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“Ziua Naţională a Contabilului Român” din 21 septembrie 2012, manifestare ajunsă la a VIII-a ediţie, se va 

desfăşura anul acesta potrivit măsurilor dispuse prin Decizia Biroului Permanent nr. 281 din 27 iulie 2012 sub 

auspiciile “Drumuri prin memoria profesiei contabile”.  

Organizată în mod unitar sub patronajul filialelor CECCAR, evenimentul va omagia personalitatea celui care s-a 

dăruit nobilei profesii contabile şi formării noilor generaţii de profesionişti, membru fondator şi Preşedinte al 

CECCAR – prof. univ. dr. Marin Toma, omul a cărui muncă fără întrerupere a contribuit la trasarea definitivă şi 

irevocabilă a locului câştigat de CECCAR în profesia contabilă europeană şi internaţională. 

 

PROGRAMUL manifestărilor din 21 septembrie 2012   

„Ziua Naţională a Contabilului Român” organizate sub egida Drumuri prin memoria profesiei contabile  

15,00 Deschiderea oficială a manifestărilor de către preşedintele filialei CECCAR  Moment de reculegere în 

memoria Preşedintelui CECCAR – Marin Toma   

15,10 -  16,10 Profesia contabilă şi Marin Toma – activitatea Preşedintelui CECCAR  Prof. univ.dr.Marin Toma 

Amintiri cu Preşedintele CECCAR – Marin Toma – momente prezentate de preşedinte, directorul executiv şi alţi 

profesionişti contabili din cadrul filialei   

16,10 - 16,20 Mesajul Consiliului Superior al Corpului, citit de către Preşedintele filialei CECCAR sau de către 

consilierul naţional desemnat 

16,20 – 17,45 Mesajele oficialităţilor locale: Primărie, DGFP, Tribunal, Poliţie, etc. 

17,45 -  18,00 Acordarea Diplomelor de merit persoanelor nominalizate de către filiala CECCAR   

18,10 – 18,40 – Topul local al celor mai bune societăţi membre CECCAR    

18,10 – 18,20 - Scurtă prezentare a evenimentului de către directorul executiv al filialei CECCAR    

18,20 – 18,40 – Inmânarea de către directorul executiv al filialei a distincţiilor/diplomelor  societăţilor nominalizate 

conform locului ocupat  

18,40 – 18,50 – Mulţumiri, aprecieri din partea celor  premiaţi şi  Poza de grup 

18,50 –             Program de socializare   
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Nr. 

crt. 
FILIALA Orasul Locaţie 

1. Alba Alba Iulia Sala de conferinte a Hotelului „Parc” 

2. Arad -Arad 

-Chişineu-Criş 

-Ineu 

 -Sebiş 

-Casa de cultura a Sindicatelor 

- Sala de şedinţe Agromec SA 

-Hotel Central 

 -Primaria Sebiş 

3. Arges Pitesti Complex Alcadibo Center  - sala de conferinţe 

4. Bacău Bacău Teatrul Municipal  „George Bacovia” 

5. Bihor Oradea Sala de cursuri a filialei « Eremia Bologa » 

6. Bistriţa Bistriţa Hotel Bistriţa – Sala Mare de şedinţe 

7. Botoşani Botoşani Sala de cursuri a filialei „Ioan Florea” 

8. Braşov Braşov Sala de cursuri a filialei – „Emanoil Nechifor” 

9. Brăila Brăila Teatrul „Maria Filotti” 

10. Buzău Buzău Sala se Conferinţe a Complexului „Grand” 

11. Caraş Severin Resita Sala de recepţie a complexului SC Milvo SRL 

12. Călăraşi Călăraşi Sala de cursuri a filialei „Demitrie Jarcu” 

13. Cluj Cluj Sala de conferinţe a Hotelului „City Plaza” 

14. Constanţa Constanţa Hotel IBIS – sala de Conferinţe 

15. Covasna Sf. Gheorghe Sala de sedinte a filialei  „ Berde Aron” 

16. Damboviţa Târgovişte Sala de Conferinţe a Complexului „Club Aristocrat” 

17. Dolj Craiova Sediul filialei– Sala de Curs 

„Constantin C. Demetrescu” 

18. Galaţi Galati Complexul hotelier Centrum - Sala Panoramic 

19. Giurgiu Giurgiu Centrul Cultural Local “Ion Vinea” 

20. Gorj Târgu Jiu Sala Mare a Teatrului  „Elvira Godeanu” 

21. Harghita Miercurea Ciuc Casa de Cultura a Sindicatelor 

22. Hunedoara Deva 

  

Sala de şedinţe a Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului 

Hunedoara 

23. Ialomiţa Slobozia Centrul Cultural UNESCO “Ionel Perlea”  în sala  de Consiliu şi 

sala Arcadia . 

