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Noul preşedinte ales al CECCAR 

Dr. ec. Domnica Băghină  
desemnată președinte ales 

al Consiliului Superior al CECCAR 

 La 9 aprilie a.c., s-au reunit Comisia Centralã de Nominalizare şi 

Comisia Centralã de Validare în vederea îndeplinirii procedurilor prevãzute 

în actele constitutive ale CECCAR, cu modificãrile care s-au adus la 

Conferinţele Naţionale din 2009 şi 2010, referitoare la desemnarea 

preşedintelui ales al Consiliului Superior al Corpului Experţilor Contabili şi 

Contabililor Autorizaţi din România.  

 Cum bine se ştie, în urmã cu aproape un an, întreaga comunitate a 

contabililor, a economiştilor români, a suferit o grea şi ireparabilã pierdere 

prin dispariţia celui care şi-a legat – pentru totdeauna – numele de renaşterea 

CECCAR, prof. univ. dr. Marin Toma, al cãrui mandat, în calitate de 

preşedinte, expira în anul viitor. În conformitate cu procedurile amintite, 

funcţia de preşedinte interimar este îndeplinitã de prof. univ. dr. Ecaterina 

Necşulescu. 

 În Regulamentul de organizare şi funcţionare CECCAR se prevede cã 

„pentru asigurarea continuitãţii, alegerea viitorului preşedinte se face cu un an înaintea expirãrii mandatului 

preşedintelui în funcţie, fãrã ca perioada respectivã sã influenţeze mandatul noului preşedinte”.  

În consecinţã, reuniunea din 9 aprilie a.c. a avut ca scop desemnarea preşedintelui ales al Consiliului Superior al 

CECCAR pentru mandatul 2014-2018. Comisia Centralã de Nominalizare şi Comisia Naţionalã de Validare au 

constatat cã 84 la sutã din numãrul total al membrilor cu drept de vot la respectiva reuniune, 901 din 1.071, şi-au 

exprimat opţiunile. Dintre aceştia, 685 au votat în favoarea candidatului Domnica Bãghinã, iar 198 în favoarea 

candidatului Vasile Rãileanu, 18 voturi fiind anulate. Ambele comisii au constatat cã au fost îndeplinite integral 

condiţiile legale stabilite pentru desemnarea preşedintelui ales al Consiliului Superior al CECCAR.  

Desemnarea doamnei Domnica Băghină în înalta funcţie implică drepturi şi obligaţii pentru perioada care urmează 

până la desfăşurarea Conferinţei Naţionale de dare de seamă şi alegeri din 2014: poate să participe la reuniunile 

organelor de conducere ale CECCAR fără drept de vot, să ia parte la manifestările care se organizează, la nivel 

central şi local, sprijinind preşedintele în exerciţiu în apararea intereselor profesiei, a interesului general, prezintă la 

fiecare patru luni un raport de activitate în faţa Consiliului Superior, ca şi raportul de activitate la Conferinţa 

Naţională.  

Documentele referitoare la desfăşurarea reuniunii, precum şi o înştiinţare adusă la cunoştinţa filialelor CECCAR, 

conţin toate elementele care atestă respectarea riguroasă şi integrală a procedurilor regulamentare, ceea ce 

reconfirmă aplicarea consecventă a unuia dintre principiile fundamentale ale organizaţiei naţionale a contabililor 

români şi anume respectul necondiţionat faţă de lege, faţă de normele de organizare şi funcţionare adoptate în cel 

mai profund spirit democratic. Se manifestă astfel şi grija deosebită pentru asigurarea tuturor condiţiilor de 

funcţionare a CECCAR în vederea îndeplinirii integrale a deciziilor adoptate la Congresul din luna septembrie 2012, 

decizii care situează, în centrul lor, apărarea intereselor comunităţii contabililor din ţara noastră, promovarea 

profesiei contabile la un înalt nivel calitativ şi etic, ca expresie a implicării competente şi responsabile în 

soluţionarea marilor probleme cu care se confruntă economia românească.  
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    Dr. ec. DOMNICA BĂGHINĂ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Scurtă biografie 

       Născută în localitatea Ciuperceni, judeţul Gorj, România, în 1951 

      Doctor în economie, specializarea “Finanţe”, titlu acordat de Academia de Studii Economice-Bucureşti. 

      Licenţiată în ştiinţe economice la Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Finanţe-Contabilitate. 

      Deţine calitatea de expert contabil  membru al C.E.C.C.A.R. din anul 1995. 

      Din 1979 până în 1993 a îndeplinit succesiv în cadrul centralei Băncii de Investiţii devenite ulterior S.C. Banca 

Română pentru Dezvoltare S.A., funcţiile de economist principal, inspector  principal, inspector de specialitate în 

cadrul Direcţiei Finanţării Economiei Naţionale şi director al Direcţiei Contabilităţii Generale. 

      Din 1993 până în 2002 a fost controlor financiar, şef serviciu şi director în cadrul Curţii de Conturi a României. 

      Din 2002 până în 2011 - Consilier de Conturi, Curtea de Conturi, numit de Parlamentul României. 
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Curierul filialelor 

FILIALA CECCAR ARAD 
 ÎNTRUNIREA  LUNARĂ  CU  MEMBRII ÎN  ZILELE  DE  06-07.03.2013 - În  zilele de  06-07.03.2013  

a  avut loc întâlnirea  cu  membrii  C.E.C.C.A.R.  Filiala  Arad,  locaţie  sala  de curs  CECCAR ,,Dimitrie 

Cameniţă ’’,  situată  în  Arad,  bd. Revoluţiei  nr.92. La  această  întâlnire au  participat în ziua de 06.03.2013 – 115 

membri expreţi contabili şi  în  ziua  de  07.03.2013 – 73 membri  contabili  autorizaţi. 

D-nul  Director  Executiv  Micle  Nicolae  la  începutul şedinţei a facut  o  informare  referitoare la 

activitatea desfăşurata de catre executivul  în 

luna februarie 2013. 

D-nul Preşedinte Horga Petru  a  

felicitat  membrele  participante  la  aceste  

întruniri  cu  ocazia  zilei  de  8  Martie, le-

au  urat  multă  sănătate, prosperitate,   

putere  de  muncă  si  succes  in  profesia  

contabilă. În  continuare  a  făcut  o  

prezentare  a  activităţii  Consiliului  filialei  

în  luna  februarie,  

D-nul Mateş Dorel  a  prezentat  

unele  aspecte  legate  de  situatiile  

financiare  simplificate, bilantul  prescurtat, 

contul de profit si pierdere,  conţinutul  

lucrărilor  preliminare  situaţiilor  financiare, 

inventarierea  generala  a  activelor, datoriilor  şi  capitalurilor  proprii. 

In partea a doua a întrunirii l-am avut invitat pe d-nul Popa Vasile Ioan, formator C.E.C.C.A.R., inspector  

principal  în  cadrul Direcţiei Finanţelor Publice Arad, care  a prezentat următoarele reglementari fiscale: 

Legea nr. 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013; Legea nr.6 din 21.02.2013 

bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013; Ordin 195 din 2013-02-20 Agenţia Naţională de Administrare 

Fiscală pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 

1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi 

taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă; Ordin 224 din 2013-02-18 Ministerul 

Finanţelor Publice privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul 

impozitului pe profit anual; Ordin nr. 213 din 2013-02-15 Ministerul Finanţelor Publice privind completarea 

Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor 

comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul 

viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012;  

Pe marginea celor prezentate s-au purtat discuţii şi s-au lămurit anumite aspecte în legătura cu aplicarea 

acestor reglementări. 

 

DEPUNEREA JURAMANTULUI -  În  data  de  29.03.2013,  filiala  C.E.C.C.A.R.  Arad  a  organizat  la  Sala de 

curs C.E.C.C.A.R.: „Dimitrie Cameniţă”,  depunerea jurământului, înmânarea  carnetelor şi parafelor profesionale, 

membrilor care  au  promovat  examenul  de  aptitudini în  sesiunea  noiembrie  2012. 

  La acest important eveniment din viaţa profesioniştilor contabili am avut plăcerea să participe alături de 

conducerea filialei, d-nul Prof. univ. dr. Mateş Dorel şi d-nul director executiv al D.G.F.P. Arad - Drăgănescu 

Marius. 
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Preşedinte filialei CECCAR Arad d-nul  Horga Petru  

a  deschis  evenimentul  cu felicitari şi urări  de  bun  

venit  tinerilor  profesionisti. 

D-nul Preşedinte, în cuvântul sau, transmite noilor 

profesionişti contabili, bucuria că o nouă generaţie de 

experţi contabili şi contabili autorizaţi îşi va începe 

activitatea ca membrii ai C.E.C.C.A.R. - organismul 

profesional care păstoreşte profesia contabilă în ţara 

noastră. 

D-nul  director  executiv  Micle Nicolae le  ureaza  

tinerilor  experţi  contabili   să  devină  în  viitorul  

apropiat  lideri  pe  piaţa  serviciilor  contabile. 

