenţii economici
care vor fi obligaţi să aplice acest sistem, cât şi pentru cei care
nu sunt eligibili, dar colaborează cu cei care aplică sistemul.
❒ Se generează un sistem “şchiop” prin stabilirea unui
termen de 90 zile doar pentru TVA-ul colectat, în timp ce
TVA-ul aferent facturilor de achiziţii nu va fi deductibil decât
la plata acestora. Spre exemplu, un contribuabil care nu a
încasat de la client şi care are datorii la furnizori va fi obligat
la colectarea TVA după 90 de zile şi nu va putea deduce TVA
de pe facturile de achiziţie până la data la care va fi achitat
factura! Această măsură va avea un efect negativ din
perspectiva cash-flow-ului agentului economic.
❒ Se crează un “dezechilibru” evident între cei care sunt
obligaţi să aplice acest sistem şi cei care nu sunt obligaţi să-l
aplice, însă sunt obligaţi să ţină cont dacă furnizorii lor au
intrat în sistemul TVA la încasare, ajungând în situaţia de a
nu-şi deduce TVA decât în momentul plăţii acestor furnizori.
Un efect al acestei restricţii va fi dezinteresul acestor agenţi
economici de a mai colabora cu persoanele impozabile care
aplică sistemul TVA la încasare, şi, treptat, eliminarea acestora
din viitoarele tranzacţii/colaborari.
❒ Se îngreunează modul de evidenţă, gestiune şi control al
beneficiarilor puşi în situaţia de a decide dacă deduc sau nu
taxa de pe factură în luna în care a fost emisă factura, întrucât
vor avea o obligaţie suplimentară de a verifica pe site-ul
ANAF Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul
de TVA la încasare, pe lângă celelalte 2 registre de pe site-ul
ANAF – Registrul contribuabililor inactivi/reactivi si
Registrul contribuabililor cu cod de TVA anulat. Efectul direct
este o scădere apreciabilă a productivităţii muncii atât la
nivelul agenţilor economici, cât si la nivelul administraţiilor
fiscale.
Lect. univ. dr. Cristina Bunea-Bontaş a prezentat o temă
care vizează aplicarea sistemului „TVA la încasare” în ţările
Uniunii Europene din care prezentăm următoarele aspecte:
A. Principiile de bază ale sistemului „TVA la încasare”
Sistemul „TVA la încasare” este o schemă opţională
simplificată destinată companiilor mici care nu sunt eligibile
pentru a aplica regimul special de scutire de TVA, prin care se

acordă
posibilitatea
aplicării unei reguli simple
bazată
pe
„data
decontării” tranzacţiilor
de cumpărare şi vânzare,
pentru
a
determina
momentul în care se poate
exercita
dreptul
de
deducere a TVA şi cel în
care trebuie să se achite
TVA către autoritatea
fiscală.
Schema creează o
relaxare a cash-flow-ului
mai
ales
pentru
companiile ale căror
cheltuieli sunt, în mare
parte, nepurtătoare de
TVA (cum ar fi salariile),
sau pentru cele care se
confruntă
cu
mari
întârzieri la încasarea
facturilor de la clienţi.
B.Reglementarea
sistemului „TVA la
încasare”
la
nivelul
Uniunii Europene
Posibilitatea Statelor
Membre ale Uniunii
Europene de a aplica
schema simplificată „TVA
la încasare” a fost
introdusă prin Directiva a 6-a, respectiv Directiva
77/388/CEE a Consiliului Comunităţilor Europene din 17
mai 1977 referitoare la Impozitul pe cifra de afaceri - sistemul
comun privind taxa pe valoarea adăugată: baza unitară de
stabilire.
Până la 31 decembrie 2012 dreptul de deducere putea fi
amânat la solicitarea unui Stat Membru doar în baza unei
derogări din partea Consiliului European, în urma avizării de
către Comisia Europeană, şi doar în contextul aplicării
sistemului simplificat în care şi exigibilitatea TVA este
amânată până la încasarea efectivă a propriilor livrări şi prestări
de servicii. De la 1 ianuarie 2013 s-a înlocuit sistemul de
autorizări individuale cu instituirea unui drept pentru fiecare
Stat Membru de a permite aplicarea unui astfel de mecanism
simplificat favorabil IMM-urilor.
C. Aplicarea sistemului în ţări ale Uniunii Europene.
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord
Marea Britanie a introdus în legislaţia proprie posibilitatea
opţiunii pentru schema simplificată „TVA la încasare” de la 1
octombrie 1987, ca urmare a aprobării primite de la Consiliul
Comunităţilor Europene. Această măsură specială derogatorie
a avut ca scop simplificarea procedurii privind exigibilitatea
TVA în scopul prevenirii unor forme de evaziune fiscală.
Slovenia
A fost autorizată să aplice sistemul simplificat privind TVA
pe baza contabilităţii de casă de la 1 ianuarie 2007, în baza
Deciziei Consiliului European 2007/133/EC, solicitându-se
ca schema să fie aplicată de persoanele impozabile cu o cifră de
afaceri de până la 208.646 EUR. De la 1 ianuarie 2010
plafonul cifrei de afaceri a fost majorat la 400.000 EUR.
Suedia
A fost autorizată să aplice sistemul simplificat privind TVA
pe baza contabilităţii de casă de la 1 ianuarie 2007, în baza
Deciziei Consiliului European 2007/133/EC, solicitându-se
ca măsura derogatorie să fie aplicată de persoane impozabile
cu o cifră de afaceri de cel mult 3.000.000 SEK.
Italia
Începând cu 1 decembrie 2012, persoanele impozabile cu o
cifră de afaceri ce nu depăşeşte 2.000.000 EUR în anul
calendaristic anterior pot opta pentru aplicarea sistemului de
contabilitate de casă pentru tranzacţiile impozabile.
Particularitatea constă în aceea că, în cazul în care nu are loc
decontarea tranzacţiei comerciale, TVA devine exigibilă la 1 an
de la data livrării bunurilor sau prestării serviciilor. Odată
exercitată opţiunea pentru aplicarea schemei simplificate,
aceasta trebuie menţinută pentru cel puţin 3 ani.
Ungaria
De la 1 ianuarie 2013, posibilitatea optării pentru aplicarea
sistemului „TVA la încasare” a fost introdusă în legislaţia
privind TVA. Peroanele impozabile eligibile trebuie să

