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FUNDAŢIA MĂREŢIE ŞI TALENT 

O fundaţie creată pentru 

recunoaşterea şi susţinerea 

valorilor autentice! 
 

Vă aşteptăm cu bucurie în nou născuta familie a 

Fundaţiei Măreţie şi Talent, un loc în care veţi găsi 

multe soluţii de succes, prieteni, suport şi complexe 

metode de evoluţie profesională şi personală…dar şi 

multe surprize plăcute! 

Această fundație a luat ființă la inițiativa ec. Daniela 

Vulcan, Director General al CECCAR, cu scopul de a 

sprijini eficient afirmarea cu succes a profesioniștilor 

din toate domeniile, prin potențarea talentelor lor pe 

întreaga arie a creației umane.  

 

Fundaţia „Măreţie şi Talent” este şi furnizor acreditat 

de formare profesională pentru două programe de 

perfecţionare/specializare: Inspector/referent resurse 

umane şi Evaluator de competenţe profesionale  

Pentru a afla primii toate noutăţile şi oportunităţile 

oferite:  

vă aşteptăm pe site-ul Fundaţiei: 

 

fundatiamaretiesitalent.ro 

precum şi în comunitatea creată pe Facebook 

(Fundatia Maretie si Talent) – Like & Share: 

 

https://www.facebook.com/pages/Fundatia-Maretie-si-

Talent/612729235404929  

Iulie 2013, Nr. 7 / 2013                                                    Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

http://fundatiamaretiesitalent.ro/_contact.html
https://www.facebook.com/pages/Fundatia-Maretie-si-Talent/612729235404929
https://www.facebook.com/pages/Fundatia-Maretie-si-Talent/612729235404929


www.ceccar.ro                                                                                                                                            4 

LANSAREA CARTA ALBA A       

IMM-URILOR DIN ROMANIA 2013 
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Joi, 18 iulie 2013, la Sala Rondă a Hotelului Intercontinental din Bucureşti a avut loc lansarea "Cartei Albe a 

IMM-urilor din România", editia a XI-a pentru 2013, editată de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici 

şi Mijlocii din Romania (CNIPMMR).  

Partenerul Principal  al evenimentului a fost Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din 

România.  

CECCAR a fost reprezentat de Directorul General, EC Daniela Vulcan şi de Preşedintele ales, dr. Domnica 

Băghină, care a adresat câteva cuvinte plenului prin care a subliniat importanţa rolului pe care expertul contabil îl 

are în buna desfăşurare a vieţii economice, a IMM-urilor, fiind partenerul de încredere a oricărui investitor de 

succes.   

La eveniment au participat Primul-ministru al României, Victor Ponta,  Ministrul pentru IMM-uri, turism şi 

mediul de afaceri, Maria Grapini, Ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, şi Florian Costache, Preşedinte al 

Consiliul Economic şi Social (C.E.S). 

În urma eforturilor conjugate depuse de Directorul General al CECCAR şi a conlucrării susţinute cu 

ministerele de profil, CECCAR a fost apreciat şi elogiat în plenul evenimentului de către dna. ministru Maria 

Grapini, care i-a transmis Primul-ministru al României, dl. Victor Ponta, aprecierile sale referitoare la buna 

colaborare cu CECCAR căreia i se datorează noile proiecte de lege ce se află acum  la ministerul finanţelor publice, 

mentionând că toată această realizare nu ar fi fost posibilă fără aportul profesional deosebit de important adus de 

către CECCAR:  

"Aş vrea domnule prim-ministru să vă spun că CECCAR-ul m-a ajutat foarte mult în acel studiu pe 

care mi l-aţi trasat ca sarcină să-l fac, o nouă metodă de impozitare pentru unităţile hoteliere, şi îi mulţumesc 

public pentru că s-a creat un colectiv de lucru foarte bun. Este dat la Finanţe, vrem să-l aplicăm de la 1 

octombrie. Este totul gata, suntem în ultima fază. Am făcut un parteneriat public-privat,  nimeni nu poate să 

conteste", a declarat ministrul pentru IMM-uri, turism şi mediul de afaceri, Maria Grapini. 