 D-nul Prof. Univ. Dr. Mateş Dorel, felicită noua 

generaţie de experţi contabili, urându-le bun venit în familia C.E.C.C.A.R., multă sanătate şi prosperitate în 

activitate. 

 D-nul director executiv D.G.F.P. Arad - Drăgănescu Marius, le urează succes în activitate, multă sănătate şi 

putere de muncă si  ii  asigura  de  o  colaborare  buna  a  institutiei  pe  care o conduce. 

 Auditor de calitate în cadru filialei C.E.C.C.A.R.  Arad, d-na Furca Teodora transmite noilor membri bun venit 

şi le aminteşte calităţile esenţiale ale  profesioniştilor contabili, membri CECCAR şi principiile fundamentale  

prevăzute de  Codul Etic. 

 D-nul Preşedinte Horga Petru spune ca daca  ar fi să transmită un mesaj într-o singură frază despre 

profesia contabilă, ar spune că profesia contabilă este foarte importantă pentru dezvoltarea societăţii. Contabilii 

lucrează probabil în toate domeniile economiei şi pentru orice afacere, mică sau mare, este nevoie de un contabil 

care să sprijine această afacere, să producă informaţie corectă, să ofere credibilitate informaţiei, iar acest lucru este 

foarte important pentru dezvoltarea economiei. 

Profesia contabilă este una liberală, dar ea se distinge atât de mult de celelalte profesii liberale (avocat, 

medic, etc) prin asumarea responsabilităţii faţă de interesul public, faţă de toate părţile interesate în activităţile 

desfăşurate de întreprindere: acţionari, salariaţi, clienţi, furnizori, bănci, buget, organisme de bursă, posibili 

investitori. În fapt, dacă în piaţa serviciilor orice profesionist prestează servicii pentru un client determinat (avocatul 

pentru clientul său, medicul pentru pacientul său), profesionistul contabil - fie că ţine contabilitatea unui client, fie 

auditează situaţiile financiare anuale, este în mod paradoxal plătit de întreprinderea respectivă, dar de rodul muncii 

sale care este informaţia contabilă, se bucură toate părţile interesate (băncile, statul, salariaţii etc). Astfel, la prima 

vedere credem că profesionistul contabil satisface 

interesul clientului său, dar în realitate profesionistul 

contabil satisface interesul public. 

Datorită acestui fapt, acum la început de drum, 

ca de astfel noi toţi contabilii, trebuie să conştientizăm 

că munca noastră este una de interes public şi trebuie să 

răspundem în permanenţă la cele trei comandamente de 

bază ale profesiei: calitate, educaţie, etică. 

Educaţia. Profesia contabilă presupune 

dobândirea unei competenţe profesionale, competenţă 

pe care dumneavoastră aţi dobândit-o ca urmare a 

efectuării stagiului şi a promovării examenului de 
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aptitudini profesionale. Dobândirea competenţei nu este suficientă, ea trebuie şi menţinută prin programele de 

educaţie profesională promovate de CECCAR. 

Calitatea. Profesia contabilă are o datorie faţă de public. Ea trebuie să ofere servicii de calitate. Aceste servicii 

de calitate nu pot fi oferite fără competenţă, dar mai ales fără respectarea Standardelor profesionale pentru fiecare 

misiune care o desfăşoară profesionistul contabil. Publicul, cât şi entitatea pentru care lucrează contabilul, trebuie să 

fie protejaţi. Astfel activitatea profesionistului contabil este una supravegheată şi supusă unui control al calităţii de 

către CECCAR. 

Etica. Publicul trebuie protejat de eventualele înţelegeri neconforme între profesionistul contabil şi entităţile 

care beneficiază de munca acestuia. Această protecţie este asigurată atunci când organismul profesional stabileşte 

măsuri de etică şi deontologie profesională. în acest sens contabilul trebuie să răspundă la patru cerinţe de bază: 

credibilitate, profesionalism, calitatea serviciilor prestate şi încredere. 

 În încheiere a transmis noilor membri felicitări  pentru ca au devenit membrii ai CECCAR-un organism 

profesional cu o reputaţie extraordinară atât pe plan intern cât şi internaţional, fiind membru al IFAC şi, vă doresc în 

numele Consiliului filialei CECCAR Arad cât şi al meu personal multă sănătate, împliniri profesionale şi în orice 

împrejurare să poată spune cu mândrie: sunt profesionist contabil. 

În continuare noi membrii au depus jurământul prin care s-au angajat sa respecte legile ţării, Regulamentul Corpului 

Expeţilor Contabili, Codul Etic şi să îndeplinească cu conştiinciozitate toate îndatoririle ce le revin în calitate de 

expert contabil, dupa care au  fost  înmânat carnetele şi parafele.  
 

FILIALA CECCAR ARGEȘ  
 Întâlnire de lucru cu reprezentanţii instanţelor - În data de 14 martie 2013, ora 13,00, la Tribunalul Argeş, 

reprezentanţii CECCAR Filiala Argeş au participat la întâlnirea de lucru cu reprezentanţii instanţelor, având ca temă „ 

Expertiza contabilă judiciară – probleme actuale”. 

            La întâlnire au fost reprezentate:  

           - Curtea de Apel Piteşti prin: Domnul Daniel Radu – Judecător Secţia a II-a Civilă de contencios administrativ 

şi fiscal; Doamna Corina Pincu Ifrim – Judecător Secţia I Civilă;  

        - Tribunalul Argeş prin:  Doamna Mihaela Dumitraşcu – Preşedinte Secţia Conflicte de muncă şi Asigurări 

sociale; Doamna Diana Năstase – judecător Secţia civilă; Doamna Cornelia Oprea  - reprezentant Biroul local de 

expertize.  

           Din partea CECCAR Filiala Argeş au participat:  

Domnul Ion Bănică - Preşedinte,  

Doamna Eugenia Voica  – membru consiliul filialei; 

Doamna Marilena Pîrvulescu - Director executiv; 

Domnul Ion Păuna – preşedinte comisia de disciplină;  

Doamna Mariana Deaconescu – auditor de calitate. 

 

            Scopul acestei întâlniri l-a constituit identificarea problemelor care apar în efectuarea expertizelor contabile 

judiciare şi stabilirea modalităţilor prin care acestea ar putea fi rezolvate, precum şi aplicarea art.331 alin. (2) al 

noului Cod de Procedură Civilă care prevede:,, (2) Încheierea de numire a expertului  va stabili obiectivele asupra 

cărora acesta 

urmează să se pronunţe, termenul în care trebuie să efectueze expertiza, onorariul provizoriu al expertului şi, dacă 

este cazul, avansul pentru cheltuielile de deplasare. În acest scop, instanţa poate fixa o audiere în camera de consiliu, 

în cadrul căreia va solicita expertului să estimeze costul lucrării ce urmează a fi efectuată, cât şi termenul necesar 

efectuării expertizei. Tot astfel, instanţa poate fixa un termen scurt pentru când va solicita expertului să estimeze în 

scris costul lucrării ce urmează a fi efectuată,  cât şi termenul necesar efectuării expertizei. Poziţia părţilor va fi 
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consemnată în încheiere. În funcţie de poziţia expertului şi a părţilor, instanţa va fixa termenul de depunere a 

raportului de expertiză şi condiţiile de plată a costurilor necesare efectuării expertizei." 

 

            În cadrul întâlnirii s-au purtat dialoguri cu privire la : 

comportamentul deontologic al membrilor Corpului; 

executarea la termen şi în bune condiţii a lucrărilor;  

respectarea specializărilor precum şi alte aspecte privind exercitarea profesiei; 

deficienţe semnalate şi posibilităţile de remediere şi îmbunătăţire a acestora; 

problemele referitoare la expertiza contabilă judiciară care ţin de normele profesionale de comportament, de 

lucru şi de raport. 

Întâlnirea a fost constructivă şi s-a concluzionat să organizăm astfel de întâlniri de două ori pe an ( martie şi 

septembrie).  
 

FILIALA CECCAR  DAMBOVITA 
Pe data de 28 martie 2013, doamna Ioana Preda preşedinte a Consiliului filialei,  a participat la  sediul I.T.M. 

Dambovita pentru întâlnirea Consiliul Consultativ Tripartit constituit la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă 

Dâmboviţa, la care au participat angajatori şi sindicate care activează pe raza judeţului Dâmboviţa.  

În cadrul întâlnirii s-au abordat teme precum: 

Promovarea bunelor practici de SSM; 

Implicarea tuturor lucrătorilor societăţilor în activitatea de Securitate şi Sănătate în Muncă. 

În urma întâlnirii, filiala a intrat în posesia unor materiale informative pe temele menţionate, urmând ca 

acestea să fie valorificate prin diseminare în rândul membrilor. 

Acţiunea a contribuit la dinamizarea acţiunilor prevăzute în Protocoalele de colaborare încheiate cu UGIR, 

CNIPMMR şi ITM, promovarea imaginii profesiei contabile şi a CECCAR în comunitatea locală, dezvoltarea culturii 

afacerii în rândul membrilor filialei, etc. 