îndeplinească următoarele condiţii:
❒ sunt clasificate ca şi microîntreprinderi la începutul
anului calendaristic, conform prevederilor Legii privind
IMM-urile;
❒ au sediul activităţii economice în Ungaria;
❒ nu au intrat în procedura de lichidare sau faliment;
❒ veniturile cumulate din livrări / prestări taxabile de
bunuri şi servicii nu au depăşit şi nu depăşesc 125.000.000
HUF (675.000 EUR) în anul calendaristic precedent şi în cel
curent.
România
Începând cu 1 ianuarie 2013, aplicarea sistemului „TVA la
încasare” este obligatorie pentru persoanele impozabile
înregistrate în scopuri de TVA în România, care au sediul
activităţii economice în România şi care au o cifră de afaceri
anuală care nu depăşeşte 2.250.000 de lei (≈ 500.000 de euro).
Acestea trebuie să plătească TVA către autorităţile fiscale la
data încasării contravalorii livrărilor de bunuri şi prestărilor de
servicii dar nu mai târziu de cea de a 90-a zi calendaristică de
la data emiterii facturii. Aceeaşi regulă nu se aplică însă şi în
ceea ce priveşte dreptul de deducere al TVA, contribuabilii
având dreptul la deducerea taxei numai în momentul în care
efectuează plata furnizorului. Prin urmare, contribuabilii care
colectează TVA beneficiază de o amânare a obligaţiei de plată
a TVA de maxim 90 zile, în timp ce îşi amână dreptul de
deducere până la plata facturii.
Alte state ale Uniunii Europene care prevăd aplicarea „TVA
la încasare” doar de către anumite categorii de persoane
impozabile sau pentru anumite activităţi economice sunt:
Austria, Belgia, Germania, Letonia, Luxemburg, Malta,
Polonia, Spania.
Dezbateri aprinse, opinii pro și contra
Marian Gidiuta a apreciat că „intenţia a fost pozitivă, că
răspuns la solicitările IMM-urilor de a se aplica o astfel de
măsură simplificată. Prin aplicarea TVA la încasare s-a dorit
relansarea creşterii economice, a investiţiilor, diminuarea
somajului precum şi sporirea competitivităţii României în
vederea atragerii de investiţii străine directe. Totodată, s-a
dorit şi asigurarea unui cadru fiscal care să sprijine redresarea
IMM-urilor care trec prin perioade cu dificultăţi din punct de
vedere financiar datorită lipsei de lichidităţi. Sistemul TVA la
încasare a avut ca obiectiv creşterea vitezei de circulaţie a
banilor în economie şi colectarea mai eficientă a taxei pe
valoarea adăugată.
Însă, în forma ei actuală, legislaţia poate pune sub semnul
întrebării utilitatea măsurilor pentru contribuabili sau
realizarea obiectivelor stabilite prin nota de fundamentare a
modificărilor din Codul Fiscal prin care se introduce sistemul
TVA la încasare”.
Într-o alta intervenţie, Maria Lozneanu consideră că
„măsura trebuie analizată prin prisma angajamentelor luate de
România faţă de instituţiile financiare internaţionale. România
trebuie să asigure colectarea veniturilor la bugetul statului.
Execuţia bugetului general consolidat la 28.02.2013 relevă
faptul că din veniturile fiscale totale încasate la buget de
10.900 mil. lei, veniturile din impozitul pe profit au fost de 364
mil. lei iar încasările din TVA au fost de 5.900 mil. lei. Se
observă, deci, că ponderea aparţine veniturilor din impozite
indirecte (TVA, accize), şi într-o măsură mai mică celor din
impozite directe (impozit pe venituri din salarii, impozit pe
profit).“
Reprezentanta antreprenorilor, Camelia Drăgan a prezentat
modul în care este afectată de această măsură afacerea pe care
o conduce - firma realizand livrări intracomunitare care sunt
scutite de TVA. „Aceste livrări au o marjă de profit foarte mică;
partenerul din România nu îşi poate permite, de cele mai
multe ori, să practice un preţ foarte mare pe relaţia cu
partenerul extern având în vedere că pe piaţa externă preţurile
sunt, în general, stabile. Până la introducerea sistemului “TVA
la încasare”, firma va beneficia de dreptul de deducere şi va
solicita periodic rambursarea TVA de la autoritatea fiscală. În
contextul în care TVA nu se poate deduce decât la plata
furnizorului, firma respectivă este decapitalizată deoarece nu
mai beneficiază de dreptul de deducere şi trebuie să găsească o
altă sursă de finanţare până la momentul la care poate achita
datoriile”.
Apreciem ca fiind o acţiune reuşită ce a punctat toate
aspectele importante cu privire la această temă dar a deschis
calea catre noi teme de dezbatere cu partenerii nostrii CECCAR Braila, carora le multumim si ii invitam alaturi de
noi si cu alte ocazii.
Lect. univ. dr. Cristina Bunea-Bontaş