24. Iaşi Iaşi Universitatea „Petre Andrei” – Aula Magna 

25. Ilfov Buftea Sala de şedinţe – Primăria Buftea 

26. Maramureş Baia Mare Universitatea de Nord – sala de festivităţi 

27. Mehedinţi Drobeta Turnul 

Severin 

Sala de Conferinţe a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare 

28. Mureş Tg.Mureş Complexul Tempo  - Sala de Conferinţe 

29. Neamţ Piatra Neamţ Hotel Central – Plaza, Sala de conferinţe „Milenium „ 

30. Olt Slatina Sala de conferinţe a Hotelului „Bulevard Prestige” 

31. Prahova Ploieşti Teatrul Municipal „Toma Caragiu” 

32. Satu Mare Satu Mare Academia Comercială – Aula Mare 

33. Salaj Zalău Complex „Alegre” – Sala de conferinte 

34. Sibiu Sibiu Sala de festivităţi  Complexul  „Bolta Rece” 

35. Suceava Suceava Universitatea  „Ştefan cel Mare” 

36. Teleorman Alexandria  Complexul SC Alex Tell SRL  - sala Mare 

37. Timiş -Timişoara 

- Lugoj 

-Sânnicolaul Mare 

-Sala de cursuri a filialei „Cornel Olaru” 

-Casa de Cultură a Municipiului Lugoj 

-„Castel Nako” – Sala de festivităţi 

38. Tulcea Tulcea Sala de Conferinte - Hotel Delta 

39. Vaslui Vaslui Sala de conferinţe a Hotelului „Europa” 

40. Vâlcea Rm. Valcea Sala de Conferinte DGFP 

41. Vrancea Focşani Sala de Festivităţi a filialei „V.V.Protopopescu” 

42. Bucureşti Bucureşti Palatul Naţional al Copiilor 
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Curierul filialelor 

FILIALA ARAD 
INTRUNIREA  LUNARA  CU  MEMBRII - In  zilele de  01 - 02.08.2012  a  avut loc intalnirea lunara cu 

membrii  C.E.C.C.A.R.  Filiala  Arad,  locatia  sala  de curs C.E.C.C.A.R. ,,Dimitrie Camenita ’’. La  aceasta  

intalnire au  participat in ziua de 01.08.2012 – 46 membri experti contabili si  in  ziua  de  02.08.2012 - 69 membri  

contabili  autorizati. 

 D-nul  Director  Executiv  Micle  Nicolae a facut o informare asupra activitatii desfasurata de excutivul filialei 

in luna iulie 2012, a prezentat programul evenimentelor  profesiei contabile din luna septembrie 2012: Congresul 

Profesiei Contabile din 07-08.09.2012 cu tema „Guvernanta Corporativa si Profesia Contabila; Competenta si 

Responsabilitate”, Simpozionul „Ciuce Pvavel”editia a- X-a ce va avea loc in statiunea Moneasa in perioada 14-

16.09.2012 si Ziua Nationala a Contabilului Roman  din 21  septembrie 2012. 

 In partea a doua a intalnirii, d-nul Popa Vasile Ioan - consilier superior in cadrul D.G.F.P. Arad, lector – 

formator C.E.C.C.A.R., a prezentat urmatoarele reglementari fiscale: Lege Nr. 113 din  4 iulie 2012 privind 

aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2011 pentru modificarea art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 

privind organizarea si functionarea cazierului fiscal; Lege Nr. 107 din  4 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare la operatorii 

economici; Lege Nr. 106 din  4 iulie 2012 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 125/2011 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal; Lege Nr. 142 din 18 iulie 2012 pentru 

aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea 

neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente 

acestora; Lege  Nr. 147 din 23 iulie 2012 pentru modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii; 
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Lege Nr. 148 din 23 iulie 2012 privind inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice; Lege Nr. 

145 din 23 iulie 2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si 

fundatii; Hotarare Nr. 670 din  4 iulie 2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004. 

 Pe marginea celor prezentate s-au purtat discutii, membrii solicitand precizari privind punerea in aplicare a 

actualelor reglementari. 

 

 

SEMINARUL  Efectele globalizarii asupra pietei de capital - In  data de  01.08.2012  C.E.C.C.A.R. filiala Arad 

a organizat un seminar cu tema „ Efectele globalizarii asupra pietei de capital ’’ 

La acest seminar au participat 40 membri CECCAR - filiala Arad, coordonator Lect.  Doba Stefan. 

D-nul lector Doba Stefan a prezentat efectele crizei aspura pietei de capital, asupra institutiilor financiare, 

asupra volumului si nivelului cotatiilor bursiere, asupra comportamentului investitorilor, asupra procesului de 

reglementare a pietei de capital.  

Criza financiara este o forma de manifestare a crizei economice si reflecta o neincredere in sistemul 

financiar, o scadere semnificativa a volumului tranzactiilor la bursa, o dereglare a mecanismelor de piata. 