Pe data de 26.03.2013, sala de curs “Theodor Ştefănescu” din incinta filialei a găzduit masa rotundă cu tema 

“Aspecte actuale ale activităţii de expertiză contabilă judiciară”, cu participarea conducerii filialei, experţilor 

contabili judiciari şi reprezentanţilor Tribunalului Dâmboviţa- domnul magistrat Ionel Florea  preşedinte al Secţiei 

Civile din cadrul Tribunalului Dâmboviţa şi doamna Ungureanu Cristina şef birou expertiză contabilă. Acţiunea a 

avut un rol extrem de important pentru bunele practici ale experţilor contabili judiciari, având în vedere că o perioadă 

de timp, reglementările procedurale se vor aplica atât conform precizărilor precedentului Cod de procedură civilă cât 

şi actualului Cod, în funcţie de data înregistrării cererii la Instanţa de judecată. 

Un aspect important, subliniat de către reprezentantul Tribunalului Dâmboviţa, îl constituie art. 331 al (5) 

potrivit căruia,  la efectuarea expertizei pot participa experţi aleşi de părţi şi încuviinţaţi de instanţă, având calitatea 

de consilieri ai părţilor, dacă prin lege nu se dispune altfel. Opinia exprimată  a fost aceea că, rolul expertului contabil 

consilier al părţilor, este clar definită în lege, acesta putând să dea relaţii, să formuleze întrebări şi observaţii şi, dacă 

este cazul, să întocmească un raport separat cu privire la obiectivele expertizei. Aspectele abordate au fost completate 

de intervenţiile membrilor filialei, prin raportare la Codul Etic Naţional  al Profesioniştilor Contabili. 

În luna martie 2012, membrii filialei au beneficiat de consultaţii gratuite acordate on-line de către filială în 

parteneriat cu Administraţia Finanţelor Publice, pe următoarele aspecte financiar-contabile: 

1.Calendar fiscal 2013 

2. Completări aduse formularelor 010 şi 070 

3. Reglementări privind eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale 

4. Procedura de accesare a informaţiilor cuprinse în dosarul fiscal 
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5. Regimul de declarare derogatoriu - documentar fiscal 

6. Persoanele fizice autorizate pot angaja, cu contract individual de muncă, terţe persoane 

7.Monografii contabile tva la incasare 

8.Ghid practic privind Microintreprinderi 

Membrii filialei, apreciază deosebit de favorabilă modalitatea prin care pot avea acces operativ la informaţii 

fiscale şi contabile de actualitate, dat fiind contextul legislativ aflat într-o permanentă schimbare şi nevoile de 

optimizare a timpului de muncă şi documentare în cadrul cabinetelor.      
 

 

FILIALA CECCAR DOLJ 
 

           1. Ca urmare a primirii avizului Direcţiei Juridice 

din cadrul C.E.C.C.A.R., s-a semnat cu conducerea 

Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Dolj acordul 

privind condiţiile de depunere a situaţiilor financiare 

anuale de la 31.12.2012. 

        Prin semnarea acestui document s-au creat 

condiţiile aplicării în mod corespunzător a prevederilor 

Legii contabilităţii referitoare la depunerea situaţiilor 

financiare, respectiv înregistrarea numai a situaţiillor 

financiare depuse de entităţi economice la care este 

organizată contabilitatea prin compartimente distincte 

sau există încheiat un contract de prestări servicii cu un 

membru al Corpului.  

 2. În baza art. 1.2 şi 1.3 din Protocolul de colaborare încheiat pe data de 4.07.2011, între C.E.C.C.A.R. şi 

Camera de Comerţ şi Industrie Dolj, filiala a mediatizat lucrările profesionale efectuate de membrii Corpului în 

rândul participanţilor la târgul naţional de îmbrăcăminte, încălţăminte şi marochinărie. 

   Târgul a fost organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Dolj la Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova, 

în perioada 6-10.03.2013. 

      Cu ocazia acestui eveniment a fost expus sloganul „Nu ştiţi cum să ieşiţi din criză? Adresaţi-vă unui expert 

contabil, membru C.E.C.C.A.R.”, precum şi datele de contact ale filialei C.E.C.C.A.R. Dolj. 

     3. S-au întreprins măsuri de prezentare şi transmitere celor trei deputaţi din Craiova, membrii ai Comisiei 

pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei 

Deputaţilor, a adresei conducerii C.E.C.C.A.R. nr. 

1880 din 22.02.2013, astfel: 

- Claudiu Iulian Manda, vicepreşedinte Comisie 

pentru buget, finanţe şi bănci 

- Constantin Dascălu, membru în Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci 

- Petre Petrescu, membru în Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 

4. Filiala a participat cu lucrări 

profesionale ale editurii C.E.C.C.A.R. la Târgul 

de carte Gaudeamus, desfăşurat în perioada 27.02-

3.03.2013, la Teatrul Naţional „Marin Sorescu” 

din Craiova.  
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   Cu această ocazie, s-a mediatizat în rândul vizitatorilor atât lucrările profesionale editate de C.E.C.C.A.R., cât şi 

examenul de admitere la profesie din luna sept. a.c. De asemenea, au fost mediatizate, pe lângă catalogul cu oferta 

de carte, protocolul privind facilitatea acordată absolvenţilor cursurilor de master de a nu mai susţine examenul de 

admitere şi organizarea, de către filială, a unui curs de pregătire a examenului de admitere.  

Au vizitat standul cadre didactice universitare, studenţi, stagiari, membrii ai Corpului, profesionişti contabili. 

   În cadrul acestei acţiuni, sâmbătă, 2 martie a.c., ora 11,00, în incinta Teatrului Naţional, la foaierul de la etaj, a 

avut loc o festivitate cu ocazia lansării cărţii "Ghid de aplicare a reglementărilor contabile naţionale în domeniul 

agriculturii", editura C.E.C.C.A.R. Prezentarea acestei lucrări s-a realizat de către d-na prof. univ. dr. Dumitru 

Corina, autoarea cărţii, în prezenţa a circa 25 persoane, membrii şi stagiari ai filialei. 

Pe timpul desfăşurării târgului s-a expus un banner cu sloganul „Nu ştiţi să ieşiţi din criză? Adresaţi-vă un 

expert contabil membru CECCAR”.  

 

FILIALA CECCAR IALOMITA 

 
ÎÎn data de 04.03.2013  în sala de Consiliu a filialei s-a desfăşurat întâlnirea de lucru cu tema “ Expertiza contabilă judiciară – mijloc de 

probă în justiţie ” la care au participat în calitate de invitaţi dl. Toma Ion - Preşedinte al Tribunalului Ialomiţa, dl. Popa Dan Alexandru – 

procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa şi dna. Istrate Bogdana  ofiţer în cadrul Serviciului de investigare a 

fraudelor din cadrul IPJ Ialomiţa. 

   În cadrul acestei întâlniri de lucru membrii consiliului şi invitaţii au discutat modul de punere în aplicare a Acordului semnat în cursul 

anului 2012, impactul schimbărilor intervenite în cadrul Codului de procedură civilă asupra activităţii de expertiză contabilă judiciară şi a 

relaţiilor dintre experţi şi beneficiarii de astfel de lucrări, comportamentul deontologic al membrilor GEJ în relaţia cu aceşti beneficiari de 

lucrări .  

Au  fost prezentate principalilor beneficiari ai lucrărilor de expertiză contabilă judiciară,  Listele experţilor contabili pe specializări  

înscrişi în Grupul Expertilor Judiciari în anul 2013, liste solicitate şi transmise ulterior şi în format electronic. 

 

       În perioada 13-14 martie 2013  Filiala Ialomiţa  a organizat  la Urziceni, Feteşti şi Slobozia  întâlniri profesionale cu membrii  la care 

au fost invitaţi să participe şi reprezentanţii admistraţiilor financiare din oraşele în care s-au desfăşurat aceste întâlniri.  

 Tema acestor seminarii a fost ” Închiderea anului fiscal 2012 ”.   

Invitaţii speciali ai acestor seminarii au fost dl.Dorobăţ Gheorghe – director adjunct în cadrul DGFP Ialomiţa, dna Popescu Carmen – şef 

AFP Contribuabili Mijlocii, dna. Gheorghe Margareta - şef AFP Urziceni,  dna. Ionescu Marioara- şef AFP Feteşti. 
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  În cadrul tuturor acestor întâlniri preşedintele filialei dna. Malama Camelia- lector pentru disciplina fiscalitate a prezentat participanţilor 

principalele modificări legislative cu impact asupra închiderii anului fiscal 2012 precum şi a celor care au produs schimbări, unele dintre 

ele majore, cu privire la modul de impozitare al agenţilor economici în perioada următoare şi a răspuns la întrebările pe care  participanţii 

le aveau cu privire la prevederile mai noi sau mai vechi ale legislaţiei fiscale. 

