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Clarificări aduse legii contabilităţii 

de către domnul prof. univ. dr. Marin Toma 

Nu cred că se poate vorbi de a deschide o Cutie a 

Pandorei şi când spun asta mă gândesc la două aspecte: 

În primul rând, profesia contabilă, în ţara noastră, ca de 

altfel în mai toate ţările UE, este o profesie 

reglementată tocmai pentru faptul că serviciile 

contabile sunt servicii de interes public; profesia 

contabilă se deosebeşte fundamental de alte profesii 

tocmai prin impactul pe care îl are calitatea serviciilor, 

nu atât asupra întreprinderii căreia i-au fost prestate 

aceste servicii, cât mai ales asupra terţilor – bugetul 

statului, acţionari, bănci, salariaţi, conturile naţionale, 

investitori, etc; Este deci interesul public care distinge 

această profesie în comparaţie cu altele. 

Din acest punct de vedere nu se poate spune că prin 

modificarea adusă Legii contabilităţii profesia 

contabilă ar fi devenit în parte reglementată şi în parte 

dereglementată întrucât chiar prin aceste modificări 

legea stabileşte precis cum poate o persoană fizică să 

fie angajată, să ţină contabilitatea la întreprinderile cu 

cifră de afaceri şi respectiv total active sub 35.000 

Euro. 

Până în prezent legea prevedea doar două modalităţi în 

care o entitate îşi putea organiza şi conduce 

contabilitatea: prin compartimente proprii cu personal 

angajat potrivit Codului Muncii şi prin externalizare la 

o persoană fizică sau juridică membre CECCAR. Prin 

modificările aduse legii, pentru entităţile care 

îndeplinesc cele două condiţii (cifră de afaceri şi total 

active sub 35.000 Euro), s-a prevăzut posibilitatea 

recurgerii şi la o a treia modalitate: angajarea unei 

persoane fizice cu studii superioare de specialitate, pe 

bază de contract/ convenţie de prestări servicii, potrivit 

Codului Civil. Ceea ce nu însemnează dereglementarea 

profesiei contabile. 

În al doilea rând, întreprinzătorii dar mai ales contabilii 

trebuie să ştie bine ce au de făcut: calitatea de persoană 

fizică autorizată (PFA) nu a putut şi nu poate fi adusă 

în discuţie în ce priveşte serviciile contabile şi acest 

aspect este clar stipulat în art.1, alin. 3 din OUG nr. 

44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice 

de către persoanele  fizice autorizate, întreprinderile 

individuale şi întreprinderile familiale se prevede: 

“Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică acelor 

activităţi economice pentru care legea a instituit un 

regim juridic special, anumite restricţii de desfăşurare 

sau alte interdicţii”,deci numai legea  specială (a con-

tabilităţii) reglementează problemele în discuţie iar cele 

trei modalităţi la care pot recurge entităţile cu cifră de 

afaceri şi total active sub 35.000 Euro au fost menţion-

ate mai sus. 

În ce priveşte cea de a doua parte a întrebării Dvs. 

trebuie spus că ne îngrijorează impactul negativ al 

noilor reglementări asupra calităţii serviciilor contabile 

la aceste întreprinderi mici  deoarece ele urmează să fie 

deservite de persoanele fizice necontrolabile şi 

necontrolate din punct de vedere al respectării 

standardelor de educaţie, calitate şi etică. Sunt deja 

cunoscute rigorile la care sunt supuşi membrii 

CECCAR în legătură cu aceste trei comandamente 

fundamentale ale profesiei contabile, rigori care derivă 

din statutul CECCAR de membru al organismelor 

internaţionale cu sarcini de standardizare în domeniu 

(IFAC şi FEE). 

Având în vedere cele spuse, sigur că e posibil să 

asistăm şi la o decredibilizare a „contabilului” în 

general având în vedere că astfel de persoane 

necontrolabile şi necontrolate pot să aducă prejudicii 

interesului public de care vorbeam mai sus. 

Având un Cod Etic unic pentru profesia contabilă 

indiferent de statutul de exercitare a acesteia, CECCAR 

va încerca să găsească o formă de arondare şi patronare 

cel puţin din punct de vedere al educaţiei a activităţii 

persoanelor fizice care urmează să deservească 

entităţile mici la care ne-am referit mai sus. 

Modificarile din Legea Contabilitatii au deschis o 

veritabila Cutie a Pandorei. Sunt economisti care isi 

doresc sa poata activa cu statut de PFA, avem si ab-

solventi care vor putea tine contabilitate in anumite 

conditii...Stiu ca sunt multe opinii pro si contra, insa 

intrebarea legitima este: nu va temeti ca s-ar putea sa 

scada standardul profesional al contabililor in urma 

acestor schimbari legislative, ca vor aparea probleme 

care se vor rasfrange asupra credibilitatii si profe-

sionalismului contabililor in general? 
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Cadrul legal pentru a „ieşi la lumină” este asigurat; 

rămâne ca el să fie şi respectat. Mă gândesc la 

măsurile luate în domeniul legislaţiei muncii, cele de  

reprimare a muncii la negru, precum şi obligaţia 

încheierii de contracte/convenţii de prestări servicii 

pentru cei care urmează să deservească micile entităţi 

pe linia serviciilor contabile. Sigur, se va recurge la 

tot felul de acţiuni menite să „faulteze” legea, cum ar 

fi confuzia creată între calitatea de PFA care nu are 

decât scopuri fiscale asupra cărora noi am atras public 

atenţia. 

CECCAR are pe şantier, importante lucrări în 

sprijinul membrilor şi a tuturor contabililor din 

economie: 6  ghiduri de aplicare a Reglementărilor 

Contabile pe domenii de activitate (agricultură, 

comerţ, prestări servicii etc), cu termen de realizare 

până la sfârşitul anului curent; suntem pregătiţi să 

elaborăm un  ghid de aplicare a reglementărilor 

contabile simplificate. De asemenea avem în lucru cu 

termen de finalizare anul viitor, standardele naţionale 

de contabilitate pentru IMM-uri.  

Se află în faze finale de editură şi tipărire actualizarea 

standardelor profesionale nr.21 (ţinerea contabilităţii), 

nr.22 (elaborarea, întocmirea şi semnarea situaţiilor 

financiare), nr.23 (activitatea de cenzor), nr. 35 

(expertizele contabile), precum şi standardul de 

calitate nr.40 (organizarea controlului de calitate la un 

membru CECCAR şi gestionarea relaţiilor cu clienţii). 

Clienţii profesiei contabile autohtone, în general, sunt 

întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-urile). Se ştie că 

fără să fi avut vreo contribuţie la declanşarea crizei, 

IMM-urile, au plătit totuşi  o parte foarte importantă a 

facturii, multe din ele încetându-şi activitatea, şi din 

acest punct de vedere, profesia contabilă în general a 

avut de suferit. Nivelul de pregătire a membrilor 

noştrii, însă, a permis adaptarea rapidă la situaţia 

acestor întreprinderi prin furnizarea de servicii 

integrate în locul serviciilor tradiţionale de 

contabilitate. Evoluţia indicatorilor cantitativi dar mai 

ales cei calitativi, ai profesiei, ne arată o revenire la 

normal, iar întreprinderile încep să conştientizeze, că 

membrii CECCAR, prin ce fac, adaugă ceva la 

valoarea creată de ele.  

În profesia contabilă se manifestă tot mai pregnant un 

risc major legat de cantitatea mare şi calitatea 

îndoielnică a reglementărilor în general şi mai ales al 

celor din domeniu. Ne preocupă în mod deosebit 

legislaţia fiscală. 

Cred că cititorii găsesc suficiente augumente în 

răspunsurile la întrebările anterioare pentru a aprecia 

importanţa apartenenţei la CECCAR, un organism 

apreciat a fi în primele locuri în Europa în ce priveşte 

capacitatea de organizare şi de administrare a 

profesiei contabile; nivelul înalt al educaţiei, calităţii 

serviciilor prestate şi eticii în profesie, aşează 

membrii CECCAR pe un loc recunoscut şi apreciat de 

mediul economic. Nici un întreprinzător nu trebuie să 

neglijeze securitatea afacerii sale iar aceasta nu poate 

fi realizată fără un specialist cu pregătire înaltă, 

garantată de organismul din care face parte. 