  Aprecieri deosebite a adus CECCAR şi dl. Florian Costache, preşedinte al Consiliul Economic şi Social: 

"Dacă vreţi într-adevăr să absorbiţi fondurile europene şi mai ales POSDRU, care ne interesează pe 

toţi, aveţi lângă dumneavoastră CECCAR-ul, vedeţi câte lucruri bune a făcut. Este tot voinţa primului-

ministru ca experţii contabili care sunt auditori şi experţi în proiecte să-şi asume răspunderea auditului 

proiectului, iar OI-rurile să facă secretariat. Trebuie ca dumneavoastră, ca ministru al Muncii, şi doamna 

Grapini să-i solicitaţi primului-ministru acest lucru. Vă garantez că va fi o absorbţie exponenţială pe 

POSDRU dacă vă sprijiniţi în oamenii aceştia minunaţi care au toate calităţile pentru a-şi pune semnătura şi 

a răspunde pe un document", a declarat preşedintele Consiliului Economic şi Social (CES), Florian Costache. 

LANSAREA CARTA ALBA A       

IMM-URILOR DIN ROMANIA 2013 
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Curierul filialelor 

FILIALA CECCAR ARAD 
 

În  zilele de  03-04.07.2013  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 03.07.2013 – 88 membri experţi contabili şi  în  

ziua  de  04.07.2013 – 80 membri  contabili  autorizaţi. 

D-nul  Director  Executiv  Micle  Nicolae  a facut  o  

informare  referitoare la activitatea desfășurata de catre 

executivul Filialei în luna iunie 2013 și a adus în atenția 

membrilor normele 1500/2009, privind plata cotizației 

variabile aferente semestrului I 2013, cu termen 31 august 

2013.  

În continuare d-na Furca Teodora- auditor de calitatea în cadrul filialaei Arad, a prezentat din Standardul 

profesional 23 ’’Activitatea de cenzor in societatile comerciale’’- normele de comportament profesional : 

independența, competența, calitatea lucrărilor, secretul profesional și confidențialitatea, acceptarea, contractarea și 

menținerea mandatului și responsabilitatea cenzorilor.  

În 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 Direcției Finanțelor Publice Arad, care  a prezentat următoarele reglementari fiscale: 

Ordonanţă de urgenţă   nr. 50 privind reglementarea unor măsuri fiscale; Legea 173 pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2012 privind modificarea unor acte normative şi pentru reglementarea 

unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanţe datorate statului; Ordinul preşedintelui Agenţiei 

Naţionale de Administrare Fiscală 608 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 6 la Ordinul 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; 

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 618  pentru modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul 

preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte 

sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic;  Ordonanţa de urgenţă 55 a 

Guvernului privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea unor acte normative; Ordinul preşedintelui 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 641 privind modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei 

Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute 

la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;  Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare 

Fiscală 607 privind aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru 

aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare;  Ordinul 

preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 606 

privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei 

Naţionale de Administrare Fiscală nr. 700/2012 pentru 

aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului 

fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului 

unor formulare;  

Reglementările prezentate au fost dezbătute și 

exemplicate pentru o bună înțelegere și aplicare de către 

membrii. 
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Curierul filialelor 

FILIALA CECCAR ARGES  

 
Întâlnirea lunară a membrilor CECCAR Filiala Braşov – 1 

iulie 2013 - membrii CECCAR Filiala Braşov au participat la 

întâlnirea lunară, prilej  cu care au fost  dezbătute probleme 

profesionale, noile modificări aduse legislaţiei fiscale, precum şi 

exemple de bune practici profesionale. La întâlnire, alături de cei 

peste 100 de membri, au participat doamna Mariana TUDOSE 

preşedintele filialei CECCAR Braşov şi preşedintele ales, dl. 

Nicolae BĂJAN, precum şi membrii consiliului filialei CECCAR 

Braşov. 

 La invitaţia conducerii filialei, adresată conducerii D.G.F.P. 