 

    Directorul executiv al filialei a reamintit participanţilor la aceste acţiuni  obligaţiile pe care profesioniştii contabili le au în conformitate 

cu prevederile  Legii 656/2002 ,  privind Combaterea spălării banilor şi terorismului  republicată ,  precum şi  modalităţile prin care 

membrii pot transmite rapoartele către ONPCSB,  atât prin intermediul filialei cât şi prin intermediul site-ului acestei instituţii. Au fost  

reamintite prevederile  normelor Corpului cu  privire la publicitatea pe care membrii şi-o pot face, cu privire la utilizarea parafei anuale, 

precum şi a dreptului de a-şi alege viitorul preşedinte al filialei în conformitate cu prevederile Măsurilor 56/2009. 

 

    

  În data de 27.03.2013   în sala de consiliu a filialei s-a desfăşurat întâlnirea de lucru cu tema ”Evoluţia infiinţării şi radierii de societăţi la 

nivelul judeţului Ialomiţa în anul 2012 şi primul trimestru al anului 2013” la care a participat în calitate de invitat  dl.Bratu Constantin 

director al Oficiului Registrului Comertului Ialomiţa. În cadrul acestei întâlniri de lucru au fost analizate datele privind evoluţia entităţilor 

economice care funcţionează pe raza judeţului, tendinţele privind tipul de entităţi înfiinţate sau radiate, domeniul de activitate al acestora, 
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date pe care filiala doreşte să le utilizeze atât pentru pregătirea membrilor în domeniile care se dezvoltă în judeţ precum şi pentru a le 

valorifica în cadrul acţiunilor organizate cu membrii patronatelor . 

 

FILIALA CECCAR IASI 
 

În perioada 6-10 martie 2013 a avut loc la Iaşi ediţia a XXI-a a Târgului 

Internaţional de Carte LIBREX „Primavara cărţilor la Iaşi”. 

Filiala CECCAR Iaşi a participat la acest evenimet, promovând imaginea 

CECCAR prin vânzarea publicaţiilor de specialitate ale editurii CECCAR şi 

prin oferirea de informaţii documentate şi a fost răsplătită de către 

organizatori prin acordarea unei DIPLOME pentru participarea de înaltă 

ţinută la ediţia a XXI-a a Târgului Internaţional de Carte LIBREX 

„Primavara cărţilor la Iaşi”.  
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FILIALA CECCAR MARAMURES 
 

Învăţământul economic superior din România la ora bilanţului - În data de 7 martie avut loc Adunarea Generală Ordinară a 

Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România (AFER), ocazie cu care s-au prezentat raportul de activitate pentru anul 2012, studii şi 

proiecte ce se vor elabora în perioada 2013-2016, evenimentele ştiinţifice ce vor avea loc în perioada 2013-2016 şi programul de 

elaborare, revizuire şi completare a unor regulamente. 

Cu această ocazie au fost acordate distincţii şi diplome unor personalităţi şi cadre didactice din învăţământul 

superior economic, având în vedere contribuţiile deosebite aduse sau debutul acestora în domeniul 

învăţământului superior economic din România. 

Gazda desfăşurării acestui important eveniment a fost, pentru a doua oară, Universitatea Româno-Americană 

din Bucureşti iar manifestările au avut loc în Aula din clădirea Universităţii.  

La lucrările Adunării Generale au participat reprezentanţii facultăţilor de economie din cadrul universităţilor 

membre ale AFER, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

– Centrul Universitar Nord din Baia Mare fiind reprezentată 

prin conf. univ. dr. Cucoşel Constantin din cadrul 

Departamentului de Ştiinţe Economice şi Fizică a Facultăţii 

de Ştiinţe, care face parte din Departamentul 1 „Dezvoltare 

curriculară şi asigurarea calităţii”, Grupa 1.1. „Dezvoltare 

curriculară”. 

În prima parte a lucrărilor Adunării Generale au fost prezentate şi dezbătute o 

serie de rapoarte care privesc activitatea desfăşurată în anul 2012, între care Raportul de 

activitate al Asociaţiei în perioada 29 iunie 2012-28 februarie 2013, Raport asupra 

execuţiei bugetare în perioada 1 iulie-31 decembrie 2012, şi probleme organizatorice. 

Partea a II-a a lucrărilor a fost dedicată prezentării Programului de activitate în 

perioada 2013-2016, în cadrul căruia s-a prezentat politica bugetară multianuală a 

asociaţiei, programele de cercetare ştiinţifică iniţiate de AFER, programul manifestărilor 

ştiinţifice organizate de către AFER şi programul de desfăşurare a Olimpiadelor Naţionale a Economiştilor în Formare – ONEF, structurat 

pe trei categorii: licenţă şi master, master şi şcoală doctorală şi şcoală de vară Master - Şcoală doctorală. 

În final a fost organizată o conferinţă de presă, ocazie cu care au fost acordate interviuri despre acest eveniment de către prof. 

univ. dr. Ioan Talpoş - Preşedintele AFER şi prof. univ. dr. Nicolae Istudor – Preşedintele Comitetului Director. 

 

Conferinţa Judeţeană cu tema „Dialogul social suport pentru dezideratul 

descentralizării, în raport cu nevoile şi interesele cetăţenilor” - La Biblioteca 

Judeţeană „Petre Dulfu” din Baia Mare s-au desfăşurat în 28 martie lucrările 

Conferinţei Judeţene cu tema „Dialogul social suport pentru dezideratul 

descentralizării, în raport cu nevoile şi interesele cetăţenilor”, eveniment la care au 

participat: Rohian Anton – Prefect Maramureş, Petricean Ştefan – Coordonator 

regional al proiectului „Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în 

România”, Ciocan Mircea – Preşedinte SANITAS Maramureş, Giurge Marcel – 

Preşedinte BNS Maramureş, 

membrii ai Comisiei de dialog 

soc ia l ,  a i  i ns t i tu ţ i i lo r 

deconcentrate, ai societăţii 

civile, ai sindicatelor şi 

patronatelor. La lucrările conferinţei a participat şi conf. univ. dr. Cucoşel Constantin 

– preşedintele Filialei CECCAR Maramureş, care este şi membru în Comisia de 

dialog social de pe lângă Instituţia prefectului Maramureş. 

 

În cadrul conferinţei au fost prezentate trei teme majore: 

Regionalizarea, oportunităţi şi pericole 

Reorganizarea Sistemului Sanitar 

Serviciile publice în contextul regionalizării 

Reprezentanţii Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate, reprezentanţii Direcţiei de 
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Sănătate Publică, reprezentanţii instituţiilor sanitare, reprezentanţii serviciilor publice, ai sindicatelor Poşta Română, membrii Comisiei de 

dialog social, ai instituţiilor deconcentrate, ai societăţii civile, ai sindicatelor şi patronatelor, au făcut intervenţii pe  marginea temelor 

expuse şi s-au purtat discuţii care au scos în evidenţă problemele deosebite cu care se confruntă la ora actuală sistemul sanitar şi actul 

medical din România, precum şi serviciile publice. 

  

 

Întâlniri de lucru ale preşedintelui filialei: 

Realizarea unei întâlniri cu dl. Francisc Ovidiu – 

Preşedintele Judecătoriei Baia Mare, ocazie cu care s-a 

transmis Acordul de punere în aplicare a prevederilor art. 

325 alin. (2) din Codul de Procedură Civilă. 

Organizarea unei întâlniri cu studenţii anului III CIG ID de 

la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad – Filiala Baia 

Mare, ocazie cu care s-au prezentat aspecte referitoare la 

dobândirea calităţii de expert contabil şi contabil autorizat şi 

exercitarea profesiei; efectuarea expertizelor contabile 

judiciare şi extrajudiciare. 

Realizarea unei întâlniri cu Prof. univ. dr. ing. Iliescu Mihai 

– Preşedintele Senatului Universităţii Tehnice din Cluj-

Napoca, ocazie cu care s-a solicitat aprobarea înfiinţării unui 

program de masterat „Administrarea afacerilor, audit 

financiar şi expertiză contabilă” în vederea echivalării cu 

examenul de acces la profesia de expert contabil. 

 

 

FILIALA CECCAR MEHEDINTI 

 
   În cursul lunii martie fililala Mehedinţi a avut atât cursuri de pregătire profesională, cât şi pregătire cu stagiarii şi 

întâlniri cu membrii pentru discutarea ultimilor modificări legislative cu impact asupra activităţii financiar-

contabile. 

 Astfel, în perioada 26-28 martie 2013 a avut loc cursul la disciplina “Audit şi certificare” cu domnul lector 

Ştiucă Florin, preşedintele filialei Mehedinţi.  

 Cursul figurează în calendarul de pregătire profesională pentru anul 2013, s-a desfăşurat în sala de curs 

“Virgil Cărbunescu ” a filialei Mehedinţi şi  au fost prezenţi 47 membri. Participanţii la curs au apreciat conditiile 

organizatorice de desfăşurare a cursului, modul cum a fost pregătit şi cum a predat lectorul. 

  În data de 28 martie 2013 a avut loc o întâlnire de lucru între reprezentanţi ai DGFP Mehedinţi şi membrii 

CECCAR, în cadrul căreia au fost discutate modificările legislative aduse de HOTĂRÂREA nr. 84/2013  pentru 

modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate 

prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004. 