La angajarea unui contabil orice întreprinzător care 

doreşte să-şi asigure liniştea, securitatea afacerii şi să 

şi prospere ar trebui să-şi pună trei întrebări, aşa cum 

se întâmplă într-o întreprindere condusă pe principii 

capitaliste: 

„oare cine-mi garantează că persoana respectivă 

posedă nivelul de pregătire necesar şi va face 

lucrări de calitate?”; nimeni. Persoana respectivă 

dacă este întrebată va răspunde afirmativ fără însă a 

putea prezenta un criteriu de referinţă, sau va spune că 

va şti să respecte legea; nimic mai nesigur deoarece 

contabilitatea trebuie să prezinte realitatea aşa cum 

este ea, bună sau rea, iar legea care trebuie respectată  

este legea  fiscală, aşa că prin amestecul contabilităţii 
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Unul dintre argumentele modificarilor efectuate re-

cent a fost faptul ca "vor iesi la lumina" unele sume 

ramase in economia neagra sau gri. Credeti ca acesta 

va fi, intr-adevar, efectul din viata de zi cu zi? 

Exista sau vor exista evenimente ori lucrari realizate 

de CECCAR pentru membri sai, in urmatoarea pe-

rioada, pentru a lamuri si explica unele aspecte legis-

lative confuze? 

Sustineti o comunitate cu peste 40.000 de membri, 

poate cea mai reprezentativa atunci cand este vorba 

despre contactul direct cu economia. Cum a afectat 

recenta criza economica acest domeniu? Sunt sem-

nale de revenire in acest moment? 

Din punctul dumneavoastra de vedere exista aspecte 

legislative (care intereseaza breasla in mod direct) pe 

care vi le-ati dori sa le schimbati sau sa propuneti 

schimbarea lor? Care ar fi acestea? 



şi fiscalităţii nu va ieşi nimic bun pentru întreprindere 

sau poate doar un act de evaziune. 

„oare cine-mi garantează că persoana respectivă se 

supune unor reguli etice?”; nimeni. Ca atare afacerea 

mea poate fi oricând în pericol ca urmare unor acte sau 

fapte imorale ale contabilului. 

„cine-mi garantează că dacă contabilul îmi aduce 

prejudii va plăti?”; nimeni. Persoana respectivă nu 

este asigurată şi nu mă poate dezdăuna dacă se află la 

originea prejudiciului.  

Va fi într-adevăr unul din efectele perverse ale noilor 

reglementări; apărând pe piaţă persoane care nu au 

costuri profesionale, de educaţie continuă, de asigurare 

a calităţii, etc, în mod logic acestea îşi vor permite 

preţuri mai mici. Noi sperăm însă că acest fenomen să 

se manifeste numai la început şi numai în unele cazuri 

izolate în care unii întreprinzători acceptă să rişte 

băgându-şi – cum spune românul  afacerea la saramură 

– deoarece aceştia vor trebui să recurgă la una din două 

variante: să respecte legea, şi atunci costurile  s-ar 

putea să fie mai mari, sau să nu respecte legea şi atunci 

trebuie să-şi asume toate riscurile ce decurg din această 

nerespectare.  
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Ultima intrebare dar poate si cea mai sensibila. Multi 

dintre contabili ne-au intrebat daca eventuala apari-

tie a altor categorii de economisti in aceasta zona nu 

va duce la explodarea unor preturi de dumping, core-

lata cu o calitate slaba. Ce puteti sa le transmiteti? 

Acest interviu a fost acordat de 

către domnul profesor universitar 

doctor Marin Toma, președintele 

Corpului Experților Contabili și 

Contabililor Autorizați din 

România, unei reviste de spe-

cialitate. 



Doamna expert contabil Paula Antoaneta 

Ștefănescu - Președinte al Filialei Brăila: 

În primul rând datorită deschiderii  colaborării 

instiţutionale manifestate de CECCAR   şi a 

parteneriatelor public- privat indispensabile 

societăţii actuale.  În al doilea rând ca şi profesii 

liberale regăsim la cele două  profesii atât obiective 

comune precum:  satisfacerea interesului  public, 

oferirea de servicii de calitate, educaţie şi dezvoltare 

profesională continuă, principii etice deontologice,  

cunoaştere şi comunicare pe toate planurile, sprijin 

profesional şi expertiză cu precădere în sistemul 

judiciar, cât şi protagonişti comuni – având în 

rândul dumneavoastră şi colegi ce sunt la bază  

experţi contabili membri CECCAR .  

De asemenea, am considerat ca atât profesia 

contabilă cât şi medierea sunt activităţi ce merită o 

promovare profesionistă a serviciilor  de înalt nivel 

calitativ oferite de membrii săi ce răspund dpdv 

calitativ cerinţelor actuale ale pieţei, mediului de 

afaceri şi nu în ultimul rând interesului public, iar 

schimbul de bune practici, asa cum domnul 

preşedinte Antonio Iordan a invocat-o foarte bine în 

invitaţia adresată membrilor CECCAR, este 

salutată şi de noi şi benefică tuturor  având în 

vedere că din punct de vedere istoric CECCAR 

împlineşte anul acesta 90 de ani de experienţă, de 

existenţă şi vă putem împărtăşi şi dumneavoastră 

din această îndelungată experienţă a noastră .  

Medierea, ca şi activitate sau profesie  legiferată, 

este  relativ  nouă în ţara noastră (Legea nr. 

192/2006 privind medierea si organizarea profesiei 

de mediator). În realitate, istoria medierii este lungă şi 

bogată. Întâlnim prezenţa medierii în culturi şi ţări 

diferite, în toate sectoarele de interacţiune socială: 

educaţie,religie, relaţii angajatori-angajaţi, sisteme 

juridice, drept penal, familie, mediu înconjurător, 

comunităţi, cartiere şi toate nivelurile de guvernare. 

Deşi obiectivul medierii este rezolvarea stărilor 

conflictuale, distincţia majoră cu care operează această 

metodă este că prin mediere se caută să se ajungă la un 

acord cu implicarea părţilor, care vor şi susţine apoi 

soluţia. 

Activitatea de mediere a fost practicată din cele mai 

vechi timpuri. Istoricii ii situează apariţia acesteia în 

perioada comerţului fenician. Practicile din Grecia 

Antică şi din Roma Antică au adus un inţeles adecvat 

termenului de “mediere”. Romanii au folosit mai 

multe denumiri pentru persoanele care se ocupau de 

acest proces, precum: medium, interpolator, 

conciliator, interlocutor, iar, în final, mediator. 

Chiar si Biblia se referă la Iisus Hristos ca la un 

mediator (mijlocitor) între Dumnezeu Tatăl şi oameni. 

Şi despre profesia contabilă putem spune că este una 

dintre cele mai vechi profesii . Primele evidenţe 

contabile au început să fie ţinute odată cu apariţia 

scrisului la sumerieni (3000 î.Ch.). Scribul scria pe 

placa de argilă numele părţilor, obligaţiile asumate de 

acestea şi obiectele comercializate. Părţile semnau 

atestând astfel corectitudinea datelor înscrise..  

Contabilitatea a fost şi este dependentă de 
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dezvoltarea economică. De aceea de-a lungul timpului 

contabilitatea parcurge un proces de modernizare          

accentuată  în Europa. 

Apariţia contabilităţii  ca şi ştiinţă este însă  datată în 

anul 1494, atunci când s-a publicat prima lucrare cu 

conţinut contabil ce aparţine călugărului franciscan şi 

matematician Luca Paciolo,” lucrare ce rezervă un 

capitol special privind „Dubla înregistrare”. 

Rolul contabililor a evoluat odată cu evoluţia 

contabilităţii, de la tehnică de înregistrare a 

schimburilor comerciale, până la mijloc de control, 

element probatoriu şi miză socială. De-a lungul 

timpului, delegarea atribuţiilor privind producerea 

informaţiilor pe care le oferă contabilitatea a creat 

premisele apariţiei unei profesiuni contabile de sine 

stătătoare, cu o importanţă tot mai mare şi având drept 

scop legitimarea informaţiilor degajate de întreprinderi. 

După incursiunea întreprinsă în lumea afacerilor şi 

asperităţile ei, constatăm serioase 

preocupări pe linia „normalizării” comportamentului 

contabil. Arbitru al disputei desfăşurate între diferiţi 

utilizatori prezenţi pe piaţa informaţiei, economistul 

trebuie să exprime într-un limbaj formalizat, adevărul 

economic. Comanda socială reclamă informaţii reale, 

inteligibile, pertinente, neutre, evident la un cost 

rezonabil. 