Lect. univ. dr. Gica Culiţă

3

Săptămânal editat de Universitatea Constantin Brâncoveanu.
Se distribuie gratuit în cotidianul CURIERUL ZILEI

JOI // 9 MAI 2013 // ANUL X // NR. 612

www.univcb.ro // dsb@univcb.ro

Ce poţi să studiezi la
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Administrative şi ale Comunicării

Facultatea de Ştiinţe Juridice, Administrative şi ale
Comunicării din cadrul Universităţii „Constantin
Brâncoveanu” din Piteşti a început să funcţioneze încă
anul 2000. Cele cinci specializări pe care un student poate
să le urmeze dacă alege să îşi urmeze studiile de la nivel de
licenţă în cadrul universităţii noastre sunt: Jurnalism,
Comunicare şi Relaţii publice, Drept, Administraţie
publică şi Relaţii Internaţionale şi Studii europene. Iar la
nivel de masterat, instituţia pune la dispoziţie specializarea
Comunicare Managerială şi Relaţii Publice.
Ca de fiecare dată, mulţi studenţi au optat şi anul acesta
pentru specializările acestei facultăţi, dat fiind faptul că
există o serie întreagă de posibilităţi de angajare după
absolvirea studiilor.
Dacă eşti elev în clasa a XII – a şi încă nu ţi-ai
definitivat alegerea, noi venim în sprijinul tău, arătându-ţi
ce anume vei studia, concret, pe parcursul celor trei ani de
licenţă şi a celor doi ani de masterat. În acest fel, poţi să îţi
construieşti o imagine clară asupra specializărilor de care
eşti interesat şi poţi să iei decizia corectă în perfectă
cunoştinţă de cauză. Cu certitudine ai auzit multe poveşti
ale prietenilor sau ale diferitelor persoane despre cum au
urmat cursurile unei facultăţi care nu îi reprezintă sau