Braşov, la reuniunea membrilor filialei din data de 01.07.2013, a 

participat doamna Fleşaru Daniela - Serviciul Metodologie şi 

Asistenţă Contribuabili din cadrul DGFP Braşov. Deasemenea, cu prilejul întâlnirii directorilor executiv al filialei şi 

executiv al D.G.F.P. Braşov, s-a stabilit derularea unui seminar de fiscalitate, în ultima săptămână a lunii iulie, 

pentru prelucrarea materialelor aferente modificărilor fiscale din ultima perioadă. 

Tuturor  celor  prezenţi  li  s-au  oferit  informaţii  asupra  activităţii  filialei  CECCAR  Braşov,  agenda 

evenimentelor organizate de filială în luna iulie a anului curent, precum şi  programul  de  pregătire  profesională 

continuă ce s-a derulat în perioada mai sus menţionată. 

În final, s-au purtat discuţii libere şi interactive ale membrilor despre contabilitate şi fiscalitate cu membrii 

consiliului filialei care au avut experienţe în aceste activităţi. S-au purtat discuţii asupra tratamentului contabil al 

investiţiilor fnanciare pe termen lung şi scurt, implementarea grupului fical unic, operaşiuni de import-export 

(incotermeni), taxarea inversă în cazul măsurilor de simplificare. 

 

CECCAR Filiala Braşov prezentă la a doua ediţie a fEstivalului de cArte şi muzică - 18-21 iulie 2013 
  

Filiala CECCAR Braşov s-a bucurat să-şi invite membrii la cea de-a doua ediţie a Festivalului de Carte şi Muzică, 

organizată la Braşov în perioada 18-21 iulie 2013. 

Editura C.E.C.C.A.R. a putut fi prezentă la aceste manifestări prin intermediul Filialei C.E.C.C.A.R. Braşov. 

Zona  de  desfăşurare,  Piata  Sfatului  din  Braşov,  cunoscută  în  întreaga  lume prin  manifestări  naţionale  şi 

internaţionale cum ar fi „Cerbul de Aur”,  este locul de întâlnire al braşovenilor pe timp de week-end dar şi al 

turiştilor veniţi din toată ţara sau din străinatate. 

În perioada 18 – 21 iulie, spaţiul central al Pieţii Sfatului, (unde s-a aflat şi standul Editurii C.E.C.C.A.R.), a fost 

ocupat de standurile expozanţilor şi scena special amenajată pentru spectacolele Festivalului.  

Acest amplasament a fost constant „asaltat” de braşoveni. Programul de vizitare al festivalului a fost 10.00 – 22.00. 

Aşa cum anunţam la începutul lunii iulie, C.E.C.C.A.R. Filiala Braşov a organizat o masă rotundă cu tema 

“Libertate şi conformitate în standardele şi reglementările contabile” Evenimentul s-a desfăşurat în spaţiul de 

vernisaje şi expoziţii, din subsolul Librăriei Şt.O.Iosif, în data de 19 iulie 2013, începând cu orele 15.30. La acest 

eveniment au acceptat invitaţia de a participa domnul prof. univ. dr. Mihai Ristea – vicepreşedinte C.E.C.C.A.R. şi 

doamna prof. univ. dr. Dumitru Corina – lector C.E.C.C.A.R, cărora li s-au alăturat doamna preşedinte, Mariana 

TUDOSE, domnul Nicolae BĂJAN, preşedintele ales al Consiliului Filialei C.E.C.C.A.R. Braşov pentru mandatul 

2014-2018  şi membrii consiliului filialei noastre. 
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Curierul filialelor 

Seminar fiscalitate CECCAR Filiala Braşov – 26 

iulie 2013 - Vineri, 26 iulie 2013, începând cu ora 

11.00 membrii CECCAR Filiala Braşov au participat 

la seminarul de fiscalitate, prilej cu care au fost 

prezentate noile modificări aduse legislaţiei fiscale. 

La  întâlnire,  au  participat  peste  150  de  membri 

cărora li s-au alăturat doamna Mariana TUDOSE, 

preşedintele filialei CECCAR Braşov şi preşedintele 

ales,        dl. Nicolae BĂJAN, precum şi membrii 

consiliului filialei CECCAR Braşov. 