Profesiunile liberale (sau libere) trebuie înţelese ca 

profesiuni independente, noncomerciale, străine de 

orice spirit speculativ, constituite în ordine, corpuri, 

companii sau camere, cu componenţe de 

autoreglementare şi disciplinare, recunoscute social 

prin promovarea unor norme proprii de executare a 

misiunilor ce le sunt date în responsabilitate, dar şi a 

unor norme de etică şi deontolgie profesională. 

Organizarea profesiunii contabile este legată, în mod 

organic de sistemul contabil pe care îl are drept 

referinţă, sistem care, în majoritatea cazurilor, este un 

sistem naţional. Factorii şi demersul istoric care au 

condus la configurarea actualelor sisteme contabile 

naţionale au influenţat, în mod decisiv, formarea şi 

dezvoltarea profesiunii contabile. 

Profesia contabilă în România este gestionată de 

CECCAR, organism cu o  puternică recunoaştere 

internaţională, autonom, neguvernamental, non-profit 

şi de interes  public. 

CECCAR  acţionează pentru ca profesioniştii contabili 

români , prin serviciile de calitate oferite terţilor, să 

satisfacă întotdeauna exigenţele pieţei, ale mediului de 

afaceri şi interesul public susţine si promovează 

practicile internaţionale la nivel înalt, reglementeză 

activităţile şi conduita membrilor săi, dezvoltă şi 

consolidează profesia contabilă în scopul deservirii 

interesului public şi fiind  dezvoltat  la nivel national, 

reprezentat în toate cele 42 judeţe ale ţării, prin filialele 

sale teritoriale 

CECCAR a luat fiinţă în luna iulie 1921, când apare  

Legea de organizare şi funcţionare a corpului, ulterior 

fiind elaborat Regulamentul pentru aplicarea Legii de 

organizare a Corpului, publicat în Monitorul Oficial nr. 

613 din 22 octombrie 1921. Anul 2011 marchează 

împlinirea a 90 de ani de la apariţia organismului 

profesional prilej de aniversare  pentru toţi 

profesioniştii contabili, eveniment ce va fi sărbătorit 

conform tradiţiei din ultimii ani şi la nivel teritorial în 

21 septembrie 2011 .  

Obiectivele fundamentale ale CECCAR sunt : 

- Certificarea calităţii serviciilor prestate de membrii săi; 

- Educaţia iniţială şi dezvoltarea profesională continuă a 

profesioniştilor contabili ; 

- Etica şi comportamentul deontologic al membrilor săi. 

- Desfăşurată pe principii, concepte şi reguli, 

activitatea profesionistului contabil este indispensabila 

omului de afaceri al secolului XX, deoarece prin 

cunostintele si judecata profesionala si in spiritul unui 

cod etic profesional contribuie la succesul si 

dezvoltarea întreprinderii. Haosul, declinul şi 

falimentul reprezintă sancţiunea pe care legile 

„naturale” ale economiei le-ar aplica. O decizie 

neinspirată în strategia  unei entităţi economice, o 

singură tranzacţie efectuată imprudent în acest interval, 

pot arunca o entitate economică  din zona profitabilă în 

cea a pierderilor sau a unui risc imprudent. 

 Aceasta nu înseamnă că, prin contabilitatea elimină 

integral riscul, dar în mod evident, îl poate diminua, iar 

uneori chiar anticipa. 

CECCAR - CARE SUNT 

OBIECTIVELE NOASTRE ? 

Poate va intrebati: De ce un 

profesionist contabil membru 

CECCAR ? 



Faptul că unul din cei mai bogaţi oameni din lume, 

celebrul miliardar Bill Gates, 

proprietarul Microsoft Corporation a fost la originile 

lui…contabil, ne spune ceva. Deşi a pierdut aproape 

1/5 din propria avere în anul 2001, respectiv 11 

miliarde USD, „nefericitul” posedă încă o avere mai 

mare probabil  decât PIB-ul României. 

În faţa unor asemenea paradoxuri şi performanţe, e 

greu să ştii cum să reacţionezi. Să-l 

compătimeşti pentru ceea ce a pierdut sau să-l invidiezi 

pentru ceea ce i-a rămas. 

- După cum probabil stiti foarte bine si dvs , Experţii 

contabili şi contabilii autorizaţi  membri ai Corpului 

sunt persoane bine implicate în societate, execută 

servicii contabile pentru categorii variate de clienţi , 

stăpânesc bine legislaţia financiar contabilă şi fiscală şi 

au capacitatea de a propune şi lua măsurile necesare 

pentru obţinerea unor rezultate efciente. 

Pentru ca la început am menţionat că cele două 

activităţi prezintă aspecte comune putem aminti  că 

Etica, bunele  practici şi sistemele  de asigurare a 

profesionalismului , respectiv educaţia şi calitatea 

serviciilor , sunt principalii pioni ce pot fi menţionati 

aici .  

Profesioniştii contabili sunt obligaţi să respecte 

princiile fundamentale etice: 

1.  Integritate:  prin care aceştia trebuie  să să fi 

drepţi, cinstiţi şi sinceri în exercitarea lucrărilorș 

2. Obiectivitate: să nu cedeze unor prejudecăţi sau 

opinii apriorice; 

3. Independenţă si  impartialitate: principiu ce le 

permite să se manifeste liber faţă de orice interes, 

cum ar fi: 

• Implicarea financiară directă sau indirectă în activitatea unui 

client; 

• Implicarea în calitate de membru al executivului sau ca angajat; 

• Incidenţa relaţiilor de familie; 

• Nivelul onorariilor primite, 

• Acceptarea efectuării de lucrări pe baza unor onorarii 

neprecizate. 

4.     Secretul profesional ( confidenţialitatea) să se 

respecte caracterul confidenţial al informaţiilor 

obţinute ; 

5.    Să se promoveze profesionalismul şi competenţa 

profesională conform normelor . 

Aceste norme morale , norme generale  de 

comportament  reglementează relaţiile dintre oameni, 

precum şi atitudinea lor faţă de societate şi nu numai, 

ajungând la cele profesionale . Atât profesioniştii 

contabili cât şi mediatorii pe lângă respectarea 

codurilor  deontologice ei trebuie permanent să 

realizeze  o analiză a problemelor  teoretice 

fundamentale privind morala: originea şi esenţa 

moralei, natura noţiunilor şi a judecăţilor morale, a 

principiilor şi valorilor morale, criteriul moralităţii, 

posibilitatea sau imposibilitatea alegerii libere a 

comportării si să le aplice in practică .  

Cât de etic este profesionistul contabil, care se lasă 

influenţat în aplicarea raţionamentului său de interesele 

grupurilor de presiune? Ce relevanţă mai are 

respectarea unui cod de etică profesională, în condiţiile 

în care un bun profesionist este cel care, la întrebarea 

cât fac 1+1,răspunde cu un zâmbet subtil în colţul 

gurii: cât vrei să facă ? 

În mod clar, aspectele de ordin economic, politic sau 

social interferează cu cele contabile. 

Etica nu mai poate fi interpretată ca o echidistanţă a 

contabililor, care să acţioneze într-o lume a lor,izolată 

ermetic de toate influenţele posibile. Profesionistul va 

trebui să facă eforturi şi prezinte sau să tindă să 

prezinte rezultatele muncii sale intr+o imagine fidelă, 

fără a ascunde în mod voit anumite aspecte. 

Legat de limbajul in comunicare regasim si aici aspecte 

comune - Dincolo de orice diferenţe fireşti în nuanţarea 

sau formularea ideilor şi, implicit, în stilul de 

exprimare, trebuie să ne unească esenţial adevăruri 

fundamentale şi elemente de strategie comună. 

Dintre acestea, în opinia mai multor autori, trei merită 

a fi reţinute în mod special: 

  Prin natura şi obiectivele ei, profesia contabilă deţine 

o mare responsabilitate în universul complex al 

afacerilor, intrucat - O contabilitate riguroasă este 

esenţială pentru angajarea eficientă a  capitalului şi 

implicit pentru credibilitatea pe care trebuie clădită 

orice afacere. În consecinţă, o contabilitate 

performantă se autoimpune în praxis-ul economic prin 

relevanţa ofertei sale informaţionale si increderea 

oferita de profesionistul contabil  

  „Profesiunea contabilă are pe alte meridiane un statut 

bine definit, o anumită „bonitate bucurându-se de mai 

multă consideraţie în plan social. Firesc, prin efort, 

vocaţie, competenţă şi probitate profesională 

profesionistul contabil si profesia in general isi 

dobândeste locul pe care-l merită cu adevărat. Se spune 

de atfel ca Existenta unei profesii se afirma , nu se 

discuta.  
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• Insa, recunoaştem sau nu, profesia noastră nu este 

indeajuns de  iubită intrucat profesionistul contabil  

actioneaza pe baza principiilor independentei si a 

obiectivitatii in misiunea sa , fapt pentru care şi 

imaginea sa uneori se afla în suferinţă.  