despre cum au descoperit, pe parcurs, că
domeniul studiat nu îi interesează.
Pentru a evita repetarea acestui parcurs,
vom enumera câteva cursuri pe care le
vei urma.
Dacă eşti în anul I şi îţi doreşti să
devii un jurnalist sau un specialist în
comunicare şi relaţii publice, atunci
trebuie să ştii că în cadrul UCB vei audia
cursuri despre promovarea prin
publicitate, metode şi tehnici de
cercetare în ştiinţele comunicării,
sociologie, cultură şi civilizaţie
contemporană şi teorii şi doctrine
economice.
În anul II vei învăţa ce implică
procesul de concepere şi de producere a
unui ziar sau a unei reviste, vei afla
noţiuni importante despre economie şi
organizaţii
mondiale,
despre
managementul aplicat în afaceri
economice şi chiar informaţii utile
despre istoria presei. Anul III, atât pentru un jurnalist, cât
şi pentru un specialist în comunicare şi relaţii publice,
aduce cu sine informaţii din sfera economiei naţionale a
României şi din cea a Uniunii Europene, din domeniul
creării imaginii unei organizaţii sau din cel al uzanţelor
diplomatice şi de protocol, atât de necesare jurnaliştilor
acreditaţi la instituţiile publice.
Specializarea Comunicare şi Relaţii Publice îi oferă
oportunitatea tânărului student de a învăţa în anul II
despre cum se concepe şi se promovează un produs de
relaţii publice, despre elemente de economie mondială,
despre managementul aplicat afacerilor economice şi
despre specificul Relaţiilor Publice Sectoriale.
Pentru cine va dori să fie licenţiat în Drept instituţia
oferă posibilitatea de a se informa, în anul I, despre Drept
constituţional şi instituţii publice, despre Drept civil şi
administrativ, despre Sociologie juridică. În anul II,
studenţii vor putea aprofunda domeniul, studiind Dreptul
proprietăţii intelectuale, Dreptul civil şi penal, Dreptul
internaţional public şi Organizarea sistemului judiciar
românesc. Anul III vine cu un nivel şi mai mare de
detaliere a ramificaţiilor tipurilor de drept, dintre care
putem aminti: Dreptul civil cu partea de Succesiuni,

Dreptul Uniunii Europene, Dreptul comercial, Dreptul
penal cu partea specială şi Dreptul procesual penal.
Specializarea Administraţie publică vine cu o parte
consistentă de studiu de Drept, dar şi de alte materii care
vin în completarea cunoştinţelor tinerilor, cum ar fi:
Sociologia, ştiinţa administraţiei sau economia. În anul II,
tematica se diversifică, astfel încât, pe lângă Drept,
studenţii mai pot audia cursuri care conţin informaţii cu
privire la Managementul în administraţie şi în serviciile
publice, la economie şi la organizaţii mondiale sau la altele
asemenea lor. Anul III continuă cu studiul Dreptului
muncii şi securităţii sociale, cu Dreptul Uniunii Europene,
cu noţiuni importante despre pieţele de capital şi despre
achiziţiile publice.
Ultima specializare de la nivel de licenţă pe care
Universitatea o pune la dispoziţie studenţilor săi este cea
de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene. Tinerii care
optează pentru ea ar trebui să ştie că în anul I vor afla
informaţii despre Uniunea Europeană şi despre metodele
de cercetare în ştiinţele social – politice. Studenţii din anul
următor vor avea şansa de a participa la cursuri şi la
seminarii în care vor fi dezbătute chestiuni ce ţin de
Dreptul Uniunii Europene, de economie şi organizaţii
mondiale, de Drept internaţional public şi privat şi de
management şi de tehnici în afaceri economice
internaţionale. Anul II aduce cu sine o serie de cursuri
interesante, dintre care le amintim pe cele de Uzanţe
diplomatice şi de protocol, de Economia României sau de
Cultură şi civilizaţie contemporană.
Programul de studiu de la nivel de masterat oferit de
către Facultatea de Ştiinţe Juridice, Administrative şi ale
Comunicării se numeşte Comunicare managerială şi
relaţii publice şi cuprinde în programa sa o serie de cursuri
şi seminarii, dintre care le amintim pe cele de Comunicare
organizaţională, de Analiza discursului, de Globalizare sau
de Retorica şi teoria argumentării. De asemenea, le putem
menţiona şi pe cele de Comunicare interculturală sau de
Politici sociale ale întreprinderii contemporane.
Iată câteva dintre cursurile de specialitate care sunt
susţinute de către cadrele didactice de la Universitatea
„Constantin Brâncoveanu”, dedicate studenţilor săi. Dacă
încă nu eşti hotărât, citeşte materialul cu atenţie, gândeştete şi ia cea mai bună decizie pentru că acum deţii toate
informaţiile de care ai nevoie!
A.N.