Bursa este barometrul economiei si cand piata imobiliara, piata petrolului, piata muncii sufera dereglari sau 

corectii importante ele se vor reflecta in profitabilitatea firmelor listate la bursa,  in pretul activelor financiare 

(actiuni sau obligatiuni) care depind direct de asteptarile investitorilor. 

Distingem trei tipuri de crize financiare: valutare, bancare si de datorie externa. Indicatori a caror evolutie 

„prevestesc” criza: supraaprecierea monedei nationale(calculata ca abaterea cursului real efectiv fata de un trend 
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liniar) ritmul de crestere a creditului neguvernamental ca procent in PIB, ponderea deficitului de cont curent in PIB 

ritmul de crestere a exporturilor. 

Cauzele crizei actuale, un indicator de analiza - reprezinta relatia dintre ratele de dobanda si obligatiunile 

guvernamentale intr-o anumita zi. Cand ratele dobanzilor pe termen scurt sunt mai mici decat ratele dobanzilor pe 

termen lung aceasta incurajeaza expansiunea si aprovizionarea cu bani, ceea ce va favoriza crearea unei bule indusa 

de datorii,  dereglementarea, abolirea de catre autoritatile de resort din tarile dezvoltate a reglementarilor privind 

schimburile in scopul facilitarii circulatiei internationale a capitalului, bancile se imprumutau la o rata a dobanzii 

scazuta si acordau imprumuturi foarte mari, ce ar fi putut fi inapoiate doar in cazul in care piata imobiliara ar fi 

continuat sa creasca in valoare. 

Piata de capital din Romania si actuala criza financiara:  In perioada 2002 si pana in a doua jumatate a anului 

2008, evolutia pietei de capital a avut un trend ascendent, datorita evolutiei favorabile a indicatoriilor, a maturizarii 

pietei autohtone si a cresterii increderii investitorilor straini. La finele anului 2008 valoarea schimburilor indicii 

bursieri, au inchis cu pierderi pentru prima data in ultimii zece ani, indicile BET FI, a scazut cu 84% fata de 2007, 

indicele general al pietei, BET-C, a pierdut peste 70%, iar capitalizarea bursiera, valoarea companiilor de pe BVB si 

Rasdaq a coborat la 14,6 miliarde de euro, adica la jumatate fata de anul 2007. Totodata, s-a diminuat volumul a 

rulajelor, iar lichiditatea pe sectiunea de actiuni a Bursei de Valori Bucuresti s-a injumatatit in 2008, fata de anul 

2007, cand rulajele au insumat 13,8 miliarde lei.  Aceasta tendinta a caracterizat si piata Rasdaq, unde lichiditatea a 

scazut aproape trei ori in 2008, la circa 1,56 miliarde lei  fata de anul 2007. Pe sectiunea obligatiunilor, rulajele s-au 

comprimat de peste trei ori in 2008, cu toate ca  au fost introduse la tranzactionare titlurile de stat. Pentru prima data 

in ultimii sapte ani, nerezidentii au vandut in 2008 mai mult decat au cumparat, diferenta fiind  de 155 de milioane de 

euro. Instrumentele derivate de la BVB nu au intrat foarte mult in atentia investitorilor, desi ele constituie solutii 

pentru acoperirea riscului si pentru obtinerea de castiguri si pe scadere. Pe piata derivatelor de la Sibiu valoarea 

tranzactiilor a scazut cu 35% fata de anul 2007 pe fondul scaderii pretului spot al actiunilor suport.  

Masuri necesare anticrizei sunt restabilirea echilibrului macroecoonomic, echilibrarea bugetului, utilizarea 

fondurilor publice in crearea infrastructurii necesare, atragerea fondurilor europene, asigurarea finantarii economiei 

reale printr-un efort comun al emitentilor si al pietei de capital.  

 

FILIALA BRAILA 
Filiala C.E.C.C.A.R Brăila a organizat la sediul acesteia  în data de 6  august 2012 întâlnirea lunară cu membrii 

pentru dezbaterea modificărilor aduse legislaţiei financiar – fiscale avand-o ca moderator pe dna Mariana Lozneanu 

consilier superior in cadrul DGFP Brăila.  

         In cadrul întâlnirii la care au participat 

62 de experti contabili si contabili autorizati 

ai filialei au fost prezentate : aplicarea 

prevederilor cuprinse în OUG 125/2011 

privind modificarile aduse Codului fiscal 

aplicabile de la 1 iulie 2012 coroborate cu 

normele de aplicare modificate prin HG 

670/04 iulie 2012.  Au fost prezentate 

modificarile aduse de L 145 din 23 iulie 

2012 privind modificarea si completarea 

Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu 

privire la asociatii si fundatii, cat si 

prevederile aparute in OPANAF  1100/2012 referitoare la procedura de înregistrare în scopuri de TVA potrivit art. 
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153 alin. (1) lit. a) sau c) din Codul Fiscal. La finele întâlnirii au fost reamintite prevederile OMFP nr. 879 din 25 

Iunie 2012) pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2012 a operatorilor economici, termenele 

de declarare şi plată a contribuţiilor aferente lunii iulie 2012 . 