 Din partea DGFP Mehedinţi au participat următorii: 

domnul Iriza Sever - şef serviciu metodologie în cadrul Administraţiei; 

domnul Doandeş Bogdan – consilier asistenţă contribuabili. 

 Din partea filialei Mehedinţi a participat domnul Ştiucă Florin – preşedintele filialei, doamna Moţ Monica – 

directorul executiv al filialei, doamna Călinescu Daniela - şef birou stagiu şi dezvoltare profesională continuă şi un 
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număr de 46 membri. 

            Scopul acestor întâlniri este acela de a informa corect şi la timp membrii cu ultimile noutăţi care privesc 

activitatea acestora, de a primi în timp util şi de la personae calificate precizări de aplicare a modificărilor 

legislative, de a nu fi puşi în situaţia de a face greşeli de interpretare a legilor.  

 Printre noutăţile aduse de HG.nr.84/2013 amintim: 

precizări privind modul de întocmire a registrului de evidenţă fiscală de către contribuabilii care sunt plătitori 

de impozit pe profit şi elementele pe care trebuie să le conţină; 

definirea veniturilor din salarii şi aplicarea  regulilor de impunere proprii veniturilor din salarii şi  altor tipuri 

de venituri considerate asimilate salariilor; 

modul de deducere al taxei pe valoare adăugată pentru achiziţiile de bunuri şi servicii pe bază de bonuri fiscale 

emise în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999. 

  Tot în cadrul întâlnirii a fost prezentată şi Legea nr.50/2013 de modificare a Legii nr.241/2005 pentru 

prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, prin care se înăspresc sancţiunile privind încălcarea de către contribuabili 

a neefectuării cu ştiinţă a vărsămintelor către bugetul statului şi bugetul asigurărilor sociale de stat care constituie 

stopaj la sursă.   Membrii prezenţi la întâlnire au fost mulţumiţi de informaţiile primite, de condiţiile organizatorice  

şi de faptul că filiala vine în întâmpinarea lor cu astfel de acţiuni. 

În ziua de 30 martie a avut loc pregătirea deontologică doctrina profesională a stagiarilor. Cursul a fost 

susţinut de către doamna Moţ Monica Felicia, directorul executiv al filialei. 

Prezenţa numeroasă la curs arată interesul crescut al stagiarilor pentru profesia pe care şi-au ales-o, pentru 

principiile etice fundamentale care trebuie respectate, relaţiile ce trebuie să existe între profesioniştii contabili şi 

între profesioniştii contabili şi clienţii ale căror interese le reprezintă din punct de vedere financiar-contabil, astfel 

încât această profesie să fie reprezentată cu cinste.  
 

FILIALA CECCAR MURES 
1. Cursuri organizate in luna martie 2013 

-  „Managementul pietelor de capital : organizat in data de 01 si 02 martie 2013. Acest curs a fost sustinut de catre Lector univ.dr. 

Miricescu Emilian- lector abilitat de CECCAR. Numarul participantilor a fost de 186 de membrii. 

- “Politici contabile”; organizat in data de 6,7 martie 2013. Cursul a fost sustinut de catre Prof univ. Dr. Neag Ramona, au participat 136 

de  membrii. 

- “Doctrina si deontologie profesionala” organizat in data de 18 si 19 martie, lector formator Pop Maria- director executiv al filialei., cu 

participarea 92 de membrii. 

 

2. Relatii cu institutii de invatamant: 
In data de 14 martie la sediul CECCAR Mures a avut loc „Vizita de lucru a cadrelor didactice si 

elevilor de la Liceul economic din Tg Mures” – actiune derulata in urma prococolului incheiat 

intre filiala si acest liceu.  

 Tematica intalnirii a fost promovarea imaginii Corpului, mediatizarea examenului de acces la 

stagiu, comunicari despre activitatea filialei CECCAR Mures si interviu acordat de directorul 

executiv pentru Revista scolara.   

In data de 28 martie 2013 in cadrul aceluiasi protocol elevii liceului economic au facut o vizita in 

cabinetul de lucru a presedintelui filialei, unde au luat cunostinta despre activitatea zilnica a unui 

expert contabil liber profesionist, au pregatit un interviu in vederea publicarii unui articol in 

Revista scolara, despre etapele care trebuie parcurse pentru a deveni expert contabil.  
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FILIALA CECCAR PRAHOVA 
 

                * În data de 11.03.2013 conducerea filialei a avut o întâlnire cu conducerea DGFP Prahova pentru 

transmiterea listelor cu cei care au primit viza de exercitare a profesiei pe anul 2013 şi pentru stabilirea modului de 

primire a raportărilor financiare. 

                * În data de 19.03.2013 conducerea filialei s-a întâlnit cu preşedintele Tribunalului Prahova şi şeful 

Biroului Local de Expertize, prilej cu care s-a stabilit organizarea unei întâlniri în luna aprilie a reprezentanţilor 

instanţelor cu experţii judiciari pentru clarificarea unor probleme referitoare la modificările Codului de procedură 

civilă şi efectuarea expertizelor. 

           2.   Cursuri de pregătire profesională : 

                * În perioada 11.03 – 14.03.2013 s-a desfăşurat cursul  de pregătire profesională la disciplina Expertiză 

Contabilă, la care au participat 44 de cursanţi, mare parte din participanţi fiind înscrişi în Grupul Experţilor 

Judiciari. Lectorul cursului a fost dna auditor Pantazi Florentina. 

                * În perioada 18.03 – 23.03.2013 a fost organizat cursul de Contabilitate de gestiune şi elemente de 

doctrină şi deontologie ; lectorii cursului au fost dna. Jianu Iulia şî dnul  Iancu Ion. Au participat un număr de 50 

membri ai Corpului. 

          3. Pregătire stagiari. 

          În luna martie au fost organizate orele de pregătire tehnică pentru stagiarii filialei Prahova astfel : 

        - în data de 14.03 pentru stagiarii din anul I şi anul III de stagiu – lector formator de stagiu dl.Niţu Cornel. 

        - în data de 15.03 pentru stagiarii din anul II de stagiu  – lector formator de stagiu dl.Constantin Valerica. 

          Stagiarii au fost înştiinţaţi cu privire la desfăşurarea orelor de pregătire tehnică, au primit adresele referitoare 

la derularea stagiului, împreună cu setul de lucrări profesionale pentru sem I 2013. 

 

FILIALA CECCAR VALCEA 
 

 Miercuri 13 martie la sediul Tribunalului Valcea, conducerea filialei a organizat o intalnire cu Presedintele 

Tribunalului Judetean Valcea, doamna judecator Verdes Carmen Eugenia, Presedintele sectiei civile, doamna 

Nicolaescu Mirela si Presedintele sectiei penale, domnul Gheorghita Mugurel Adrian si experti contabili judiciari. 

La aceasta intalmire a fost invitata si reprezentanta  Biroului local de expertize tehnice si contabile de pa langa 

Tribunalul Valcea .  

 In cadrul dezbaterilor, au fost supuse atentiei aspecte din Noul Cod de procedura civila, care a intrat in vigoare 

incepand cu 15 februarie 2013, cu impact asupra activitatii de expertiza contabila judiciara. 

 Principalele probleme ridicate de experti au fost cele referitoare la:  

onorariile provizorii mici şi diferenţele de onorarii care deseori nu mai sunt încasate;  

obiectivele adesea neclare, expertul primind propunerile de obiective făcute de părţi;  

primirea cu întârziere a adreselor prin care se face cunoscută desemnarea într-o expertiză contabilă judiciară;  

amendarea expertului de către instanţă, deseori amenda fiind mai mare decât onorariul încasat;  

folosirea de catre instante a unor liste scurte, implicit numirea preferentiala a unor experti fara sa se tina cont 

de optiunile membrilor . 

 Reprezentantii Tribunalului au pus în discuţie calitatea unor expertize contabile judiciare, precum şi refuzul 

repetat si nejustificat al unor experti, de a intocmi anumite expertize ( in special cele referitoare la drepturi salariale 

si pensii ). 
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 Întâlnirea a fost interactivă, membrii clarificând-şi o serie de probleme legate de expertiza contabilă.  

S-a concluzionat că numai prin unitate experţii vor reuşi să rezolve problemele ridicate, participanţii solicitând ca 

astfel de întâlniri să fie cat mai dese. 

 În data de 18.03.2013 conducerea filialei continuand seria intalnirilor lunare, a organizat întalnirea cu 

reprezentantul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Valcea. In prezenta a 48 de membri, Dl. Mihai Octavian a 

prezentat modificările aduse Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr.29/2011 privind reglementarea acordarii 

esalonarilor la plata. 

 S-a precizat ca prevederile OUG nr.29/2011 privind esalonarea la plata se vor aplica si pentru obligatiile  

fiscale preluate de ANAF de la alta autoritate publica ca urmare a transferului de competenta, in situatia in care 

aceasta are loc pe perioada derularii unei esalonari la plata. 

In contextul aplicarii sistemului TVA la incasare, reprezentantul DGFP Valcea, a prezentat si regulile referitoare la 

exercitarea dreptului de deducere a TVA la intrarea si la iesirea in / din sistemul TVA la incasare ( art. 156^3 alin. 