Domenii în care poţi obţine o mărire de salariu din primul an
Este bine cunoscută dorinţa arzătoare a oamenilor, fie ei
tineri sau mai puţin tineri, de a obţine un câştig cât mai bun
pentru munca depusă. Wall-street.ro a făcut o cercetare din
care au reieşit cinci sectoare din piaţa muncii în care acest
lucru este posibil încă din primul an, şi anume obţinerea mult
visatei măriri de salariu.
Unul dintre principalele domenii care pot satisface această
dorinţă este acela al IT-ului. Oana Datki, General Manager
al companiei de resurse umane Consulteam, afirmă că există
poziţii de entry level în IT care pot să câştige chiar şi mai
bine decât media salarială din companie, deoarece specialiştii
care le ocupă vin cu specializări foarte nişate, cum ar fi Java
Developer sau Specialist C++. Acestea se bazează pe o serie
de cunoştinţe speciale şi sunt plătite cu peste 500 de euro/
lună, în comparaţie cu media generală de 350 – 400 de euro.
Putem spune, de asemenea, că acestea sunt poziţiile în
companie din care se poate avansa într-un timp relativ mai
scurt decât din altele, mai ales dacă vorbim despre angajaţii
care sunt foarte buni în ceea ce fac.
În vânzări, nu este un secret pentru nimeni faptul că se
avansează într-un ritm destul de alert. Dacă în IT, salariul de
pornire este destul de ridicat, aici avem de a face cu o sumă
mai scăzută pe care o va primi salariatul în primele luni, de
400 de euro sau puţin sub ea. Partea bună este că la cei 400
de euro se adaugă o serie de bonusuri sau de comisioane, în
funcţie de vânzările realizate. Un bun vânzător poate fi ales,
după 12 luni, pentru o poziţie ierarhică superioară, care să fie
şi mult mai bine remunerată. Sectoarele în care se aplică

dinamica de mai sus sunt cele farmaceutice, al vânzărilor de
servicii, şi mai puţin în cele de telecomunicaţii sau FMCG.
Consultanţa este remunerată semnificativ mai bine decât
alte job-uri, indiferent de domeniul în care aceasta este
practicată: resurse umane, finanţe, management, obţinere de
fonduri europene sau chiar dezvoltare personală.
Profesioniştii care au posibilitatea de a avansa în carieră se
angajează pe poziţia de Junior Consultant, după care, după un
an, se trece la Consultant, iar după maximum doi ani, se poate
atinge poziţia de Senior Consultant. Obţinerea beneficiilor
suplimentare şi avansarea se pot obţine pe baza realizărilor
personale remarcabile şi a bunelor recomandări care să vină
din partea clienţilor cu care acesta a lucrat.
La fel de bine în marketing se poate ajunge destul de
rapid la avansări şi la măriri de salarii, chiar şi în companii
mai mici, unde se pleacă de la poziţia de Junior Marketing
Specialist spre Marketing Specialist. În acest caz,
excludem companiile multinaţionale. unde procedura de
avansare este mai dificilă şi unde angajatul trebuie să treacă
prin mai multe etape.
Ultimul domeniu care poate fi adus în discuţie şi la care
puţină lume s-ar gândi este call – center - ul. Andreea
Munteanu, Recruitment Manager în cadrul companiei de
recrutare Lugera, afirmă că un mare număr de companii
multinaţionale acordă o mărire de salariu la sfârşitul
fiecărui an financiar, în funcţie de rezultatele financiare ale
companiei şi de rezultatele obţinute de angajat, la nivel
individual. În general, marja măririlor salariale este de 5-

10%, nefiind o valoare procentuală standard pentru toţi
angajaţii. De pildă, un agent bun vorbitor de limbă străină,
care îşi desfăşoară activitatea într-ul call-center poate primi
o remuneraţie iniţială de 800 – 1.200 lei. În urma evaluării
anuale, bazată pe câteva elemente urmărite, cum ar fi: un
număr scăzut de clienţi nemulţumiţi, respectarea duratei
standard de rezolvare a unei solicitări, numărul de apeluri
preluate zilnic sau altele asemănătoare, se va stabili valoarea
măririi de salariu pentru angajatul respectiv.
Scopul realizării acestui top este acela de a oferi un tip de
ghidare a tânărului care îşi doreşte un loc de muncă sau a unei
persoane care se află între două job-uri şi nu ştie în care sector
al pieţei muncii să îşi şansa de angajare.
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„În Universitatea Constantin Brâncoveanu cadrele didactice sunt profesioniste
şi au o atitudine prietenoasă”