La invitaţia directorului executiv al filialei, dl. Dobre 

Marius,  adresată  conducerii  D.G.F.P.  Braşov,  la 

reuniunea membrilor filialei din data de 26.07.2013, a 

participat  doamna  Fleşaru  Daniela  -  Serviciul 

Metodologie  şi  Asistenţă  Contribuabili  din  cadrul 

DGFP Braşov.  

Au fost dezbătute aspecte legate de: 

- Obligaţiile angajatorilor străini şi ale angajaţilor rezidenţi sau nerezidenţi care obţin venituri din salarii din 

activităţi desfăşurate în România; 

- Situaţii în care se anulează înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile; 

- Ajustarea TVA dedusă la ieşirea din evidenţă ca plătitor de TVA; 

- Tratamentul fiscal al diurnei; 

- Limite de deductibilitate ale unor categorii de cheltuieli la calculul profitului impozabil 

Toate aceste materiale au fost transmise tutror membrilor filialei CECCAR Braşov.  

Cu acest prilej membrilor participanţi li s-a reamintit apariţia Ordinului 1013/18 iulie 2013 pentru aprobarea 

Sistemului  de  raportare 

contabilă la 30 iunie 2013 a 

operatorilor  economici, 

publicat în MO 455/24 iulie 

2013. 

Acţiunile de sprijin acordate 

membrilor  filialei,  au 

continuat   marţi  30  iulie 

2013,  începând  cu  orele 

16.00, membrii fiind invitaţi 

să  participe  la  o  întâlnire 

profesională  pe  tema  - 

dosarul preţurilor de transfer 

– 

Au fost susţinute prezentări 

de  dl.  BÂSCĂ  IOAN, 

vicepreşedinte  CECCAR 

Filiala Braşov 
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Curierul filialelor 

FILIALA CECCAR BUZAU 
În data de 10 iulie a.c., cotidianul „Curierul 

Naţional” şi Uniunea Generală a Industriaşilor din 

România UGIR, în parteneriat cu Confindustria, au 

organizat la Buzău, în sala de şedinţe a Consiliului 

Judeţean, cea de-a treia ediţie a Dezbaterilor Curierul 

Naţional: „Direcţiile de dezvoltare ale Judeţului Buzău 

- agricultură, industrie, fonduri europene”. 

Printre participanţi s-au numărat Mauro 

Angelini, preşedinte Confindustria, Epsica Chiru, 

director general adjunct Apa Nova, Dan Enache, 

secretar de stat, Ministerul pentru IMM-uri, Turism şi 

Mediul de Afaceri, Emanoil Neagu, vicepreşedinte al 

Consiliului Judeţean Buzău, Laurenţiu Gavrilă, 

secretar general al Consiliului Judeţean Buzău, 

Corneliu Vişoianu, consilier Primul Ministru, Marius 

Bostan, preşedintele Fundaţiei Naţionale a Tinerilor 

Manageri, Claudia Stelea, director executiv APIA 

Buzău. Din partea CECCAR au participat d-l Vasile Jureschi, preşedinte CECCAR filiala Buzău, Adina 

Mărgineanu, director executiv filiala Buzău şi alţi 18 membri ai filialei - experţi contabili. 

Dezbaterile s-au axat pe identificarea de proiecte care pot ajuta la dezvoltarea mediului de afaceri local şi 

naţional, dar şi a problemelor care stau în calea acestora, pe direcţiile de dezvolatre ale judeţului Buzău - agricultură, 

industrie, fonduri europene. 
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FILIALA CECCAR CONSTANTA 
 In data de 24 iulie 2013, membrii filialei Constanta au participat la o intalnire de informare profesionala cu 

reprezentantii ITM Constanta. 

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

mediatizat prin e-mailuri transmise membrilor, prin intermediul site-ului si la sediul filialei prin anunturi. 

Participanti: Filiala noastra a fost reprezentata de: Mihu Stefan – presedinte, Buzoescu Vasile – director 

executiv si Cojocaru Constantin – sef sector stagiu si DPC. Un numar de 54 profesionisti contabili, membri ai filialei 

Constanta, au participat la aceasta intalnire. 