11 ^ 1 si 12^ 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in 

Monitorul Oficial , Partea I nr.927/ 23.12.2013) . 

 La finalul dezbaterii reprezentantul DGFP Valcea a reamintit membrilor calendarul obligatiilor fiscale pentru 

lunile martie si aprilie 2013. 

 Membrii au salutat iniţiativa conducerii filialei de a organiza asemenea întalniri care sunt  foarte constructive 

şi vin în sprijinul lor. 

 

 In urma intalnirii din 13 martie de la sediul Tribunalului, vineri 22 martie,  am organizat intalnirea de lucru 

largita cu experţii contabili înscrişi în GEJ. 

 La discutii au fost prezenti alaturi de conducerea filialei,auditorul de calitate si 59 de membri. 

 S-au prezentat aspecte reieşite din rapoartele de activitate depuse pentru anul 2012, situaţia rapoartelor de expertiză 

contabilă judiciară prezentate auditorului de calitate din cadrul filialei, modificările aduse de noul Cod de procedură 

civilă în domeniul expertizelor contabile, dar si punctele de vedere ale reprezentantilor Tribunalului Valcea . 

 S-au dezbătut şi clarificat probleme legate de răspunderile ce revin experţilor contabili şi exigenţa din 

perspectiva creşterii calităţii expertizelor contabile judiciare, dar si lipsa unui spatiu adecvat pentru studierea 

dosarelor.         

 Au fost prezentate si analizate modificari ale articolelor care vizeaza : incuviintarea expertizei; numirea 

expertului; ascultarea expertului; efectuarea expertizei la fata locului; raportul de expertiza ; lamurirea sau 

completarea raportului;efectuarea unei noi expertize; drepturi banesti ale expertului; Comisia rogatorie; 

expertiza.   Totodata ,  li s-a adus la cunostinta membrilor despre incheiere unui Acord de colaborare intre  filiala 

CECCAR Valcea si Tribunalul Valcea, dar si cu Judecatoria Valcea , care sunt in discutie si intalnirea expertilor 

judiciari cu beneficiarii de servicii  (Instantele de judecata ), programata de comun acord pentru luna aprilie , la 

sediul Judecatoriei Valcea . 

 

 In primul trimestrul al anului 2013, filiala a desfasurat trei cursuri de pregatire profesionala pentru membri, 

conform PNDPC si graficului aprobat , dar si solicitarilor scrise primite de la membrii. In luna ianuarie am 

desfasurat cursul Evaluarea intreprinderii , in februarie Expertiza contabila, iar in luna martie Doctrina si 

deontologia profesionala.    

 

Martie  2013, Nr. 3 / 2013                                                    Etică  •  Educaţie  •  Calitate 



www.ceccar.ro                                                                                                                                            20 

Curierul filialelor 

FILIALA CECCAR VASLUI 

Adunarea Generală al Filialei Vaslui din 01 martie 2013 
În data de 01 martie 2013, orele 1400  în sala cinematograf - Complex Silver Mall Vaslui a avut loc Adunarea 

Generală al Filialei Vaslui. Doamnele au primit flori şi mărţisoare, adresându-le urarea: La mulţi ani şi o 

primăvarară frumoasă!  

La acest eveniment a participat din partea Consiliului Superior domnul Voicu Costică. 

 

Depunerea jurământului de către absolvenţii examenului de aptitudini 2012 
În data de 29.03.2013, orele 1400 la sediul filialei CECCAR Vaslui a avut loc ceremonia de depunere a jurământului 

de către absolvenţii examenului de aptitudini, sesiunea noiembrie 2012 la care au participat un număr de 8 membri 

experţi contabili. 

La eveniment au participat: doamna Moraru Carmen Gabi, preşedintele Consiliului Filialei Vaslui, doamna 

Martie  2013, Nr. 3 / 2013                                                    Etică  •  Educaţie  •  Calitate 



www.ceccar.ro                                                                                                                                            21 

Curierul filialelor 

Vîntu Moisă Geta director executiv şi domnul Mihai 

Tudor Laurenţiu, preşedintele Comisiei de disciplină. 

Ceremonia a fost deschisă de doamna Moraru 

Carmen Gabi preşedintele filialei care a felicitat 

absolvenţii. 

Jurământul a fost citit în mod solemn de către 

domnul Mihai Tudor Laurenţiu, preşedintele Comisiei 

de disciplină, iar proaspeţii absolvenţi au repetat, 

jurând astfel respectarea regulamentului profesiei 

contabile. Cu această ocazie au fost predate carnetele 

de membru, parafele şi autorizaţiile de exercitare a 

profesiei. 

 

 

 

 
 

FILIALA CECCAR VRANCEA 
 

Seminarul de Fiscalitate organizat în data de 09 martie 2013 - Pentru a veni în sprijinul membrilor, ca urmare a 

numeroaselor modificări în domeniul legislației financiar-fiscale, la filiala CECCAR Vrancea s-a organizat 

Seminarul de Fiscalitate cu tema ” Reglementări contabile privind realizarea lucrărilor de închidere a exercițiului 

financiar 2012. Modificări legislative intrate în vigoare la 01.01.2013”.  La acest seminar au participat 21 de 

profesioniști contabili, iar în calitate de lector formator  abilitat CECCAR prin Hot. 08/136/2008,  a participat 

doamna expert contabil Gorghiu Georgeta. 

    În prima parte a seminarului, lectorul a facut o prezentare detaliată referitoare la principalele modificări legislative 

valabile începând cu 01 ianuarie 2013, printre care  menționăm: 

modalitatea depunerii situațiilor financiare și a raportărilor anuale pentru anul 2012 în conformitate cu OMFP nr. 

40/2013 publicat în Monitorul Oficial nr. 44/21.01.2013; 

prevederile Legii nr. 5/2013 – Legea bugetului de stat pe anul 2013, publicatã în Monitorul Oficial nr. 

106/22.02.2013 și ale  Legii nr. 6/2013 – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 107/22.02.2013 referitoare la stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în 

plată și cotele pentru contribuțiile individuale și ale angajatorului;  

principalele obligații fiscale ale plătitorilor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor de la data de 01 februarie 

2013; 

 deducerea și colectarea TVA-ul la încasare începând cu 01 ianuarie 2013; 

modalitatea de declarare și plată a impozitului pe profit pentru anul 2012, întocmirea, depunerea și corectarea, după 

caz, a Declarației 101”Declarație privind impozitul pe profit”; 

modificările aferente declarației 100 ”Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”. 

În cea de-a doua parte a seminarului  participanții au adresat întrebări din domeniul financiar-fiscal, au 

prezentat diverse spețe și studii de caz întâlnite în practica de zi cu zi și au primit lămuriri  din partea lectorului, 

totodată dând ocazia celor din sală de a-și expune punctul de vedere referitor la problemele ridicate. 

Seminarul a avut un caracter interactiv;  participanții l-au apreciat ca fiind bine organizat și util, având în vedere 

labirintul multiplelor noutăți fiscale apărute, care generează un climat de nesiguranță în rândul agenților economici. 
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Editura CECCAR adaugă colecţiei “Ghiduri Profesionale” o nouă lucrare: 

 

„Ghid de ţinere a contabilităţii şi de elaborare a situaţiilor financiare 

individuale în conformitate cu IFRS-urile la societăţile comerciale ale căror 

valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată” 
 

Începând cu anul 2013, societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă 

reglementată adoptă IFRS-urile ca bază de ţinere a contabilităţii. Acestea au şi obligativitatea de a prezenta situaţii 

financiare în conformitate cu IFRS-urile începând cu situaţiile financiare ale exerciţiului 2012. 

În acest context, CECCAR vine în sprijinul specialiştilor care aplică noile reglementări conforme cu IFRS-urile, dar 

şi al celor care doresc să îşi dezvolte nivelul de competenţă profesională în ceea ce priveşte aplicarea IFRS-urilor ca 

bază de ţinere a contabilităţii (nu numai ca model de raportare financiară la nivel de situaţii financiare consolidate) 

oferind acest Ghid ce se compune din două volume: 

 

Volumul 1 dezvoltă etapele trecerii la IFRS-uri și oferă monografii și studii de caz privind trecerea la IFRS-uri, dar 

și aplicarea efectivă a IFRS-urilor ca bază de ţinere a contabilităţii. 

Volumul 2, aflat în curs de apariţie, va conţine studii de caz complexe de trecere la IFRS-uri și monografii de 

aplicare a pachetului IFRS ca bază de ţinere a contabilităţii. 

 

Acest ghid profesional complet, deosebit de util, este recomandat tuturor specialiştilor contabili interesaţi; 

consultaţi filialele CECCAR din ţară. 
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Noutăţi legislative aferente perioadei 01 martie 2013- 03 aprilie 2013 
 

1. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar - fiscale si prorogarea unor 

termene a fost publicată în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 127 din 8 martie 2013. 