Agneska Stasilo este una dintre studentele de la Universitatea de
Ştiinţe Aplicate din Vilnius - Lituania care au ales România ca ţară
de destinaţie pentru programul lor de mobilitate Erasmus. În urma
discuţiei pe care am avut-o, am aflat ce anume a motivat-o pentru a
face această alegere, care sunt gândurile şi aşteptările ei de la ţara
noastră şi de la Piteşti şi care sunt planurile sale de viitor.
1. DSB: Salut! Ne bucurăm foarte mult să te avem aici.
Spune-ne de unde vii? Cum este ţara ta?
Agneska Stasilo: Ţara din care vin este complet diferită de
România. Eu sunt din Lituania, o ţară mică de lângă Marea
Baltică. Ca orice ţară, natura din Lituania are o frumuseţe
specifică, o mulţime de locuri impresionante de vizitat şi o

cultură şi o istorie fascinantă.

plăcea aici!”.

2. DSB: Cum este universitatea lituaniană în care studiezi?
A. S.: Sunt studenta Universităţii de Ştiinţe Aplicate din
Vilnius, o universitate foarte mare, cu o bună reputaţie în ceea ce
priveşte bursele, obiectivele sociale, spiritul antreprenorial şi
diversitatea. Pe lângă nivelul educaţional ridicat, universitatea
noastră are o multitudine de tradiţii pentru studenţi. De
asemenea, organizăm numeroase evenimente şi festivaluri care îi
adună laolaltă pe toţi studenţii pentru a petrece un timp de
calitate împreună după o perioadă de studiu intens.
3. DSB: Care au fost motivele care te-au determinat să alegi
România pentru a avea parte de o experienţă Erasmus?
A. S.: Pentru mine, România era o ţară misterioasă, despre
care auzisem o mulţime de poveşti interesante. Mai mult decât
atât, în contrast cu poveştile medievale despre vampiri, m-am
gândit la faptul că ar trebui să fie o ţară plină de culoare, cu
vreme frumoasă şi oameni interesanţi. Chiar şi faptul de a veni
aici pentru a vedea un rrom adevărat călărind un cal a
reprezentat pentru mine un element care mi-a trezit interesul.
Am observat că România păstrează tradiţii vechi şi puternice,
care sunt foarte diferite în comparaţie cu cele din Lituania.
Mai mult decât atât, mi s-a părut o idee foarte atractivă să vin
în România datorită climatului şi naturii – noi nu avem o vreme
atât de plăcută şi nişte munţi atât de spectaculoşi cum sunt în
România. Şi, de asemenea, să petreci timpul într-un mediu
diferit de cel cu care erai obişnuit până acum este un lucru la fel
de minunat.

5. DSB: Care este impresia pe care ţi-a lăsat-o Universitatea
Constantin Brâncoveanu?
A. S.: UCB este o universitate foarte modernă, iar cadrele
didactice sunt foarte profesioniste şi au o atitudine prietenoasă.

4. DSB: Care sunt primele tale impresii despre România şi
despre Piteşti?
A. S.: O ţară fără probleme. Dintotdeauna am crezut că o
ţară îi influenţează în mod semnificativ pe locuitorii ei. De
prima oară, românii pe care i-am întâlnit mi s-au părut foarte
ospitalieri, mereu zâmbitori, veseli şi prietenoşi. Ulterior, toţi
românii pe care i-am întâlnit au fost la fel. Dacă oamenii
zâmbesc şi sunt veseli, atunci lucrurile sunt bune. Mă gândesc că
dacă oamenii zâmbesc mereu şi sunt veseli, înseamnă că nu au
probleme sau că nu le acordă o atenţie deosebită şi mi se pare
perfect să fie aşa.
În ceea ce priveşte prima impresie despre Piteşti, dacă aş
compara mărimea lui cu Vilnius, oraşul în care am locuit în
ultimii doi ani, atunci aş putea spune că Piteştiul este un oraş
mic. Însă, comparând varietatea de activităţi pe care pot să le fac
aici şi centrele de afaceri care se regăsesc, atunci nu mai este o
aşa de mare diferenţă. Primul gând pe care l-am avut în
momentul în care am ajuns în Piteşti a fost: „Cred că îmi va