Din partea ITM Constanta au raspuns invitatiei: dl Plesu Tiberiu – inspector sef adjunct, dna Ionita Eugenia – 

sef serviciu Evidenta angajatori, dul Luca Adrian – inspector de munca. 

Temei: Intalnirea s-a desfasurat in baza Protocolului de colaborare incheiat intre CECCAR si MMFPS, 

Inspectia Muncii nr. 859 / 25 ianuarie 2012 respectiv 43 / 25 ianuarie 2012 precum si a Protocolului de colaborare 

incheiat intre CECCAR filiala Constanta si ITM Constanta nr. 2.437 / 07 mai 2012, respectiv 8.646 / 07 mai 2012. 

 Probleme abordate:  

 Prevederi ale Legii nr. 53 din 2003, republicata privind Codul muncii si HG 500 din 2011 privind Registrul de 

evidenta al salariatilor; 

 Obligatii ale agentilor economici fata de reglementarile legale in domeniul relatiilor de munca; 

 Aspecte constatate de catre inspectorii de munca pe segmentul respectarii legislatiei muncii de catre agentii 

economici constanteni; 

 Precizari oferite de catre reprezentantii ITM Constanta prezenti la intalnire pentru problemele ridicate de 

profesionistii contabili interesati; 

 Regimul cartilor de munca aflate in gestiunea ITM Constanta, ramase neridicate.  

   

 Reprezentantii ITM Constanta au prezentat, in cadrul intalnirii organizate, aspecte esentiale din actele 

normative susprecizate pe care anagajatorii au obligatia de a le aplica si respecta in relatia cu Inspectoratul de Munca.  
 

FILIALA CECCAR COVASNA 
1. Întâlnire lunară cu membrii filialei 

În data de 09 iulie 2013, începând cu orele 

16,30 în sala de şedinţă al filialei a avut loc 

întâlnirea lunară cu membrii cu ocazia căruia 

au fost prelucrate 19 acte legislative apărute 

în perioada iunie - iulie ac.  

Un accent deosebit s-a acordat Ordinului 

ANAF nr. 607/2013 privind aprobarea 

Procedurii de implementare şi de 

administrare a grupului fiscal unic respectiv 

Ordinului ANAF nr. 606/2013 privind 

modificarea Ordinului preşedintelui ANAF 

nr. 700/2012 pentru aprobarea procedurii de 

modificare din oficiu a vectorului fiscal cu 

privire la TVA precum şi a modelului şi 

conţinutului unor formulare. 
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Curierul filialelor 
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2. Masă rotundă cu tema „Tratamentul juridic, contabil şi fiscal a cheltuielilor de deplasare şi detaşare” 

În data de 9 iulie 2013 a fost organizat o masă rotundă având ca temă „Tratamentul juridic, contabil şi fiscal a 

cheltuielilor de deplasare şi detaşare”. 

Având în vedere că în cursul anului 2013 am fost contactaţi telefonic şi personal de membrii la filială privind 

întrebări legate de acordarea şi decontarea cheltuielilor cu personalul salariat trimis în delegaţie şi detaşare în 

străinătate inclusiv plata contribuţiilor sociale în cazul detaşărilor, s-a considerat necesar ţinerea unei mese rotunde 

cu această temă. 

S-a constatat că prin reducerea prestărilor de 

servicii pe plan naţional firmele româneşti caută 

executarea unor lucrări în statele membre UE şi 

nu în rare cazuri şi personale fizice autorizate.  

Ca urmare am considerat necesar şi oportun de a 

se corobora prevederile legislative actuale care 

reglementează juridic şi fiscal aceste elemente de 

cheltuieli. 

Astfel s-a prelucrat articolele din Codul Muncii şi 

Codul Fiscal modificat şi completat cu OG nr. 

8/2013 respectiv HG nr. 1860/2006 privind 

drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi 

instituţiilor publice pe perioada delegării şi 

detaşării în altă localitate, precum şi în cazul 

deplasării, în cadrul localităţii în interesul 

serviciului respectiv HG nr. 518 din 10.07.1995 

privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu 

caracter temporar.   