    Printr-un demers specific asadar , contabilitatea se 

adresează cu prioritate laturii mercantile şi reci din 

existenţa noastră, respectiv, afacerea şi într-o mică 

măsură, emoţionalului, laturii affective . 

Ca si organism profesional beneficiem de o puternica 

recunoastere internationala , CECCAR fiind membru 

atat al Federatiei internationale a contabililor, cat si a 

Federatiei expertilor contabili europeni, francofoni, 

mediteraneeni , Comitetului de Integrare Latina Europa 

– America , CECCAR fiind si membru fondator, dar si 

a Institutului European pentru Guvernare Corporativa , 

acestea sunt cele mai importante organism interntionale  

ceea ce a adus in timp beneficii atat adaptarii normelor 

profesionale aplicabile in profesie la nivel national cu 

cerintele internationale cat si sprijin oferit legiuitorului 

in activitatea de reglementare intrucat CECCAR este 

consultat permanent pentru observatii si propuneri in 

cadrul proiectelor de modificare a legislatiei din 

domeniu .  

Experienta in organizarea congreselor internationale 

ale profesiei contabile incepand din anul 1921 si pana 

la desfiintare in 1951, si ulterior dupa reinfiintare din 

1992 , ajungand in anul 2010 la cel de+al 18-lea 

congres international - cel mai grandios eveniment 

organizat la Bucuresti insumand peste 2000 de 

participanti precum si  a altor nenumarate  evenimente 

de interes ale profesiei contabile . 

O foarte buna organizare teritoriala , CECCAR avand 

filiale cu sedii proprii  in fiecare resedinta de judet si 

un sediu Central la Bucuresti ale caror actiuni sunt   

bazate pe  programe proprii concrete de actiune pe 

diverse linii : organizare si exercitare a profesiei , 

educatie si acces in profesie, etica si calitatea 

serviciilor, marketing,  publicitate  si Editura , 

activitate internationala intensa   

Unitate si unicitate in profesie – chiar daca suntem 

unul dintre cele mai numeroase organism profesionale , 

spriritul unitar atat in colaborare cat si activitati 

profesionale este una din caracteristicile organismului 

profesional CECCAR si a profesionistilor contabili 

membrii ai sai, dat fiind faptul ca desi pe parcursul 

timpului ne-am confruntat cu diverse dificultati si 

scindari ale activitatilor din sfera profesionistului 

contabil, toate acestea nu au oprit dezvoltarea noastra 

ca entitate profesionala si nici ca profesionisti 

contabili, ci mai mult ne-au perfectionat, ne-au adaptat 

mai bine la cerintele pietei muncii ,  modificarile  

permanente din legislatia nationala  aducand un plus de 

forta in evolutia noastra ca profesionisti in domeniul in 

care activam.  

Pentru a va aduce un pic zambetul pe buze , si pentru a 

intelege adevăratul mesaj al cifrelor,sau de ce trebuie 

sa intelegi acest mesaj am sa inchei prin a va da un 

raspuns prin prezentarea decalogului pentru 

economistul mileniului III : 

1. Pentru că trăim într-o lume cu resurse limitate; 

2. Pentru că primul pas spre prosperitate îl reprezintă 

chiverniseala; 

3. Pentru că nimeni nu a eşuat în afaceri atunci când a 

socotit prea mult. Invers, slavă Domnului; 

4. Pentru că ordinea din cuget trebuie instaurată şi în 

viaţă; 

5. Pentru că primul semn al declinului în afaceri îl 

reprezintă lipsa de informare; 

6.  Pentru că fără prudenţă, ordine şi rigoare poţi risipi 

într-o clipă ceea ce ai agonisit într-o viaţă; 

7.  Pentru că este demn să-ţi măsori cu cumpătare 

efortul; 

8.  Pentru că cifrele vorbesc uneori mai relevant decât 

cuvintele; 

9.  Pentru că unul dintre cei mai bogaţi oameni ai 

planetei (Bill Gates) a fost la originile lui…contabil; 

10. .Pentru că aşa cum a spus Göethe, „contabilitatea 

este una din cele mai ingenioase creaţii ale spiritului 

uman”. 

 

PARTICULARITATI, EXEMPLU DE 

BUNE PRACTICI : 
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BIBLIOTECA ŞI EDITURA CECCAR  

Un model de urmat, lecții de viață, file din 

profesia contabilă... 

 

Domnul profesor universitar doctor 

Marin Toma, Presedintele CECCAR, 

dezvăluie în “Drumuri prin memoria 

profesiei contabile” secretele unei 

cariere de succes, ale profesiei 

contabile transformată în artă. 



www.ceccar.ro                                                                                                                                            12 

Iulie 2011, Nr. 7/2011                                                      Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

ARAD - ÎNTRUNIREA  LUNARĂ  CU  MEMBRII 

ÎN  ZILELE  DE  06-07.07.2011 

În  zilele de  06 - 07.07.2011  a  avut loc întâlnirea  cu  

membrii  C.E.C.C.A.R.  Filiala  Arad,  locaţia  sala  de 

curs C.E.C.C.A.R. ,,Dimitrie Cameniţa ’’,  situata  în  

Arad,  bld. Revoluţiei nr. 92. La  această  întalnire au  

participat în ziua de 06.07.2011 – 114 membri experţi 

contabili şi  în  ziua  de  07.07.2011 - 90 membri  

contabili  autorizaţi. 

D-nul Director Executiv Micle Nicolae  a făcut o 

înformare asupra acţivitaţii desfaşurată de executivul 

filialei în luna iunie 2011. În continuare a adus la 

cunoştinţă membrilor, faptul că filiala face înscrieri 

pentru examenul de admitere la stagiu ce va avea loc în 

acest an în data de 18 septembrie si 25 septembrie 

2011. A prezentat Standardele Profesionale existente in 

stoc, importanta lor pentru activitatile desfasurate de 

membri si cartile de specialitate editate de 

C.E.C.C.A.R. cu recomandarea de a fi achizitionate de 

fiecare. 

În continuare d-nul GORZO STEFAN  de la Institutul 

Bancar Roman a prezentat o ofertă de curs pe trei 

nivele gratuit pentru membri C.E.C.C.A.R.  în cadrul 

proiectului TICFIN si anume “Iniţiere pentru 

utilizatori fără experienţă TIC, iniţiere pentru 

utilizatori cu oarecare experienţă TIC şi 

perfecţionare TIC”. 

Conf. Dr. Lector Manaţe Daniel a dezvoltat un dialog 

cu membri despre reevaluarea activelor imobilizate, 

cost istoric, valoare justa si implicatiile crizei 

economico-financiare asupra pietei de capital.  

În partea a doua a întalnirii a urmat d-nul Popa Vasile 

Ioan- consilier superior în cadrul D.G.F.P. Arad, lector 

C.E.C.C.A.R., care  a prezentat următoarele 

reglementări fiscale: 

Lege nr. 126 din 20 iunie 2011 privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2010 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 

92/2003 privind Codul de procedură fiscală, Ordin nr. 

2234 din 29 iunie 2011 privind raportarea semestriala, 

Lege nr. 52 din 15 aprilie 2011 privind exercitarea unor 

activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, 

Ordonanţa de urgenţă nr. 60 din 29 iunie 2011 privind 

aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru 

întreprinderi mici şi mijlocii, Ordonanţa nr. 2239 din 

30 iunie 2011 priviind sistemul simplificat de 

contabilitate.  

Pe marginea celor prezentate s-au purtat discuţii, 

membrii solicitand precizari privind punerea în aplicare 

a actualelor reglementari. 

 

BRAȘOV - Experţii contabili judiciari braşoveni 

faţă în faţă cu beneficiarii expertizelor contabile 

judiciare! 

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi 

din România – Filiala Braşov a organizat miercuri, 

29.06.2011, începând cu orele 10.00 o întâlnire 

profesională a experţilor contabili judiciari din cadrul 

filialei C.E.C.C.A.R. Braşov, cu beneficiarii 

expertizelor contabile judiciare. Întâlnirea a avut loc în 

sala de cursuri Ioan Emanoil Nechifor, din cadrul 

C.E.C.C.A.R. Braşov. 

Conducerea filialei a propus ca temă de discuţii – 

expertizele judiciare între reglementare şi practica 

judiciară, precum şi abordări şi aspecte referitoare la 

ultimele noutăţi legislative, procedurale şi profesionale 

privind expertiza contabilă judiciară, - Legea nr. 