6. DSB: Care sunt planurile tale pentru următoarea perioadă
de timp?
A. S.: Pentru mine, Erasmus este ca o foarte lungă,
interesantă şi binemeritată vacanţă. În următoarea perioadă de
timp vreau să cunosc România cât de mult posibil, să
experimentez cultura sa, să îmi îmbunătăţesc comunicarea
interculturală şi educaţia personală. În al doilea rând, aştept cu
nerăbdare internship-ul în departamentul de Relaţii
internaţionale şi relaţii publice al Universităţii. Sunt
entuziasmată de ideea că voi beneficia de o experienţă
internaţională şi sper că va fi benefică atât pentru mine, cât şi
pentru instituţie. Şi, în final, ca student, pe lângă studiu, vreau să
călătoresc cât mai mult şi să vizitez cât mai multe locuri.
7. DSB: Ce anume ţi-ai dori să vezi, în mod deosebit, în
România? Sau ai vizitat ceva până acum?
A. S.: Am vizitat deja câteva locuri uimitoare din România,
cum ar fi castelul Bran, Braşov şi Bucureşti, care este cu adevărat
impresionant. Pe parcursul călătoriilor, m-am îndrăgostit de
natura din România. Sentimentul că te uiţi în jos de pe munte
este unul cu adevărat înălţător. Oricum, aş vrea să vizitez cât mai
multe locuri, pentru că sunt convinsă că am văzut doar o mică
parte din ceea ce înseamnă frumuseţea României. Vreau să urc
pe cel mai înalt munte şi vreau să văd Sibiul. Mai mult decât
atât, nu am fost niciodată la malul Mării Negre, iar eu sunt o
persoană care iubeşte marea, aşa că abia aştept să merg la
Constanţa. Ştiu că în prima săptămână din mai se organizează o
mulţime de evenimente la malul mării, aşa că sigur voi fi acolo.
8. DSB: Spune-ne care sunt aşteptările tale pentru
următoarele câteva luni.
A. S.: Vreau să mă bucur cât mai mult de timpul petrecut aici.
Sper să mă simt atât de bine, încât să nu mai vreau să plec acasă.
Sunt convinsă că nu voi uita niciodată această Românie plină de
culoare, prietenoasă, însorită şi impresionantă.
9. DSB: Îţi urăm să ai parte de o experienţă Erasmus de
neuitat!
A. S.: Vă mulţumesc!

N A R G

Semnificaţia Sfintei Sărbători de Paşti
Teologii afirmă că Paştele este cea mai veche sărbătoare
creştină deoarece a fost sărbătorită încă din epoca apostolilor,
însă nu doar creştinii o celebrează, ci şi evreii.
De pildă, la evrei, în Vechiul Testament, Paştele - sau Pesah este sărbătorit în amintirea eliberării de sub robia egipteană de
430 de ani, când evreii, sub conducerea lui Moise, au ieşit din
Egipt. Paştele a fost marcat cu o seară înaintea plecării lor, când
fiecare familie a primit ordinul de a tăia un miel fără cusur, de
gen masculin, cu sângele căruia trebuiau să ungă stâlpii caselor şi
pragul de sus al uşii lor. Carnea era pregătită cu verdeţuri amare,
friptă şi consumată toată până în zori. Momentul evocă venirea
Îngerului Morţii – Nimicitorul, care i-a omorât pe întâii născuţi
în Egipt, dar i-a cruţat pe evrei datorită sângelui care se afla pe
case. În mod distinct faţă de creştini, iudeii sărbătoresc Paştele
timp de opt zile, dintre care primele şi ultimele se bazează pe
respectarea cu stricteţe a ritualurilor religioase.
În ceea ce priveşte Paştele creştin, acesta durează doar trei zile
şi semnifică biruinţa lui Dumnezeu asupra morţii, învierea şi
ridicarea păcatului lumii. Cu toate că durata propriu-zisă este
doar de trei zile, fiecare dintre zilele săptămânii respective are o
semnificaţie clară. În Cărţile Sfinte, în primele trei zile sunt
amintite sensul propriu al sărbătorii, după care Joia Mare
marchează ultima cină pe care a avut-o Iisus Hristos cu ucenicii
săi şi trădarea din partea lui Iuda. Tot în această zi există patru
evenimente importante: spălarea picioarelor ucenicilor, Cina cea
de Taină prin care Iisus conferă o semnificaţie nouă şi profundă
pâinii şi vinului, rugăciunea lui Iisus din Grădina Ghetsimani,
unde picăturile de sudoare s-au transformat în sânge şi, în final,
lepădarea de trei ori a lui Petru.
Vinerea Patimilor sau Vinerea Scumpă marchează toate
patimile pe care le-a îndurat Iisus Hristos la urcarea pe muntele
Golgota. De asemenea, ziua simbolizează şi preţul plătit de
Hristos pentru răscumpărarea omenirii din robia păcatului.
Penultima zi a săptămânii este cea de prăznuire a îngropării