 

FILIALA BUZAU 
Luna dezbaterilor fiscale la CECCAR filiala Buzău 

 

La filiala CECCAR Buzău luna august a avut ca temă principală dezbaterile pe marginea modificărilor 

importante de ultim moment ale Codului fiscal. 

 Astfel, în data de 12 august a.c. s-a organizat seminarul cu tema “Noutăţi fiscale aplicabile de la 1 iulie 2012” 

susţinut de d-na lector Delia Cataramă. Au fost prezenţi un număr de 24 de membri şi profesionişti contabili din 

economia judeţului Buzău. Pe agenda seminarului au fost înscrise următoarele teme: 

Autovehicule – Impozit pe profit şi TVA 

Noul plafon de TVA 

Anularea înregistrării în scop de TVA 

Contribuţii sociale persoane fizice care obţin alte venituri decât cele din salarii 

Impozitare venituri persoane fizice 

Impozit pe profit - diverse 

Procedura fiscală 

 

În data de 22 august a.c., pentru realizarea unui schimb de experienţă şi analiza şi interpretarea legislaţiei 

fiscale, la sediul filialei, s-a organizat o întrunire cu membrii filialei pe următoarele teme: 

Dezbateri pe marginea noutăţilor fiscale aduse de OUG 24/2012; 

Modul de efectuare a inspecţiei fiscale; 

Au fost prezenţi la această întrunire 74 de experţi contabili şi contabili autorizaţi, membri activi ai filialei 

CECCAR Buzău. Din partea DGFP Buzău au participat: 

dl. Alexandru Adrian - director adjunct DGFP Buzău; 

August  2012, Nr. 8/2012                                                    Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

http://codfiscal.realitatea.net/opanaf-11002012-modificarea-opanaf-19672011-procedura-de-inregistrare-in-scopuri-de-tva-potrivit-art-153-alin-1-lit-a-sau-c-din-codul-fiscal/


www.ceccar.ro                                                                                                                                            10 

Curierul filialelor 

d-na Ghiţă Maria, şef birou metodologie şi asistenţă contribuabili şi  

d-na Mantarlian Niţa din cadrul biroului de metodologie şi asistenţă contribuabili; 

Membrii CECCAR au solicitat lămuriri suplimentare şi au primit clarificările necesare urmând să se mai 

realizeze şi alte întruniri viitoare. 

FILIALA CONSTANTA 
INTALNIRE  

filiala CONSTANTA – reprezentanti Casa de pensii Constanta 

 

 In data de 06 august 2012, membrii filialei Constanta au participat la o intalnire de informare profesionala cu 

reprezentantii Casei judetene de Pensii Constanta. 

Intalnirea a fost organizata la invitatia presedintelui filialei Constanta dl. Mihu Stefan  cu acceptul 

directorului executiv al Casei judetene de Pensii Constanta dna Samoila Cristina.  

Evenimentul a fost mediatizat prin e-mailuri transmise membrilor precum-si prin  

intermediul site-ului si la sediul filialei prin anunturi. 

  La aceasta intalnire filiala noastra a fost reprezentata de: Mihu Stefan – presedinte, Buzoescu Vasile – 

director executiv iar Casa judeteana de Pensii Constanta au raspuns invitatiei prin organele sale de conducere: 

Dna Samoila Cristina – director executiv; 

Dna Goschin Gabriela – director executiv adjunct 

Dna Enache Alina – jurist consult 

 Un numar de 55 profesionisti contabili, membri ai filialei Constanta, au participat la aceasta intalnire.  

Tema discutiilor a fost Legea pensiilor nr. 263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu referinta 

catre urmatoarele aspecte: 

Contributiile de asigurari sociale datorate de persoanle fizice si juridice; 

Pensii si alte drepturi de asigurari sociale; 

Raspunderea juridica; 

Alte prevederi.  

 Intalnirea a fost un bun prilej pentru membrii filialei prezenti care au avut posibilitatea de a-si clarifica 

diversele probleme pe care acestia le au in acest segment de activitate. Totodata, intalnirea a fost utila si pentru 

expertii contabili inscrisi in Grupul expertilor judiciari care au optat pentru efectuarea de expertize contabile 

judiciare de natura drepturilor de pensii. 
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Dupa desfasurarea intalnirii mesajul membrilor prezenti a fost de continuare a unor astfel de actiuni si in 

viitor, periodic. Conducerea Casei judetene de Pensii Constanta prezenta la aceasta intalnire a fost de acord cu aceasta 

propunere urmand ca detalii in acest sens sa fie definite in baza unui viitor protocol de colaborare intre cele doua 

institutii teritoriale. 