208/2010 pentru modificarea şi completarea O.G. 

2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză 

Curierul filialelor 

file:///C:\Documents%20and%20Settings\Andreea\Sintact%202.0\cache\Legislatie\temp\00134956.htm
file:///C:\Documents%20and%20Settings\Andreea\Sintact%202.0\cache\Legislatie\temp\00104506.htm
file:///C:\Documents%20and%20Settings\Andreea\Sintact%202.0\cache\Legislatie\temp\00104507.htm
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tehnică judiciară şi extrajudiciară, noutăţile 

procedurale, Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri 

pentru accelerarea soluţionării proceselor, precum şi pe 

cele profesionale, respectiv Normele nr. 1044/2010 

privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă 

judiciară. 

La lucrări a participat din partea Aparatului Central 

C.E.C.C.A.R., d-na Violeta DIMITRIU, Directorul 

Direcţiei Expertize Contabile. Alături de cei 

prezentaţi, din partea beneficiarilor expertizelor 

contabile judiciare au participat următorii: 

  TRIBUNALUL BRAŞOV Preşedintele 

Instanţei jud. MIOC ALINA NICOLETA 

 Parchetul de pe Lângă Tribunalul Braşov – 

Procuror MUNTEANU MONICA  

 Direcţia Naţională Anticorupţie - Braşov 

specialist ŢIGĂU CORNELIA 

 Inspectoratul de poliţie Judeţean Braşov 

Subcomisar de Poliţie ELENA CARMEN 

IORDACHI - şeful serviciului de investigare a 

fraudelor 

 Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov - 

P r o c u r o r  C H R I S T I A N  M A R T I N 

GRĂDINARU 

 

Toţi reprezentanţii beneficiarilor expertizelor contabile 

judiciare, care au răspuns invitaţei noastre, au avut 

alocuţiuni în legătură cu colaborarea foarte bună cu 

membrii GEJ dar şi cu instituţia CECCAR. De departe, 

cei mai interesaţi în a dicuta cu membrii GEJ, au fost 

reprezentanţii Tribunalului Braşov. D-na preşedinte 

jud. Alina Elena MIOC, a precizat asupra deschiderii 

foarte mari spre colaborarea cu CECCAR în vederea 

sprijinului reciproc pentru ca misiunile de expertiză 

contabilă judiciară efectuate de membrii noştri să fie 

cât mai utile procesului judiciar. 

S-au clarificat foarte multe aspecte legate de numirile 

experţilor judiciari, de modalitatea de întocmire a 

listelor experţilor judiciari, de procedurile de acceptare 

sau recuzare a experţilor numiţi de instanţele 

judecătoreşti. 

Deasemenea, membrilor G.E.J. – C.E.C.C.A.R. Braşov 

li s-au reamintim obligaţiile prevăzute în standardele 

profesionale (în special standardu 35) legate de 

îndeplinirea misiunilor de expertize contabile, dintre 

care amintim obligativitatea prezentării lucrărilor de 

expertiză pentru verificare, înaintea depunerii la 

organele beneficiare, acceptarea misiunilor şi a 

numirilor de către instanţe, îndeplinirea misiunilor cu 

respectarea normelor profesionale şi a codului etic şi 

deontologic CECCAR. 

 

CĂLĂRAŞI - întrunire de lucru 

În data de 06 iulie 2011 la sediul filialei CECCAR 

Călăraşi, în sala Demitrie Jarcu,  a avut loc o întrunire 

de lucru conform protocolului  încheiat între UGIR  

filiala Călăraşi, Inspectoratul Teritorial de Muncă 

Călăraşi şi CECCAR Călăraşi. Conducerea filialei 

CECCAR Călăraşi, prin doamna preşedinte Chiru 

Cornelia şi domnul director executiv Coman George, s-

a întâlnit cu reprezentanţii ITM Călăraşi, prin doamna 

Bombiţă Lenuţa – inspector şef ITM, domnul Stan Ion 

– inspector şef adjunct şi domnul Burcea Marius – 

jurist,  cu reprezentanţi UGIR filiala Călăraşi prin 

agenţi economici membri UGIR şi oameni de afaceri 

din economia  judeţului pentru dezbaterea modificărilor 

Codului Muncii privind Legea 40/2011 în domeniul 

relaţiilor de muncă, precum şi HG 500/2011 referitoare 
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la Registrul General de evidenţă a salariaţilor. 

Au mai participat membri CECCAR şi alţi agenţi 

economici din judeţ, dintre care amintim: SC Saint 

Gobain SA, SC Catex SA, Sc Nutricom SA, SC 

Avicola SA, SC Tenaris Silcotub SA, SC Comceh  SA, 

SC Advidoca SRL, SC Clad’96 SRL, SC Prefab SA, 

SC Agentcont SRL, SC Prodpan SA, SC Fis Cont SRL. 

 

DÂMBOVIȚA - ÎNTÂLNIRI DE LUCRU 

ORGANIZATE CU POTENŢIALI CANDIDAŢI AI 

EXAMENULUI DE ACCES LA PROFESIE 

Pe parcursul lunii iunie 2011, sala de curs “Theodor 

Ştefănescu”  din incinta filialei Dâmboviţa a CECCAR,  

a găzduit două întâlniri de lucru organizate cu potenţiali 

candidaţi ai examenului de acces la profesie, sesiunea 

2011. Dezbaterile s-au derulat sub coordonarea 

directorului executiv al filialei, prezent fiind şi şeful 

biroului stagiu dezvoltare profesională. Obiectivul 

acestor acţiuni, l-a constituit identificarea punctelor 

vulnerabile şi adoptarea unor soluţii optime, prin care 

filiala să vină în sprijinul pregătirii temeinice a 

candidaţilor ce urmează a se prezenta la examenul 

organizat în luna septembrie a.c. 

În urma discuţiilor şi informărilor reciproce, conducerea 

filialei a  prezentat potenţialilor candidaţi, modelul unui 

sistem al factorilor de succes, care  creează premisele 

eliminării unei părţi din neajunsurile care au generat 

rezultate şi experienţe nefavorabile, pe parcursul 

sesiunilor anterioare ale examenului de acces la 

profesie: 

1. Informarea corectă a candidaţilor cu  privire la 

aspectele ce privesc organizarea examenului de acces la 

profesie.  Participanţii au fost informaţi cu privire la 

modalităţile cele mai accesibile cunoaşterii, fie direct de 

pe site-ul CECCAR (www.ceccar.ro) sau site-ul filialei  

(www.ceccardambovita@ceccardambovita.ro), fie prin 

mijloace directe (telefonic, e-mail sau la sediul filialei, 

cu executivul filialei). S-a subliniat faptul că, o 

comunicare adecvată, având ca sursă personal 

specializat, este de importanţă deosebită, având în 

vedere că în general, informaţia devine perisablă sub 

acţiunea factorului timp. 

2. Aprofundarea tematicii disciplinelor de examen 

privind accesul la stagiu pentru obţinerea calităţii de 

expert contabil sesiunea 2011. În acest sens, 

participanţii au luat cunoştinţă asupra faptului că, filiala 

pune la dispoziţia potenţialilor candidaţi, colecţia de 

întrebări şi studii de caz destinate pregătirii examenului 

de acces 2011. 

3. Studierea surselor bibliografice minime necesare 

pregătirii în condiţii optime a examenului de acces.  

Potenţialii candidaţi au primit informaţii referitoare la 

standul de carte al filialei, care înglobează şi 

bibliografia aferentă sesiunii din septembrie 2011,  

aceasta putând fi oferită contra-cost, pentru a fi 

consultată în funcţie de planificarea individuală a 

fiecărui candidat. De asemenea, s-a oferit şi alternativa 

studiului în cadrul punctului de documentare din incinta 

filialei,  la cererea celor interesaţi şi potrivit 

programului de funcţionare a bibliotecii. Filiala îşi 

propune să sprijine astfel şi să motiveze tânăra 

generaţie de economişti, căreia  i se oferă posibilitatea 

de a se pregăti riguros, cu eforturi financiare minime. 

Conducerea filialei a atras atenţia asupra consecinţelor 

utilizării altor surse bibliografice decât cele 

recomandate de CECCAR, acestea identificându-se cu 

riscuri asociate (cum ar fi acelea generate de utilizarea 

unor  suporturi informaţionale neactualizate, de 

exemplu), a căror responsabilitate revine  exclusiv 

candidatului. 