Lui, moment în care sufletul Lui a coborât în Iad, de unde a
eliberat toate sufletele din chinurile la care erau supuse.
Duminica este ziua bucuriei, prilejuită de vestea bună a
Învierii, pe care toţi credincioşii o sărbătoresc mergând la
Biserică şi petrecând timpul cu familiile lor.
Obiceiuri
Pe lângă obiceiurile prezentate mai sus, oamenii au păstrat şi
altele, care au anumite particularităţi, în funcţie de zona în care
se desfăşoară.
Un obicei care se practică numai în Bucovina în noaptea de
Înviere este acela ca fetele să se ducă în clopotniţă şi să spele
limba clopotului cu apa neîncepută. Cu aceasta apă urmează să
se spele fetele în zorii zilei de Paşte ca să fie frumoase tot anul.
În trecut, băieţii îl alegeau pe unul dintre ei, care era mai
harnic, pentru a le judeca şi a le pedepsi toate greşelile făcute dea lungul anului. Cei care erau găsiţi vinovaţi erau purtaţi în jurul
Bisericii şi la fiecare latură erau loviţi cu vergele de lemn la tălpi
cu scopul de a nu mai repeta greşelile trecute în anul viitor.
Tot în zona Bucovinei, datina se deosebeşte prin numeroasele
simboluri şi prin credinţa adâncă în puterea miraculoasă a
rugăciunii de binecuvântare a bucatelor. În zorii zilei de
duminică, credincioşii ies în curtea bisericii, se aşează în formă
de cerc, purtând lumânările aprinse în mână şi aşteaptă preotul
care să sfinţească şi să binecuvânteze bucatele din coşul pascal.
Fiecare om pregăteşte un astfel de coş acoperit cu un ştergar cu
model specific zonei. În coş sunt puse, pe o farfurie: seminţe de
mac (care vor fi aruncate în râu pentru a alunga seceta), sare (care
va fi păstrată pentru a aduce belşug), zahăr (folosit ori de câte ori
vitele vor fi bolnave), făină (pentru ca rodul grâului să fie bogat),
ceapă şi usturoi (cu rol de protecţie împotriva insectelor).
Deasupra farfuriei se aşează pasca, slănina, brânza, ouăle roşii şi
încondeiate, monede, flori, peşte afumat, sfeclă roşie cu hrean,
pască şi prăjituri.
În zona Sibiului exista obiceiul ca de Paşte să se

împodobească un pom foarte asemănător cu cel de Crăciun,
singura deosebire fiind aceea că, în locul globurilor, se agaţă ouă
încondeiate. Pomul poate fi aşezat într-o vază frumoasă şi
farmecul sărbătorii sporeşte.
La Călăraşi, de exemplu, la Slujba de Înviere, credincioşii
aduc în coşul pascal ouă roşii, cozonac şi cocoşi albi. Deoarece
cocoşii vestesc miezul nopţii, datina spune că atunci când cocoşii
cântă, Hristos a înviat! Cel mai norocos este cel în a cărui curte
cântă primul cocoş, fiindcă acest lucru înseamnă că în anul
respectiv, în casa lui va fi belşug. După slujbă, cocoşii sunt dăruiţi
oamenilor săraci.
Maramureşul are şi el obiceiurile sale. În zona Lăpuşului, în
prima zi de Paşte, de dimineaţă, copiii până la vârsta de 9 ani
merg la prieteni şi la vecini ca să le anunţe Învierea lui Iisus
Hristos. Fiecare urător primeşte un ou roşu. Regula este ca
pragul casei să fie trecut mai întâi de un băiat, pentru ca în
familie să fie pace şi armonie.
În judeţul Argeş, printre dulciurile pregătite de Sfintele Paşti,
se numără covrigii cu ou, pe care fiecare gospodar se străduieşte
să îi pregătească. În Banat, la micul dejun din prima zi de Paşte,
se practică tradiţia tămâierii bucatelor, iar meniul acestei mese
include ciolanul de porc fiert, ouă albe şi mâncăruri tradiţionale,
după care urmează friptura de miel. În dimineaţa zilei de Paşte,
copiii se spală pe faţă cu apă proaspătă de la fântână, în care au
pus un ou roşu şi fire de iarbă verde.
Fiecare regiune a României se individualizează prin câte o
serie de obiceiuri specifice, care nu fac decât să sporească
frumuseţea locurilor şi a ţării, în toată mărimea sa.
Încă un motiv pentru care putem afirma că România nu
merită părăsită, ci apreciată şi ajutată să îşi atingă adevăratul
potenţial.
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