 

FILIALA DAMBOVITA 
Pe parcursul a două zile (11.08.2012;14.08.2012), sala de curs „Theodor Ştefănescu” din incinta filialei Dâmboviţa a 

CECCAR a găzduit masa rotundă cu tema “Moralitatea profesionistului contabil membru CECCAR-model al 

responsabilităţii sociale”. Evenimentul s-a înscris în seria  acţiunilor comemorative personalităţii celui care a fost 

membru fondator şi Preşedinte CECCAR-prof. univ. dr. Marin Toma dar şi ca activitate destinată pregătirii sărbătorii 

Zilei Naţionale a Contabilului Român din 21 septembrie 2012. La dezbateri au participat un   număr de  17 experţi 

contabili şi contabili autorizaţi membrii ai filialei Dâmboviţa a CECCAR, Ioana Preda -preşedinte Consiliul filialei, 

Doina Leuştean -director executiv al filialei, prof. univ. dr. Diaconu Gheprghe reprezentant al CCIA Dâmboviţa, 

Mircea Tică-şef birou stagiu dezvoltare profesională. Directorul executiv al filialei a comemorat activitatea 

profesională şi ştiinţifică a celui care a fost mentorul profesiei contabile din România, a prezentat proiectul de 
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modificare a OUG nr. 90 şi OUG nr. 65, cu privire la supravegherea în interes public a    profesiei contabile şi a 

invitat membrii să participe interactiv la prezentarea   problemelor profesionale, economice şi sociale cu care se 

confruntă practica din cabinete. Concluzia care s-a desprins a conturat încă odată imaginea actuală a  profesiei 

contabile din România, o profesie încercată dar “rezistentă la provocări intelectuale”, tocmai datorită principiilor 

morale care-i conferă superioritate şi  valoare europeană durabilă.       

FILIALA MURES 
 I. - Întalniri cu institutii publice locale:  

Biroul local de expertize contabile Mures :  

Clarificarea unor probleme ridicate de instantele de judecata referitoare la modul in care expertii contabili 

judiciari raspund solicitarilor de efectuare a unor expertize contabile.  

 Redactarea in acest sens a unei adrese oficiale catre Tribunalul Mures, pentru precizari punctuale referitoare 

la aspectele semnalate in adresa acestei institutii. 

   

II. - Întâlnire lunară cu membrii – 27 august 2012, cu participarea unui numar de 57 membri. Moderator: Prof 

Dr. Neag Ramona, presedinte filiala. Locul desfasurarii: sediul filialei CECCAR Mures 

Probleme discutate: 

aspecte organizatorice legate de Ziua Nationala  a Contabilului Roman; 

prezentarea cursurilor care vor fi organizate in trim IV al anului 2012; 

prezentarea proiectului de modificare si completare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2009 si a 

OG 65/1994; 

mediatizarea examenului de acces la profesia contabila. 

 

-  Work-shop  organizat la sediul filialei CECCAR Mures in data de 29.08.2012 cu tema: modificari legislative 

– Ordonata 15/23 august 2012. Participantii: membrii filialei in numar 35 persoane. 

Moderatori:Tinca Mihaela Cristina, lector formator CECCAR si Prof. Univ. Dr. Neag Ramona, presedinte filiala 

 

FILIALA PRAHOVA 
Seminar de fiscalitate 

În data de 30.08.2012 la sala de curs « Ion Voinea » a filialei a fost organizat un seminar de fiscalitate cu 

tema « Modificări aduse Codului Fiscal de OUG nr. 24/2012 ».  

Mediatizarea seminarului a fost realizată prin anunţuri în presa locală în ziarul « Prahova »  în data de 24 şi 

27 august, prin postarea anunţului la sediul filialei şi pe site si prin informarea membrilor prin intermediul mail-

ului. 

Seminarul a fost susţinut de domnul asistent universitar Florin Dobre, secretar general al IFA filiala 

România. 

La întâlnire au participat 31 persoane, din care 29 membri ai Corpului şi 2 profesionişti contabili. 

S-au purtat discuţii interactive privind modificările fiscale aduse prin OUG nr. 24/2012, problemele cu care 

se confruntă în practică profesioniştii. Astfel participanţii s-au arătat interesaţi de problemele abordate, solicitând 

ca pe viitor să se mai organizeze astfel de seminarii. 
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Curierul filialelor 

 

Finalizarea cursului de pregătire pentru examenul de acces 

În luna august s-a încheiat cursul de pregătire pentru examenul de acces la profesia contabilă. 

Modul I (de contabilitate) a fost susţinut la disciplina IFRS de domnul Caloian Florentin, la contabilitate de 

gestiune de doamna Calu Daniela şi la contabilitate financiară de doamna Popa Adriana. 

În ceea ce priveşte modulul II, doamna preşedinte interimar Necşulescu Ecaterina a susţinut orele de 

pregătire pentru disciplinele audit şi evaluare şi doamna Dociu Olga pentru disciplina expertiză contabilă. 