4. Pregătire profesională coordonată de lectori formatori 

abilitaţi de CECCAR.  Participanţii au intrat în posesia 

informaţiilor privind preocupările filialei în direcţia 

satisfacerii nevoilor educaţionale exprimate de către 

candidaţii la examenul de acces.  Se oferă astfel, 

posibilitatea participării la cursuri pregătitoare, 

organizate de filială în zilele nelucrătoare,  pentru 

fiecare disciplină de examen. Participanţii la curs vor 

beneficia adiacent pregătirii în cadrul cursurilor şi de un 

program de consultaţii acordate gratuit,  conform unui 

program stabilit de conducerea filialei, în zilele de 

weekend.  Filiala oferă, de asemenea, posibilitatea 

participării  la consultaţii gratuite, la cerere, conform 

unui program stabilit de conducerea filialei, candidaţilor 

http://www.ceccar.ro
http://www.ceccardambovita@ceccardambovita.ro


www.ceccar.ro                                                                                                                                            15 

Iulie 2011, Nr. 7/2011                                                      Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

Curierul filialelor 

care fac dovada achiziţionării surselor bibliografice 

indicate de CECCAR şi care au anumite nelămuriri în 

rezolvarea studiilor de caz (separat de cele acordate 

participanţilor la cursurile pregătitoare şi după un alt 

program de lucru). 

5. Fundamentarea riguroasă a calendarului de pregătire 

profesională pe care şi-l elaborează fiecare candidat. 

Directorul executiv a accentuat necesitatea unei pregătiri 

uniforme şi temeinice pentru toate disciplinele de 

examen. 

6. Factorul psihologic. Conducerea filialei a evidenţiat 

că este foarte important ca starea de spirit pozitivă să fie 

întreţ inută pr intr -o pregăt ire profesională 

corespunzătoare şi prin ignorarea  factorilor perturbatori 

externi  (zvonuri, experienţe anterioare, exagerări, etc.). 

7. Raporturi de parteneriat, între filială şi potenţialii 

candidaţi, pe întreaga perioadă de pregătire a 

examenului de acces. În acest sens, conducerea filialei a 

invocat necesitatea unei  relaţii bazată pe încredere 

reciprocă, având în vedere că CECCAR este o instituţie 

în cadrul căreia întregul edificiu are ca postament 

profesionalismul şi etica. Prin urmare, filiala investeşte 

în procesul de  coordonare, îndrumare, asistenţă şi 

educaţie furnizat, aşteptând din partea candidatului 

încredere în potenţialul profesional pe care acesta are 

disponibilitatea de a-l valorifica în cadrul examenului de 

acces la profesia de expert contabil. 

În încheiere, directorul executiv al filialei, a oferit 

participanţilor informaţii referitoare la exercitarea 

profesiei de expert contabil şi a urat viitorilor candidaţi 

“inspiraţie” în alegerea căilor care conduc către o 

profesie de elită.  Rezultatul discuţiilor  care au avut loc 

a fost diseminat şi în rândul economiştilor  care nu au 

participat la aceste întrevederi, dar şi-au manifestat 

interesul faţă de examenul de acces la profesie. 

 

GIURGIU - întâlnire cu membrii Grupului 

Experţilor Judiciari 

În data de 06.07.2011, la sediul filialei CECCAR 

Giurgiu a avut loc o întâlnire a conducerii filialei cu 

membrii Grupului Experţilor Judiciari. 

La întâlnire a participat şi auditorul filialei. 

În cadrul acestei întâlniri a fost prezentată şi dezbătută 

activitatea de expertiză contabilă. Fiecare dintre cei 

prezenţi la această întâlnire a prezentat problemele 

întâlnite în desfăşurarea acestei activităţi. 

Cele mai discutate probleme au fost cele legate de 

onorarii, de termenele prea mici acordate şi elementele 

conţinute de ordonanţele de numire. 

Au fost prezentate modificările aduse Standardului 

profesional nr.35. 

De asemenea a fost prezentată oferta de carte punându-

se un accent deosebit pe standardele profesionale şi 

celelalte cărţi de specialitate ca sprijin major în 

perfecţionarea continuă a membrilor filialei. 

Urmează ca problemele legate de activitatea de 

expertiză să fie discutate cu reprezentanţii Tribunalului 

Giurgiu şi IPJ Giurgiu, în calitate de beneficiari ai 

expertizelor contabile. 

   

 MANAGEMENTUL PIEŢELOR DE CAPITAL - În 

perioada 23 - 26.06.2011, filiala Giurgiu a organizat în 

cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Profesională 

Continuă cursul cu tema: Managementul pieţelor de 

capital, lector Miricescu Emilian, cu o durată de 20 ore. 

Cursul s-a adresat experţilor contabili. 

 

IALOMIȚA - Raport privind desfasurarea Mesei 

Rotunde organizate împreună cu Primăria  

Municipiului Slobozia  având ca temă “Identificarea 

problemelor cu care se confruntă autoritațile locale 

în gestionare activitații asociațiilor de proprietari”      

În data de 27.06.2011  ora 13.30, Filiala Ialomita  a 

organizat  in sala de consiliu o masa rotunda având ca 

temă “Identificarea problemelor cu care se confruntă 

autoritațile locale în gestionare activității asociațiilor de 

proprietari”  cu participarea in calitate de invitati din 

partea Primariei Slobozia a dlui Viceprimar Stoica 

Alexandru,  a dnei Avram Alina inspector si dna.Rusen 

Tudorita-consilier  reprezentanți  ai Compartimentului 
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de indrumare metodologica a asociatiilor de locatari; din 

partea Filialei Ialomita au participat presedintele filialei 

d-na Camelia Malama, vicepresedintele filialei 

dl.Moldoveanu Dumitru și  directorul executiv al filialei 

d-na Cosma Mihaela.  

Obiectivul propus a fi realizat de către conducerea 

filialei a fost acela de a putea intra intr-un dialog direct 

cu aceste forme de organizare. În judetul Ialomița nu 

există nici o forma colectiva de organizare a acestor 

asociații de proprietari astfel că modalitatea de 

conlucrare este extreme de dificilă. Singurul for care are 

atribuții de control al acestor entitați este serviciul 

specializat din cadrul primăriei care se confruntă cu 

numeroase probeme în ceea ce privește modul de 

gestionare și administrare al acestor asociații de 

proprietari.  

Soluția pe care am prezentat-o invitaților ca fiind 

oportună pentru a încerca să disciplinăm din punct de 

vedere al gestionării fondurilor și implicit al evidenței 

contabile aceste entităti este aceea de ai atrage în 

programe de formare pe cei care le gestionează în 

prezent  fără să dețină cunoștințele necesare și să 

încercăm externalizarea serviciilor specifice 

profesioniștilor conatabili, respectiv cenzoratul și 

evidența contabilă către membrii filialei contabili 

autorizati. 

A fost prezentată si dată spre mediatizare o listă a 

contabililor autorizați care au drept de liberă practică 

pentru anul 2011, listă pe care serviciul special din 

cadrul primăriei o va mediatiza în rândul președintilor 

de asociații. De asemenea a fost prezentată lista 

expertilor contabili pe specializări care au făcut opțiuni 

pentru efectuarea de expertize în domeniul asociațiilor 

de proprietari. 

Conducerea filialei a solicitat serviciului specializat din 

cadrul Primariei o listă actualizată a asociațiilor de 

locatari care funcționează in orașul Slobozia si 

persoanele de contact din cadrul lor, astfel încât filiala 

CECCAR să poată intra intr-o relație directă cu aceștia 

și a încerca să cunoscă problemele cu care se confruntă  

din punct de vedere contabil și fiscal aspecte care pot fi 

soluționate de membrii filialei.  

Una din propunerile dlui viceprimar a fost ca să facă un 

proiect de hotărâre care să fie supus aprobării 

Consiliului Local prin care conducerile  asociatiilor de 

proprietari să fie obligatoriu atestate ca și administrator 

de asociatii de proprietari, aspect prevazut de Legea 

230/2007 si nepus în aplicare în totalitate, atestare care 

să fie condiționată de absolvirea unui curs de 

contabilitate organizat de CECCAR, curs a cărei 

programă să fie  elaborată în comun.  

S-a propus de asemenea elaborarea unui set de măsuri 

comune privind modul de instruire și colaborare cu 

asociațiile de proprietari din municipiul Slobozia din 

punct de vedere al coordonării activității contabile și 

gestionare. 