După prezentarea tuturor aspectelor din legislaţie s-a trecut la discuţii, fiind clarificat pe loc acele aspecte neclare 

legate de prevederile Regulamentului CE 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociale şi 

Regulamentului CE 987/2009 al Parlamentului European al Consiliului reglementare ce se aplică în relaţia dintre 

statele membre UE, Spaţiul Economic European şi Elveţia. Conform acestor reglementări persoana care desfăşoară 

o activitate salarială sau independentă într-un stat membru se supune legislaţiei din statul membru respectiv. Astfel 

regula este ca salariaţii vor datora contribuţii sociale în statul în care prestează activitatea cu excepţia art. 12 din 

Regulament. Astfel în situaţia unei detaşări salariatul poate rămâne supus legislaţiei din statul membru din care este 

detaşat, angajatorul trebuie să obţină documentul portabil A1. 

Având în vedere că anunţul organizării mesei rotunde cu specificarea temei transmise membrilor din timp a 

declanşat interes, sosind un nr. de 14 întrebări prin e-mail la filială. Aceste întrebări constituind o bază de studiu 

practic consistent. Interactivitatea auditorului şi al moderatorului a contribuit la rezolvarea şi înţelegerea tuturor 

cazurilor practice ridicate de membrii participanţi. 

Această dezbatere axat pe o singură temă a fost foarte utilă, membrii cerând ca la întâlnirile lunare să fie dezbătute 

teme mai puţin frecvente în activitatea zilnică a profesioniştilor contabili dar foarte utile având consecinţe fiscale 

semnificative deşi la prima vedere par simple.  
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3. Program de socializare – 31 iulie 2013 

În baza bunelor colaborări cu asociaţiile de 

profesionişti din judeţ CECCAR Filiala Covasna, 

Asociaţia Economiştilor şi Junior Business Club a 

devenit o tradiţie ca la sfârșitul lunii iulie după 

depunerea declaraţiilor fiscale semestriale şi înaintea 

începerii concediilor să se organizeze o ieşire la iarba 

verde. Scopul acestei întâlniri este de a cunoaşte mai 

bine membrii asociaţiilor de profesionişti tineri şi 

seniori (întâlnirea generaţiilor de contabili) din diferite 

ramuri economice şi instituţionale, într-un cadru lejer 

cu frunţile descreţite de legislaţie. 

Deşi în ceaun fierbea tocăniţă şi nu a lipsit nici berea 

rece, discuţiile s-au scurs printre cei prezenţi despre 

problemele profesionale. Astfel dacă am concluziona 

atmosfera am califica un schimb de informaţii, un 

schimb de experienţă într-o atmosferă de voie bună.  

 

FILIALA CECCAR DAMBOVITA 
 

 Pe data de 05 iulie a.c., filiala Dâmboviţa a organizat la sediul filialei, masa rotundă cu tema “Accesul la 

profesia contabilă: termene şi referinţe actualizate pentru anul  2013”. Au participat:  conducerea  

filialei reprezentată prin preşedinte Ioana Preda şi director executiv Doina Leuştean, Camera de Comerţ, 

Industrie şi Agricultură Dâmboviţa reprezentată prin director economic Diaconu Gheorghe, DGFP-AFP 

Târgovişte reprezentată prin director Boharu Mircea, un număr de 5 potenţiali candidaţi la examenul de 

admitere la profesia contabilă sesiunea 2013. În cadrul acţiunii au fost prezentate condiţiile examenului de 

admitere organizat în anul 2013, a fost mediatizată publicaţia “Ghid pentru pregătirea candidaţilor la 

examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi contabil autorizat” şi s-a stabilit 

un program de deplasări al conducerii filialei la sediul acestor instituţii în vederea prezentării termenelor şi 

condiţiilor unor potenţiali candidaţi. 