În cadrul modulului III, în luna august lectorii care au susţinut orele de pregătire sunt domnul Caloian 

Florentin la disciplina fiscalitate şi domnul Iancu Ion la disciplina doctrină şi deontologie. 

Participanţii s-au arătat mulţumiţi de modul de organizare al cursului, de condiţiile de desfăşurare şi au 

apreciat modalitatea de predare a lectorilor prin exemple practice şi studii de caz din ghidul de pregătire. 

 

Mediatizarea examenului de acces 

În luna august au continuat măsurile de mediatizare a examenului de acces la profesia contabilă prin 

anunţuri în presa locală, pe site-ul filialei, anunţuri postate la Universitatea Petrol şi Gaze Ploieşti, Universitatea 

George Bariţiu şi la sediul filialei. 
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01 august - 10 septembrie 2012 
 

1. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1100/2012 privind modificarea 

Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1967/2011 pentru aprobarea Procedurii 

de înregistrare în scopuri de taxa pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi pentru aprobarea modelului şi continutului unui formular a fost 

publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 569 din data de 10 august  2012. 

Actul normativ aduce unele modificări procedurii de înregistrare în scopuri de TVA, stabilind noi prevederi 

cu privire la: 

- data la care se considera valabilă înregistrarea în scopuri de TVA; 

- documentele care trebuie depuse la organul fiscal, atunci cand se solicită înregistrarea în scopuri de TVA; 

- modelul deciziei privind înregistrarea în scopuri de TVA. 

Astfel, noul act normativ stabileşte ca înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile se consideră 

valabilă începand cu data comunicării deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA. 

Potrivit noilor reglementări, persoana impozabila care solicită înregistrarea în scopuri de taxa pe valoarea 

adăugată depune la organul fiscal competent: 

- cererea de înregistrare în scopuri de TVA, însoţita de documentele prevăzute de legislaţia în vigoare, în 

cazul persoanelor impozabile care sunt supuse înmatriculării la registrul comertului şi care solicită înregistrarea în 

scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal; 

- declaraţia de înregistrare, având completată rubrica «Date privind vectorul fiscal», secţiunea taxa pe 

valoarea adăugată, în cazul persoanelor impozabile care nu sunt supuse înmatriculării la registrul comertului şi care 

solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal; 

- declaratia de menţiuni, având completată rubrica «Date privind vectorul fiscal», secţiunea taxa pe valoarea 

adăugată, în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. 

c) din Codul fiscal. 

Actul normativ mai aduce câteva mici completări modelului deciziei de înregistrare în scopuri de TVA. 

 

2. Ordonanţa Guvernului nr. 16/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 

92/2003 privind Codul de procedură fiscală a fost publicată în Monitorul Oficial  nr. 618 din 28 august 2012. 

Cele mai importante modificări vizează: 

1. Dispoziţiile cu privire la emiterea actelor de către organele fiscale printr-un centru de imprimare masiva se 

extind şi asupra actelor de executare şi a celor procedurale, pe lânga cele administrative. Aceste acte vor fi valabile 

fără semnătura şi ştampila organului emitent. 

2. Data depunerii declaraţiei prin mijloace electronice de transmitere la distanţă pe portalul e-Romania este 

data înregistrării acesteia pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacţionare a 

informaţiilor, cu condiţia validării conţinutului declaraţiei. În cazul în care declaraţia nu este validată, data depunerii 

declaraţiei este data validării astfel cum rezultă din mesajul electronic. 

3. Se realizează corelarea prevederilor Codului de procedură fiscală cu privire la efectuarea plăţii de către o 

alta persoană decât debitorul cu prevederile noului Cod civil. Astfel, în situaţia în care plata se efectuează de către o 

altă persoană decât debitorul, dispoziţiile art. 1472 si 1474 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 

se aplică în mod corespunzător. 

4. Se introduce o excepţie de la la ordinea de stingere în cazul amenzilor de orice fel, precum şi în cazul 

obligaţiilor fiscale suplimentare stabilite de organele de inspecţie fiscale, stabilindu-se că se va stinge cu prioritate 

obligaţia fiscală sau amenda pe care o alege contribuabilul. Aceste dispoziţii se aplică începand cu data de 1 

noiembrie 2012. 
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5. Se introduce un nou articol cu privire la suspendarea executării silite în cazul depunerii unei scrisori de 

garanţie bancară. 

Astfel, în cazul contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale prin care se stabilesc creanţe 

fiscale, executarea silită se suspendă sau nu începe pentru obligaţiile fiscale contestate dacă contribuabilul depune la 

organul fiscal competent o scrisoare de garanţie bancară la nivelul obligaţiilor fiscale contestate. Valabilitatea 

scrisorii de garanţie bancară trebuie să fie de minimum 6 luni de la data emiterii. 