Ca prim punct în încercarea de apropierea de cei care 

gestioneaza activitatea asociațiilor de proprietari 

conducerea filialei a propus organizarea sub patronajul 

filialei CECCAR Ialomița a unei întâlniri de lucru la 

care să fie invitati administratorii asociatiilor de locatari 

si conduceri ale unor instituții publice cu care acești 

intră  în relație directă, exemplu ITM Ialomița. 

A fost înaintat dlui viceprimar și protocolul de 

colaborare pe care filiala doreste să-l încheie cu 

Primăria urmând ca acesta să fie supus atenției dlui 

primar.    

Sperăm ca această întâlnire de lucru să deschidă calea 

unei colaborări benefice pentru activitatea asociatiilor de 

proprietari din municipiul Slobozia în perioada 

următoare.  
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Activitatea de pregătire profesională continuă, o 

prioritate a lunii iunie 

În luna iunie filiala Ialomița a organizat trei cursuri de 

pregătire profesionlă continuă, având teme diverse prin 

intermediul cărora am încercat să cuprindem o paletă cât 

mai mare din activitățile desfășurate de membri. Astfel, 

s-a desfășurat un curs cu tema "Audit public intern", 

având ca beneficiari ai informației membrii, dar mai ales 

profesioniștii din economie care prestează servicii de 

audit public intern.  

O altă temă, mai puțin tratată în cadrul cursurilor de 

pregătire, dar din păcate extrem de actuală, este 

"Administrarea și lichidarea întreprinderilor", 

subiect abordat mai ales din prisma activității contabile 

în cadrul acestui proces din viața întreprinderii. 

Al treilea curs  desfășurat în această lună a fost un curs 

care a venit în întâmpinarea solicitărilor membrilor, 

tema fiind una de actualitate în contextul schimbărilor 

legislative și abordând o componentă a serviciilor 

prestate de membri, respectiv resursele umane. 

Cursul de "Inspector resurse umane" a fost un curs la 

care numarul de participanți a fost unul numeros și în 

cadrul căruia participanții și-au clarificat multe dintre 

problemele cu care se confruntă în desfășurarea acestei 

activități.  

  

ILFOV - Legislatie - domeniul fiscal si al muncii la 

negru 

In data de 29 iunie 2011, a avut loc la Buftea, incepand 

cu orele 13,30,  o actiune pentru schimb de experienta 

intre membrii filialei CECCAR Ilfov. 

La actiune au luat parte un numar  16 membri experti 

contabili. 

In cadrul acesteia au fost discutate aspecte ale legislatiei 

privind  domeniul fiscal si al muncii la negru. 

Lucrarile au fost conduse de dl presedinte al filialei, 

expert contabil Iosifaru Petre. 

Au participat prin luari de cuvant  expertii contabili 

Constantin Maria, Budes Stere, Nogai Liliana, Olteanu 

Dana si altii. 

Actiunea s-a desfasurat intr-un spirit constructiv  si a 

contribuit la organizarea profesiei. 

Schimbul de experienta s-a desfasurat intr-o locatie 

inchiriata si s-a pus la dispozitie apa minerala si cafea. 

 

In data de 29.07.2011 a avut loc o intalnire de lucru 

intre reprezentantii CECCAR Filiala Ilfov si ITM 

Ilfov. 

Din partea ITM Ilfov au fost prezenti la discutii d-ul 

Borca Emilian – sef corpul de control, d-na Radu 



Gabriela – sef serviciu relatii cu publicul si d-na Ursea 

Luminita inspector sef. 

Din partea CECCAR Ilfov au fost prezenti d-ul Iosifaru 

Petre – presedinte filiala, d-na Balaban Elena – auditor 

de calitate filiala Ilfov precum si 13 membrii experti 

contabili. 

Discutiile  s-au axat pe : 

 analiza si interpretarea prevederilor cuprinse in  

HG 500/2011, Legea 52, Legea 62, Legea 

677/2001, Legea 448, in special in privinta 

modalitatilor de transmitere  REVISAL, 

 persoanele care sunt legal indreptatite sa opereze 

in REVISAL, 

 obligativitatea incheierii contractelor de prestari 

servicii pentru operarea in REVISAL, 

 consideratii asupra contractelor  colective de 

munca in vigoare precum si implicatiile lor. 

Expertii contabili au expus probleme practice cu care 

se confrunta pe teren, au pus in discutie diverse 

prevederi din legislatia muncii si si-au expus punctele 

de vedere asupra opiniilor reprezentantilor inspectiei 

muncii. 

Inspectorii institutiei ITM Ilfov au raspuns punct cu 

punct intrebarilor ridicate, au luat act de prezentarea 

realitatii din piata si a efectelor aplicarii legislatiei 

muncii in forma curenta expuse de expertii contabili. 

Dezbaterile au avut loc la sediul ITM Ilfov  si au 

constituit un cadru profesional serios de analiza, 

documentare si promovare a aspectelor comune celor 

doua institutii participante.Acestea au fost realizate intr

-un spirit colegial si constructiv si poate constitui o 

baza de promovare pentru prevederi legislative 

imbunatatite. 

 

MEHEDINŢI - IFRS 

În perioada 01-14 iulie 2011 la sediul filialei CECCAR 

Mehedinţi s-a desfăşurat cursul de IFRS,  la care a 

participat un număr de 49  cursanţi, atât experţi 

contabili, cât şi contabili autorizaţi. 

Cursul a fost susţinut de domnul Bunea Ştefan şi 

doamna Gîrbină Mădălina, lectori în cadrul PNDPC, 

care s-au bucurat, ca de fiecare dată, de aprecieri 

pozitive din partea profesioniştilor contabili prezenţi. 

 Prezenţa mare la cursul de IFRS arată interesul crescut 

pentru  cursul respectiv, membrii noştri  fiind 

conştienţi de necesitatea pregătirii pentru înţelegerea 

standardelor internaţionale de raportare financiară. 

Participarea la curs a avut un caracter interactiv, 

membrii filialei ridicând diverse  probleme, speţe şi 

studii de caz, la care au primit răspunsuri şi soluţii 

argumentate din partea lectorilor. 

Cursul s-a finalizat cu un test pe care toţi cursanţii l-au 

promovat cu succes, acest lucru demonstrând ca toţi cei 

prezenţi au înţeles  şi şi-au însuşit noţiunile predate. 

 

VÂLCEA 

In data de 11 iunie , la sediul filialei s-a organizat o 

intalnire cu membri filialei pe linia modificarilor aduse 

Codului Muncii de Legea 40/2011.Cu ocazia acestei 

intalniri , la care au participat 42 de membrii , s-a adus 

la cunostinta membrilor ca nu este obligatoriu 

absolvirea unor cursuri de Inspector resurse umane 

pentru depunere Declaratiei la ITM . Inspectorul de 

specialitate din cadrul ITM Valcea , ec.Diaconu Dan 

membru C.E.C.C.A.R invitat la aceasta intalnire , a 

lamurit unele probleme puse in discutie de catre 

membrii prezenti . 

Am participat ,  impreuna cu auditorul de calitate al 
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filialei , la Biroul Local de expertize tehnice si juridice de pe langa Tribunalul Valcea , in data de 17 iunie la o 

intalnire cu organele beneficiare de servicii desfasurate de expertii contabili judiciari .La aceasta intalnire au fost 

prezenti seful sectiei civile si cativa judecatori , care au recunoscut ca lucrarile executate de expertii contabili cunosc 

in ultima perioda o crestere a calitativa . 

In perioada 2– 04 iunie , am organizat si desfasurat la sediul filialei , cursul de pregatire profesionala  pentru membri 

filialei , “Audit si certificare“– 15 ore,sustinut de d.na lector univ.Popa Adriana Florentina , curs la care au participat 

46 de membrii . 

In data de 9 iunie , am inceput cursurile pentru cei 41 de inscrisi (6 membrii C.E.C.C.A.R  iar 35 nemembrii) 

modulul I si modulul II , la cursul de Expert evaluator de intreprindere , modulul trei urmeaza sa se desfasoare in 

luna iulie. 

26 iunie - 26 iulie  2011 

1. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2215/2011 

pentru aplicarea unitară a prevederilor art. 296^19  din 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în 

Monitorul Oficial al României nr.455 din 29 iunie  

2011, se referă la următoarele aspecte: 

-în aplicarea dispoziţiilor art. 296^19 alin. (1) şi alin. 

(5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, Declaraţia 

privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, 

impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor 

asigurate aferentă lunii iunie 2011 poate fi depusă la 

organul fiscal competent sau la oficiile acreditate de 

Ministerul Finanţelor Publice, în format hârtie, semnat 

şi ştampilat conform legii, însoţit de declaraţia în format 

electronic, pe suport electronic, până la data de 25 iulie 

2011. 