 Pe data de 22 iulie 2013, a avut loc întâlnirea lunară a conducerii alese şi executive a filialei cu reprezentantul 

Tribunalului Dâmboviţa, doamna Ungureanu Cristina şef birou expertize judiciare. În cadrul întâlnirii s-a 

discutat despre importanţa şi responsabilitatea opţiunilor experţilor contabili pentru domeniul “Gestionarea 

fondurilor comunitare”, comportamentul deontologic al membrilor, întocmirea la timp a lucrărilor de 

expertiză contabilă judiciară. 

 Pe data de 26 iulie a.c., la sediul filialei a avut loc masa rotundă cu tema  “Depunerea raportărilor 

contabile la 30 iunie 2013”, invitat fiind domnul Mircea Boharu, director al DGFP-AFP Târgovişte. Au 

participat 7 experţi contabili şi contabili autorizaţi, Consiliul filialei Dâmboviţa, conducerea executivă a 

filialei. Rezultatele acţiunii s-au materializat în dezbaterea şi aprofundarea Ordinului  MF nr 1013/2013 

privind sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici. 

 Pe parcursul lunii iulie a.c., membrii filialei au beneficiat de 13 consultaţii acordate  gratuit on-line, ca 

urmare a acordului filialei cu DGFP-AFP Targovişte, pe următoarele teme : Calendar fiscal iulie 2013; 

Inactivitatea temporară şi regimul de declarare derogatoriu; Obligaţiile fiscale ale plătitorilor de venituri cu 
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regim de reţinere la sursă; În atenţia 

persoanelor juridice care au cel puţin 50 

de angajaţi; Procedura revocării 

accesului la serviciul de depunere 

online; Cursuri valutare utilizate în anul 

2013 pentru calcularea plafoanelor 

privind TVA; În atenţia contribuabililor 

care au optat pentru plăţi anticipate 

privind impozitul pe profit!; 

Completarea şi depunerea Declaraţiei 

600; Procedura înregistrării contractelor 

încheiate cu nerezidenţi persoane fizice 

şi juridice; Contribuţia de asigurări 

sociale de sănătate este datorată şi de 

persoanele care nu realizează venituri; 

Livrarea de proteze - cotă redusă de 

TVA; Procedura încetării obligaţiei de 

plată a contribuţiei de asigurări sociale, 

formular 601; Depunere raportari 

contabile la 30 iunie; Calendar fiscal 

august 2013. 

 

FILIALA CECCAR DOLJ 
Referitor la acţiunile ce privesc punerea 

în aplicare a prevederilor art. 10,  alin. 3 şi 4 

din Legea contabilităţii nr. 82/1991, 

republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, s-a încheiat cu Direcţia Generală a 

Finanţelor Publice Dolj un acord privind 

depunerea raportărilor contabile de la 30 iunie 

2013.pe care îl anexăm. 

Acest acord are repercusiuni directe 

asupra organizării contabilităţii la nivelul 

entităţilor din raza de activitate a filialei, 

stipulând următoarele: 

1. Membrii filialei au obligaţia de a 

depune, odată cu situaţiile financiare anuale, 

copia carnetului de membru cu viza pentru 

anul 2013; 
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2. Societăţile comerciale au obligaţia de a depune, odată cu situaţiile financiare anuale, copia autorizaţiei de 

membru al Corpului; 

3. Societăţile comerciale care au organizată contabilitatea în compartimente distincte au obligaţia de a 

depune, odată cu situaţiile financiare anuale, copia contractului de muncă a conducătorului acestui compartiment. 

Considerăm că prin încheierea acestui acord se vor crea premisele pentru: 

 creşterea solicitărilor de misiuni privind ţinerea şi examinarea contabilităţii,  adresate membrilor 

filialei; 

 creşterea veniturilor filialei, ca urmare a încasării cotizaţiilor variabile; 

 atragerea în acţiuni de pregătire profesională a profesioniştilor contabili care doresc obţinerea calităţilor 

profesionale de expert contabil şi contabil autorizat. 

Acest acord a fost încheiat atât ca urmare a faptului că legislaţia actuală nu prevede modalitatea de atestare a 

compartimentelor de contabilitate, cât şi datorită numărului mare de persoane şi societăţi comerciale de 

contabilitate, nemembre CECCAR, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Dolj, în afara prevederilor legale. 