In situaţia în care pe perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie bancară contestaţia este respinsă, în 

totalitate sau în parte, organul fiscal execută garanţia în ultima zi de valabilitate a acesteia dacă sunt îndeplinite 

cumulativ următoarele condiţii:  

contribuabilul nu plăteşte obligaţiile fiscale pentru care s-a respins contestaţia; 

contribuabilul nu depune o nouă scrisoare de garanţie bancară; 

instanţa judecătorească nu a dispus, prin hotărâre executorie, suspendarea executării actului administrativ fiscal 

potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. 

Scrisoarea de garanţie bancară rămâne fără obiect în următoarele situaţii: 

contestaţia a fost admisă, în totalitate; 

instanţa judecătoreasca admite, prin hotărâre executorie, cererea contribuabilului de suspendare a executării 

actului administrativ fiscal potrivit Legii nr. 554/2004. 

 

3. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2012 pentru modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 

pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă a fost publicată în Monitorul 

Oficial al României nr. 606 din 23 august 2012. 

Ordonanţa de urgenţă amână intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă până la data de 1 februarie 

2013. 

În expunerea de motive se arată că neadoptarea acestei măsuri „ar putea genera blocaje la nivelul instanţelor, 

cu consecinţe grave de ordin procedural în activitatea de judecată, care ar putea conduce la afectarea dreptului de 

acces la justiţie şi a dreptului la un proces echitabil, în termen rezonabil”. 

 

4. Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial al Romaniei  nr. 621 din data de 29 august 2012  

Principalele modificări aduse prin această ordonanţă se referă la : 

Impozitul pe profit 

Potrivit noilor reglementări, persoanele juridice care preiau patrimoniul societăţilor care îşi încetează existenţa ca 

urmare a fuziunii sau divizării vor putea să recupereze pierderile fiscale ale acestora. 

Astfel, pierderea fiscală înregistrată de contribuabilii care îşi încetează existenţa ca efect al unei operaţiuni de fuziune 

sau divizare se recuperează de către contribuabilii nou-înfiinţaţi ori de către cei care preiau patrimoniul societăţii 

absorbite sau divizate, după caz, proporţional cu activele şi pasivele transferate persoanelor juridice beneficiare, 

potrivit proiectului de fuziune/divizare. Pierderea fiscală înregistrată de contribuabilii care nu îşi încetează existenţa 

ca efect al unei operaţiuni de desprindere a unei părţi din patrimoniul acestora, transferată ca întreg, se recuperează de 

aceşti contribuabili şi de cei care preiau parţial patrimoniul societăţii cedente, după caz, proporţional cu activele şi 

pasivele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de divizare, respectiv cu cele menţinute de 

persoana juridică cedentă. 

Pentru veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil 

obţinute de contribuabilii care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi sunt 

înregistraţi fiscal potrivit legislaţiei în materie plătitorii persoane juridice sau alte entităti care au obligaţia de a 

conduce evidenţa contabilă nu mai au obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vira impozit prin reţinere la sursă, 
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reprezentând plăţi anticipate, din veniturile plătite. 

Actul normativ mai introduce menţiunea ca plătitorii persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce 

evidenţa contabilă nu au obligaţia calculării, reţinerii la sursă şi virării impozitului reprezentând plata anticipată din 

veniturile plătite dacă efectuează plăţi către: 

- asocierile făra personalitate juridica, cat si persoanele juridice care conduc contabilitate in partida simpla si pentru 

care plata impozitului pe venit se face de catre fiecare asociat, pentru venitul sau propriu; 

- persoanele fizice, pentru platile reprezentand venituri realizate de persoanele fizice din cedarea folosintei bunurilor 

din patrimoniul afacerii. 

Taxa pe valoarea adăugată 

Se introduce menţiunea ca locul de închiriere, cu excepţia închirierii pe termen scurt, a unui mijloc de transport unei 

persoane neimpozabile este locul în care clientul este stabilit, îşi are domiciliul stabil sau reşedinţa obisnuită. Prin 

inchiriere se înţeleg inclusiv serviciile de leasing de mijloace de transport. Prin termen scurt se înţelege deţinerea sau 

utilizarea continuă a mijlocului de transport pe o perioadă de maximum 30 de zile şi, în cazul ambarcaţiunilor 

maritime, pe o perioadă de maximum 90 de zile. 

Se introduce sistemul de plată a TVA la încasarea facturii, respectiv exigibilitatea taxei intervine la data încasării 

contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii, pentru contribuabilii care au sediul 

activităţii economice în România, a căror cifra de afaceri în anul calendaristic precedent nu depăşeste plafonul de 

2.250.000 lei (500.000 euro). 

Persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 ianuarie 2013, are obligaţia să 

depună la organele fiscale competente, până la data de 25 octombrie 2012 inclusiv, o notificare din care să rezulte că 

cifra de afaceri realizată în perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 inclusiv nu depăşeste plafonul de 

2.250.000 lei. 