2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.60/2011 

privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu 

pentru întreprinderi mici şi mijlocii, publicată în 

Monitorul Oficial al României nr.460 din 30 iunie  

2011, se referă la următoarele aspecte: 

- aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru 

întreprinderi mici şi mijlocii, având ca obiectiv 

acordarea de facilităţi de subvenţionare parţială a 

dobânzilor şi, după caz, de garantare de către stat, 

pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi 

mijlocii, denumite în continuare I.M.M., de către 

instituţiile de credit; 

- programul Mihail Kogălniceanu este un program 

multianual pe perioada 2011 - 2013 de încurajare şi de 

stimulare a dezvoltării I.M.M.-urilor, care constă în 

acordarea unei linii de credit, în valoare maximă de 

125.000 lei/I.M.M./an, cu dobândă parţial 

subvenţionată şi, după caz, garantarea creditului de 

către stat, vizând sprijinirea accesului I.M.M.-urilor la 

obţinerea de finanţări, pentru a suplini nevoile de 

lichiditate pe termen de un an în vederea desfăşurării 

activităţii, cu posibilitatea prelungirii în condiţiile 

prezentei ordonanţe de urgenţă, fără a depăşi durata 

programului; 

- prezenta ordonanţă de urgenţă instituie un mecanism 

de garantare în baza căruia Ministerul Finanţelor 

Publice este autorizat să mandateze F.N.G.C.I.M.M. în 

vederea emiterii de garanţii în numele şi în contul 

statului, în favoarea instituţiilor de credit care urmează 

să acorde credite I.M.M.-urilor definite la art. 2 din 

Noutăți legislative 



Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare, eligibile în cadrul programului; 

- plafonul anual al garanţiilor ce pot fi acordate în 

condiţiile programului pe perioada de implementare 

2011 - 2013 se stabileşte de către Ministerul Finanţelor 

Publice şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului; 

- bugetul total maxim al subvenţiei acordate în cadrul 

programului pentru perioada de implementare 2011 - 

2013 este de 165.000 mii lei. Cuantumul anual al 

subvenţiei se stabileşte prin normele metodologice de 

aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobate prin 

hotărâre a Guvernului, cu încadrarea în creditele 

bugetare aprobate prin legile bugetare anuale cu această 

destinaţie. 

3. Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală nr. 2351/2011 pentru modificarea 

şi completarea Metodologiei de distribuire a sumelor 

plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a 

obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia, aprobată 

prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală nr. 1.314/2007, publicat în 

Monitorul Oficial al României nr.464 din 1 iulie  2011, 

se referă la următoarele aspecte: 

- sumele cuvenite bugetului de stat se virează în contul 

unic 20.47.01.01 <<Venituri ale bugetului de stat - sume 

încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de 

distribuire>>, deschis pe codul de identificare fiscală al 

contribuabililor la unităţile Trezoreriei Statului la care 

este arondat organul fiscal competent în administrarea 

acestora, cu excepţia impozitului pe venitul din salarii 

datorat de sediile secundare care se virează în contul 

20.47.01.01 <<Venituri ale bugetului de stat - sume 

încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de 

distribuire>>, deschis pe codul de identificare fiscală al 

sediilor secundare la unitatea Trezoreriei Statului la care 

este arondat contribuabilul care le-a înfiinţat."; 

- constatarea din oficiu a compensării de către organul 

fiscal competent poate fi efectuată şi în mod automat, 

prin intermediul aplicaţiei informatice de administrare a 

creanţelor fiscale, ulterior operaţiunii de distribuire a 

sumelor plătite în conturile unice. Data stingerii 

obligaţiilor fiscale prin această modalitate, inclusiv cea 

efectuată în mod automat, este data la care creanţele 

există deodată, fiind deopotrivă certe, lichide şi 

exigibile, potrivit prevederilor art. 116 din Ordonanţa 

Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare."; 

- metodologia prevăzută la pct. 13 se aplică în mod 

corespunzător şi în situaţia în care contribuabilii depun 

<<Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de 

stat>> şi <<Declaraţia privind obligaţiile de plată a 

contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa 

nominală a persoanelor asigurate>> după data de 30, 

respectiv 31 a lunii în care se fac declararea şi plata. 

După depunerea declaraţiilor, organul fiscal competent 

va proceda la distribuirea şi stingerea sumelor datorate 

potrivit prevederilor pct. 3 sau 4, după caz."; 

- obligaţiile fiscale reprezentând impozitul pe venitul din 

salarii datorate şi neachitate la 1 iulie 2011, atât de 

sediul principal, cât şi de sediile secundare, vor fi 

achitate în contul unic 20.47.01.01 <<Venituri ale 

bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul de stat 

în contul unic, în curs de distribuire>>, deschis pe codul 

de identificare fiscală a contribuabilului care a înfiinţat 

sediile secundare, la unitatea Trezoreriei Statului la care 

acesta este arondat." 

4. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2234/2011 

pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 

iunie 2011 a operatorilor economici, publicat în 

Monitorul Oficial al României nr.483 din 7 iulie  2011, 

se referă la următoarele aspecte: 

- sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2011 a 

operatorilor economici prevăzut la alin. (1) se aplică de 

persoanele care aplică Reglementările contabile 

conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor 

Economice Europene, parte componentă a 

Reglementărilor contabile conforme cu directivele 

europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au 

înregistrat o cifră de afaceri peste echivalentul în lei al 

sumei de 35.000 euro, denumite în continuare în 

înţelesul prezentului ordin entităţi; 

- pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 

2011, încadrarea în criteriul prevăzut la alin. (2) se 

efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile 
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financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, 

respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele 

exerciţiului financiar precedent; 

- la data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.879/2010 

pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 

iunie 2010 a operatorilor economici, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 1 

iulie 2010. 

5. Hotărârea Guvernului nr. 682/2011 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea 

Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi 

mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al 

României nr.489 din 8 iulie  2011, se referă la 

următoarele aspecte: 

- prezentele norme metodologice reglementează modul 

de acordare a facilităţilor aferente unei linii de credit, în 

valoare maximă de 125.000 lei/I.M.M./an, cu dobândă 

parţial subvenţionată şi, după caz, cu garantarea 

creditului de către stat, ce vizează sprijinirea accesului 

întreprinderilor mici şi mijlocii (I.M.M.-uri) la 

obţinerea de finanţări pentru a suplini nevoile de 

lichiditate pe termen de un an în vederea desfăşurării 

activităţii, cu posibilitatea prelungirii în condiţiile 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind 

aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru 

întreprinderi mici şi mijlocii. 

6. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2239/2011 

pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate, 

publicat în Monitorul Oficial al României nr.522 din 25 

iulie  2011, se referă la următoarele aspecte: 

- cuprinsul sistemului simplificat de contabilitate şi al 

reglementărilor contabile simplificate; 

- persoanele care în exerciţiul financiar precedent au 

înregistrat cifra 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 sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin 

prezentul ordin; 

- pentru verificarea încadrării în criteriile prevăzute la 

alin. (1) se au în vedere indicatorii determinaţi din 

situaţiile financiare anuale, respectiv balanţa de 

verificare, încheiate la finele exerciţiului financiar 

precedent, utilizându-se cursul de schimb valutar 

comunicat de Banca Naţionala a României, valabil la 

data încheierii aceluiaşi exerciţiu financiar;  

- în cazul persoanelor nou-înfiinţate, acestea pot opta în 

primul exerciţiu financiar fie pentru aplicarea 

sistemului simplificat de contabilitate, fie pentru 

aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu 

directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului 

finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare. Dacă în al doilea exerciţiu 

financiar de raportare aceste persoane încetează să 

îndeplinească criteriile prevăzute la alin. (1), ele sunt 

obligate să aplice Reglementările contabile conforme cu 

directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului 

finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- categoriile de persoane care nu pot opta pentru 

aplicarea sistemului simplificat de contabilitate; 

- persoanele care îndeplinesc cele două criterii 

prevăzute la art. 2 alin. (1), dar nu optează pentru 

aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, aplică 

Reglementările contabile conforme cu directivele 

europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-condiţia ca situaţiile financiare anuale simplificate să 

fie însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a 

răspunderii conducerii persoanei pentru întocmirea 

acestora în conformitate cu sistemul simplificat de 

contabilitate, aprobat prin prezentul ordin.  
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