Ordonanta de urgenta modifica mai multe acte normative din domeniul financiar-fiscal: 

 

1. OUG nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata 

 

In principal, actul normativ introduce posibilitatea de repunere in termen a inlesnirilor la plata care si-au pierdut valabilitatea si ex-

tinde sfera de aplicare a esalonarii la plata si la alte categorii de obligatii fiscale excluse pana in prezent. 

Astfel, se precizeaza ca pot fi supuse esalonarii si obligatiile fiscale preluate de ANAF de la alta autoritate publica ca urmare a 

transferului de competenta, in situatia in care acesta are loc pe perioada derularii unei esalonari la plata. De asemenea, se precizeaza ca amen-

zile de orice fel care se fac venit la bugetul de stat sunt asimilate obligatiilor fiscale. 

Se introduc prevederi referitoare la posibilitatea retragerii cererii de acordare a esalonarii, pana la emiterea deciziei de esalonare la 

plata sau a deciziei de respingere. Contribuabilul poate renunta, de asemenea, la esalonarea la plata pe perioada de valabilitate a acesteia, 

ceea ce presupune achitarea obligatiilor fiscale ramase din esalonare, pana la data la care intervine pierderea valabilitatii esalonarii la plata. 

La cererea temeinic justificata a contribuabilului, organul fiscal competent poate aproba prelungirea termenului de constituire a ga-

rantiilor cu cel mult 30 de zile. 

Contribuabilul poate solicita organului fiscal competent mentinerea unei esalonari a carei valabilitate a fost pierduta din cauza nere-

spectarii conditiilor de mentinere a valabilitatii esalonarii prevazute de lege, o singura data pe perioada de valabilitate a esalonarii, daca 

depune o cerere in acest scop inainte de executarea garantiei de catre organul fiscal competent. Cererea se solutioneaza prin emiterea unei 

decizii de mentinere a valabilitatii esalonarii, cu pastrarea perioadei de esalonare aprobate initial. 

Se introduc prevederi speciale pentru contribuabilii cu risc fiscal mic, pentru care organul fiscal competent poate aproba esalonarea 

la plata a obligatiilor fiscale restante, pe o perioada de cel mult 12 luni, cu conditia constituirii unei garantii in valoare de minimum 20% din 

sumele ce pot face obiectul esalonarii la plata. 

Potrivit actului normativ, este considerat cu risc fiscal mic contribuabilul care, la data depunerii cererii, indeplineste, cumulativ, 

urmatoarele conditii: 

- nu are fapte inscrise in cazierul fiscal; 

- niciunul dintre administratori si/sau asociati nu a detinut, in ultimii 5 ani calitatea de administrator sau asociat la persoane juridice 

care au fost lichidate sau la care a fost declansata procedura insolventei si la care au ramas obligatii fiscale neachitate; 

- nu se afla in inactivitate temporara; 

- nu are obligatii fiscale restante mai mari de 6 luni; 

- nu a inregistrat pierderi fiscale in fiecare an din ultimii 3 ani fiscali consecutivi. 

 

2. OG nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din 

sectorul gazelor natural 

 Se introduc prevederi care stabilesc modalitatea de calcul al valorii redeventelor aferente venitului suplimentar ce urmeaza a fi sca-

zuta in vederea determinarii bazei impozabile lunare. 

 

3. Prevederi referitoare la masuri de reducere a arieratelor unitatilor administrativ-teritoriale 

Se stabileste ca, pana la 31 decembrie 2013, prin derogare de la prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, 

suma aferenta procentajului de 20%, respectiv 15%, din cota defalcata din impozitul pe venit de 18, 5%, respectiv 7%, si din sumele defal-

cate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, precum si sumele retinute ca urmare a aplicarii gradului de necolec-

tare a impozitelor si taxelor locale se vor repartiza prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucur-

esti, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/sau de capital pentru care au avut prevederi bugetare 

aprobate, in ordinea cronologica a vechimii arieratelor, precum si pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si a proiectelor de infra-

structura care necesita cofinantare locala. 

Se prelungeste pana la data de 29 martie 2013, termenul pana la care unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita de 

la Ministerul Finantelor Publice, contractarea de imprumuturi din varsaminte din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezore-

riei Statului, cu termen de rambursare de maximum 5 ani, in limita sumei de 500.000 mii lei, in conformitate cu OG nr. 3/2013 privind regle-

mentarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative. 

 

4. OG nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara 

Se amana pana la data de 30 aprilie 2013 infiintarea Autoritatii de Supraveghere Financiara. Data initiala era stabilita la 15 martie 
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2013. 

In conformitate cu prevederile OG nr. 93/2012, Autoritatea de Supraveghere Financiara va prelua  in intregime atributiile Comisiei 

Nationale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,  care 

se vor desfiinta. 

 

 

2. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 250/2013 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 262/2007 

pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor a fost publicat în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 130 din 12 

martie 2013 

Ca urmare a introducerii in vectorul fiscal a unor noi impozite (impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice si al 

gazului natural; impozitul asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale; im-

pozitul pe veniturile din activitatile de exploatare a resurselor naturale, altele decat gazele natural), actul normativ modifica urmatoarele for-

mulare de inregistrare fiscala: 

- formularul „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara person-

alitate juridica (010)“; 

- formularul „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice 

in mod independent sau exercita profesii libere (070)“. 

 

 

3. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 393/2013 pentru modificarea Ordinului nr. 752 din 11 mai 2006 privind aprobarea 

procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum 

şi a modelului şi conţinutului acestora a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 185 din 3 aprilie 2013. 

Noul act normativ publicat de Ministerul Finantelor prevede completarea documentului cu noi informatii despre starea fiscala a unui 

contribuabil. De asemenea, noile reglementari introduse aduc elemente noi si in ceea ce priveste procedura de solicitare a acestui certificat. 

Certificatul de atestare fiscala este documentul care reflecta modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, con-

tributiilor si a altor venituri datorate bugetului general consolidat al statului. 

Noile reglementari, aplicabile de la 1 mai, cand ordinul intra in vigoare, completeaza cu noi informatii referitoare la starea obliga-

tiilor fiscale lista mentiunilor relevante pentru situatia fiscala a unui contribuabil, prevazuta la sectiunea D, pct. III din certificatul de atestare 

fiscala. Astfel, de la 1 mai, documentul va preciza daca anumite datorii ale contribuabilului sunt in executare silita sau suspendate la execu-

tare silita. 

In opinia reprezentantilor MFP, aceste informatii sunt necesare deoarece exista situatii in care contribuabilii (in special intreprinder-

ile mici si mijlocii) doresc sa beneficieze de sustinere financiara din partea unor institutii financiare ca Fondul national de garantare a credite-

lor pentru I.M.M.-uri sau Fondul roman de contragarantare, care nu acorda sprijin financiar decat daca firmele pot prezenta un document care 

sa mentioneze si starea obligatiilor fiscale. 

Ordinul MFP nr. 393/2013 modifica si anumite elemente ale procedurii prin care se poate obtine certificatul de atestare fiscala. 

Astfel, noua cerere va contine, din prima zi a lunii mai, si o sectiune referitoare la asociatii unei societati, care in momentul de fata 

nu exista. 

Ministerul de Finante propune si proceduri mai clare pentru obtinerea certificatului de atestare fiscala, acestea fiind diferentiate in 

functie de cine face solicitarea. 

Mai exact, noile reglementari stabilesc ca certificatul de atestare fiscala se va obtine: 

•la solicitarea contribuabililor, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscala; 

•la solicitarea autoritatilor publice, prin depunerea unei adrese de eliberare a certificatului de atestare fiscala; 

•din oficiu, in situatia in care se schimba competenta de administrare a creantelor fiscale, ca urmare a schimbarii domiciliului fiscal 

sau a altor situatii prevazute de lege; 

•la solicitarea detinatorilor de parti sociale la o societate comerciala, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de at-

estare fiscala. 

Mai mult decat atat, noile prevederi precizeaza si elementele pe care trebuie sa le contina obligatoriu adresa de eliberare a certifica-

tului de atestare fiscala pe care o depune autoritatea publica, pana acum neexistand o reglementare precisa in acest sens. 

Astfel, conform actului normativ emis de MFP, adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscala va contine: 

•datele de identificare ale autoritatii solicitante; 

•datele de identificare ale contribuabilului; in acest caz este obligatoriu 

•mentionarea denumirii/numele si prenumele precum si codul de identificare fiscala al contribuabilului; 

•temeiul legal al solicitarii; 

•scopul solicitarii. 

www.ceccar.ro                                                                                                                                            25 

Noutăţi legislative 

Martie  2013, Nr. 3 / 2013                                                    Etică  •  Educaţie  •  Calitate 



 

4. Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani 

rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante a fost publicata în Monitorul Oficial nr. 182 

din 2 aprilie 2013 

 

Legea transpune in legislatia nationala prevederile Directivei 2011/7/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 februarie 

2011 privind combaterea intarzierii in efectuarea platilor in tranzactiile comerciale. 