In cazul în care persoanele impozabile obligate la aplicarea sistemului TVA la încasare nu au încasat contravaloarea 

integrala sau partiala a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii in termen de 90 de zile calendaristice de la data 

emiterii facturii, calculate conform dispozitiilor Codului de procedură civilă, exigibilitatea taxei aferente contravalorii 

neîncasate intervine în cea de-a 90-a zi calendaristică, de la data emiterii facturii. In situatia in care factura nu a fost 

emisă în termenul prevăzut de lege, exigibilitatea taxei aferente contravalorii neîncasate intervine in cea de-a 90-a zi 

calendaristică de la termenul-limită prevăzut de lege pentru emiterea facturii, calculată conform dispoziţiilor Codului 

de procedură civilă. 

Dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de o persoană impozabilă de la o persoană impozabilă care 

aplică sistemul TVA la încasare este amânat până în momentul în care taxa aferentă bunurilor şi serviciilor care i-au 

fost livrate/prestate a fost plătită furnizorului/prestatorului său. 

Persoanele impozabile care au obligatia aplicarii sistemului TVA la incasare nu aplica sistemul pentru operatiuni 

precum: 

in cazul livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii care sunt scutite de TVA; 

in cazul operatiunilor supuse regimurilor speciale prevazute la art. 1521-1523; 

în cazul livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii a caror contravaloare este incasata, partial sau total, cu 

numerar de catre persoana impozabila eligibila pentru aplicarea sistemului TVA la incasare de la beneficiari 

persoane juridice, persoane fizice inregistrate in scopuri de TVA, persoane fizice autorizate, liber profesionisti 

şi asocieri fără personalitate juridică; 

în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care beneficiarul este o persoană afiliată furnizorului/

prestatorului. 

Contributiile sociale obligatorii 

Se introduc reglementări cu privire la persoanele care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri sub formă 

de salarii de la angajatori nerezidenti care nu au sediul social sau reprezentanta in Romania si care datoreaza 
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contributiile sociale obligatorii pentru salariatii lor, potrivit instrumentelor juridice internationale la care Romania 

este parte. Aceste persoane au obligatia sa depuna Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, 

impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (D112) si sa achite contributiile sociale ale 

angajatorului si pe cele individuale numai daca exista un acord incheiat in acest sens cu angajatorul. 

 

5. Ordonanta Guvernului nr. 21/2012 pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor Legii nr. 148/2012 privind 

înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice a fost publicată in Monitorul Oficial nr. 623 din 30 

august 2012 şi intră în vigoare din 2 septembrie.  

 

Prin aceste dispoziţii se suspendă aplicarea prevederilor Legii nr. 148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor 

comerciale prin mijloace electronice "în vederea acordării unui timp rezonabil, până la data de 1 ianuarie 2013, 

operatorilor economici care desfăşoară activităţi de emitere, transmitere si arhivare electronică pentru adaptarea 

infrastructurilor tehnice existente la noul cadru juridic". 

 

Legea nr. 148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice stabilea "regimul juridic 

al documentelor în forma electronica ce conţin date privind operaţiunile economice de schimb sau vanzare de bunuri 

ori servicii intre persoane care emit si primesc facturi, bonuri fiscale sau chitante in forma electronica".  

6. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1303/2012 privind modificarea si 

completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.438/2009 pentru aprobarea 

modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 

637 din 7 septembrie 2012 . 

Actul normativ completeaza Ordinul presedintelui ANAF nr. 1438/2012 pentru aprobarea modelelor unor 

formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale, introducand urmatoarele formulare: 

adresa de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti; 

adresa de instiintare privind infiintarea popririi asupra disponibilitatilor banesti; 

decizie de ridicare a masurilor de executare silita asupra disponibilitatilor banesti. 

 

7. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative 

si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare a fost publicata în Monitorul Oficial nr. 635 din 5 septembrie 2012. 

Printre modificarile aduse altor acte normative (Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale si Legea 

privind finantele publice nr. 500/2002, OG nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, 

companiile naţionale, societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, Legea nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal şi OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală)  se regăsesc  şi modificările aduse  Legii nr. 

31/1990 privind societatile comerciale, referitoare la plata dividendelor. 

Astfel, Legea nr. 31/1990 prevede ca dividendele se platesc in termenul stabilit de adunarea generala a 

asociatilor sau, dupa caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aprobarii situatiei 

financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat. 

Noile reglementari stabilesc ca, in caz contrar, societatea comerciala datoreaza, dupa acest termen, dobanda 

penalizatoare calculata conform art. 3 din OG nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare 

pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, aprobata 

prin Legea nr. 43/2012, daca prin actul constitutiv sau prin hotararea adunarii generale a actionarilor care a aprobat 

situatia financiara aferenta exercitiului financiar incheiat nu s-a stabilit o dobanda mai mare. 

Potrivit art. 3 alin. 2 din OG nr. 13/2011, rata dobanzii legale penalizatoare se stabileste la nivelul ratei 

dobanzii de referinta plus 4 puncte procentuale. 
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