 

1. Domeniul de aplicare 

Legea se aplica creantelor certe, lichide si exigibile, constand in obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta dintr-un contract 

incheiat intre profesionisti sau intre acestia si o autoritate contractanta, contractul avand ca obiect furnizarea de bunuri sau prestarea de ser-

vicii, inclusiv proiectarea si executia lucrarilor publice, a cladirilor si a lucrarilor de constructii civile. 

In sensul legii, profesionistul este orice persoana fizica sau juridica care exploateaza o intreprindere cu scop lucrativ. 

Legea nu se aplica: 

- creantelor inscrise la masa credala in cadrul unei proceduri de insolventa si creantele ce fac obiectul unui mandat ad-hoc, concor-

dat preventiv ori al unei intelegeri incheiate ca urmare a unei negocieri extrajudiciare de restructurare a datoriilor unei societati; 

- contractelor incheiate intre profesionisti si consumatori. 

 

2. Termenele de plata 

Termenul contractual de plata in raporturile dintre profesionisti 

Potrivit noii legi, in raporturile dintre profesionisti, termenul de plata nu poate fi mai mare de 60 de zile calendaristice. Prin excep-

tie, partile pot stipula in contract un termen de plata mai mare, sub rezerva ca aceasta clauza sa nu fie abuziva, in sensul stabilit de actul nor-

mativ. 

De asemenea, partile pot conveni efectuarea platii in mod esalonat, in acest caz, dobanzile penalizatoare si celelalte despagubiri pre-

vazute de  lege se calculeaza prin raportare la suma scadenta. 

Partile nu pot conveni cu privire la data emiterii/primirii facturii. Orice clauza prin care se stipuleaza un termen de emitere/primire a 

facturii este lovita de nulitate absoluta. 

Termenul legal de plata in raporturile dintre profesionisti si autoritatile contractante 

Autoritatile contractante trebuie sa execute obligatia de plata a sumelor de bani rezultand din contractele incheiate cu profesionisti 

cel tarziu la 30 de zile calendaristice, calculate de la: 

- data primirii facturii sau a oricarei altei cereri echivalente de plata; 

- data receptiei bunurilor sau prestarii serviciilor, daca data primirii facturii ori a unei cereri echivalente de plata este incerta sau 

anterioara receptiei bunurilor sau prestarii serviciilor; 

- de la receptie sau verificare, daca prin lege sau prin contract se stabileste o procedura de receptie ori de verificare pentru certifi-

carea conformitatii marfurilor sau serviciilor, iar autoritatea contractanta a primit factura ori cererea echivalenta de plata la data receptiei sau 

verificarii ori anterior acestei date. 

Procedura de receptie sau verificare nu poate depasi 30 de zile calendaristice de la data primirii bunurilor sau prestarii serviciilor. 

Prin exceptie, in cazuri justificate in mod obiectiv de natura sau caracteristicile contractului, procedura de receptie sau verificare poate avea o 

durata mai mare de 30 de zile calendaristice, daca sunt stabilite expres in contract si in documentatia achizitiei atat termenul de receptie, cat 

si motivele obiective, sub rezerva ca aceasta clauza sa nu fie abuziva. 

La fel ca si in cazul raporturilor dintre profesionisti, partile nu pot conveni cu privire la data emiterii/primirii facturii. Orice clauza 

prin care se stipuleaza un termen de emitere/primire a facturii este lovita de nulitate absoluta. 

Prin exceptie de la prevederile de mai sus, in cazul in cazul institutiilor publice din domeniul sanatatii si entitatilor publice care 

furnizeaza servicii medicale de sanatate, termenul legal de plata pentru obligatiile banesti rezultand din contracte incheiate cu profesionisti 

este de cel mult 60 de zile calendaristice. 

 

Termenul contractual de plata in raporturile dintre profesionisti si autoritatile contractante 

 

Potrivit legii, termenele de plata stabilite in contract pentru executarea obligatiilor autoritatilor contractante nu pot fi mai mari decat 

termenele legale de plata mentionate anterior. In mod exceptional, partile pot stipula un termen de plata de maximum 60 de zile calendaris-

tice, daca acesta este stabilit expres in contract si in documentatia achizitiei si este obiectiv justificat, tinand cont de natura sau caracteristicile 

specifice ale contractului, sub rezerva ca aceasta clauza sa nu fie abuziva. 

 

3. Dobanzi penalizatoare 
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Determinarea dobanzii 

Atat in raporturile dintre profesionisti, cat si in cele dintre dintre autoritatile contractante si profesionisti, creanta constand in pretul 

bunurilor livrate sau tariful serviciilor prestate produce dobanzi penalizatoare in cazul in care: 

- creditorul, inclusiv subcontractatii acestuia, si-au indeplinit obligatiile contractuale; 

- creditorul nu a primit suma datorata la scadenta, cu exceptia cazului in care debitorului nu ii este imputabila intarzierea. 

Dobanda penalizatoare curge de la scadenta pana la momentul platii, in conditiile dispozitiilor art. 1535 din noul Cod civil. 

Daca termenul de plata nu a fost prevazut in contract, dobanda penalizatoare curge de la urmatoarele termene: 

- dupa 30 de zile calendaristice de la data primirii de catre debitor a facturii sau a oricarei altei asemenea cereri echivalente de plata; 

- daca data primirii facturii ori a unei cereri echivalente de plata este incerta sau anterioara primirii bunurilor sau prestarii serviciilor, 

dupa 30 de zile calendaristice de la receptia marfurilor sau prestarea serviciilor; 

- daca legea sau contractul stabileste o procedura de receptie ori de verificare, permitand certificarea conformitatii marfurilor sau 

serviciilor, iar debitorul a primit factura ori cererea echivalenta de plata la data receptiei sau verificarii ori anterior acestei date, dupa 30 de 

zile calendaristice de la aceasta data. 

 

Dobanda legala penalizatoare 

Daca partile nu au stabilit nivelul dobanzii pentru plata cu intarziere, se va aplica dobanda legala penalizatoare, calculata potrivit art. 

3 din OG nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti. Rata de referinta a dobanzii legale in 

vigoare in prima zi calendaristica a semestrului se aplica pe intregul semestru. 

 

4. Costurile de recuperare a creantei 

Potrivit noii legi, creditorul poate pretinde daune-interese pentru toate cheltuielile facute pentru recuperarea creantei, in conditiile 

neexecutarii la timp a obligatiei de plata de catre debitor. 

Pe langa aceste sume, creditorul poate cere si daune interese minimale. Astfel, daca sunt intrunite conditiile intarzierii la plata, 

creditorul poate pretinde debitorului plata contravalorii in lei la data platii a sumei de 40 euro, reprezentand daune-interese suplimentare 

minimale, de la data la care curge dobanda penalizatoare. 

 

5. Clauze contractuale si practici abuzive 

Legea defineste notiunea de clauza abuziva si stabileste reguli referitoare la calificarea clauzelor ca abuzive. 

Astfel, este considerata abuziva practica sau clauza contractuala prin care se stabileste in mod vadit inechitabil, in raport cu credito-

rul, termenul de plata, nivelul dobanzii pentru plata intarziata sau al daunelor-interese suplimentare. 

In determinarea caracterului abuziv al unei clauze sau practici, instanta va tine cont de toate circumstantele cauzei, in special de: 

- abaterile grave de la practicile statornicite intre parti sau de la uzantele conforme ordinii publice sau bunelor moravuri; 

- nerespectarea principiului bunei-credinte si a principiilor de diligenta in executarea obligatiilor; 

- natura bunurilor sau serviciilor; 

- neprevederea motivelor obiective de derogare de la termenele de plata sau de la rata dobanzii, potrivit prezentei legi; 

- pozitia dominanta a cocontractantului in raport cu o intreprindere mica sau mijlocie. 

Sunt calificate ca abuzive, clauzele contracuale care: 

- exclud posibilitatea aplicarii de dobanzi penalizatoare sau stabilesc dobanzi penalizatoare inferioare dobanzii legale penalizatoare; 

- fixeaza o obligatie de punere in intarziere pentru a opera curgerea dobanzilor; 

- prevad un termen mai mare de la care creanta produce dobanzi decat cel stabilit in conditiile noii legi; 

- fixeaza, in contractele dintre profesionisti si autoritati contractante, un termen de plata mai mare decat cel prevazut  de noua lege; 

- elimina posibilitatea platii de daune-interese suplimentare; 

- stabilesc un termen pentru emiterea/primirea facturii. 

Clauzele abuzive sunt lovite de nulitate absoluta. 

Raspunderea patrimoniala pentru prejudiciile cauzate de clauzele si practicile abuzive este atrasa potrivit prevederilor  Legii nr. 

287/2009. 

 

6. Completarea unor acte normative incidente 

Legea completeaza OG nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru 

reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, introducand prevederea ca in raporturile dintre profesionisti si intre acestia 

si autoritatile contractante, dobanda legala penalizatoare se stabileste la nivelul ratei dobanzii de referinta plus 8 puncte procentuale. 

La data intrarii in vigoare a noii legi, se abroga dispozitiile art. 1.017 alin. (2) pct. 1 si 2 din NCPC referitoare la determinarea do-

banzii, precum si orice alte dispozitii contrare. 
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