 

FILIALA CECCAR MURES 
 

Activitatea filialei desfasurata in luna iulie 2013: 

 Organizarea si desfasurarea cursului de “ IFRS- tratament contabil si fiscal” in perioada 5,6,7 iulie 2013 

lector invitat Rapcencu Cristian- la acest curs au participat 136 de membri. 

 Organizarea si desfasurarea cursului de “Gestiunea unui cabinet de expertiza contabila” lector invitat a fost 

presedinte interimar dna Necsulescu Ecaterina, numarul participantilor a fost 53. Acest curs a fost destinat 

expertilor contabili inscrisi in GEJ. 

 In data de 09 iulie la sediul filialei am organizat o intalnire cu membrii filialei in urma intrebarilor referitoare 

la problemele, spetele prezentate la cursul de IFRS, au participat la aceasta intalnire 43 de membrii  

 Imbunatatierea relatiilor cu mediul universitar: prezentarea conditiilor de recunoastere a masteratului de 

Contabilitate si Audit absolventilor masteratului Contabilitate si Audit din cadrul Universitatii „Petru Maior”, 

din Tg Mures, prezentare realizata de Prof. Dr. Ramona Neag, cadru didactic al universitatii. 

 Mediatizarea examenului de acces la profesia contabila la Universitatea Petru Maior, Facultatea de Stiinte 

Economice,Juridice si Administrative. Demersuri efectuate pentru organizarea cursului de pregatire examen 

acces, inregistrarea cererilor de inscriere la cursul de pregatire a examenului de acces la profesie. 

 Intâlnirea la sediul filialei a conducerii CECCAR cu membrii consiliului filialei : 

In data de 11 iulie a avut loc la sediul filialei vizita presedintelui ales al C.E.C.C.A.R. România- doamna 
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Dr.Ec.Domnica Băghină. Avand in vedere ca in aceasta perioada la filiala era in desfasurare cursul de „Gestiunea 

unui cabinet de expertiza contabila” sustinut de catre  dna Necsulescu Ecaterina -presedintele interimar al 

CECCAR, s-a putut realiza o intalnire cu conducerea CECCAR si presedintele filialei in functie, cu presedintele 

filialei nou ales, membrii  titulari al Consiliului filialei, directorul executiv al filialei.  

In cadrul acestei intalniri s- au purtat discutii pe teme de interes membrii si interes de organizatie profesionala, a 

fost o atmosfera colegiala si placuta. 

Cei prezenti au avut prilejul comunicării deschise şi dialogului direct cu preşedintele ales al C.E.C.C.A.R., doamna 

dr. ec. Domnica Băghină, care a menţionat ca trebuie consolidate eforturile pentru apărarea drepturilor expertului 

contabil şi al contabilului autorizat. Doamna Domnica Băghină a asigurat conducerea filialei că va depune toate 

eforturile necesare pentru recunoaşterea tuturor drepturilor membrilor CECCAR care le-au fost luate prin 

constituirea altor organisme înfiinţate ulterior. Referindu-se la schimbările dramatice pe care le-a cunoscut 

legislativul, ca instituție, C.E.C.C.A.R. trebuie să-si sporească credibilitatea si reputația, având în vedere faptul că 

misiunea primordială a acestuia este aceea de a servi interesul public.  

La finalul acestei întâniri cei doi preşedinti ai C.E.C.C.A.R. şi-au exprimat încă o dată, convingerea şi interesul ca 

in continuare C.E.C.C.A.R. va ramane ca o familie unită şi puternică profesional, o breaslă ce va avea mereu un 

cuvânt important de spus si va fi reprezentată cu o voce fermă şi puternică la nivel înalt.  

 

FILIALA CECCAR PRAHOVA 
 

În cursul lunii iulie, executivul filialei a organizat următoarele acţiuni: 

 În data de 4.07 directorul executiv al filialei a participat la şedinţa Comitetului Director al Patronatului 

Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Prahova, prilej cu care s-a stabilit organizarea unei alte întâlniri pentru 

stabilirea unui program de acţiuni comune. 

 În data de 29.07 directorul executiv al filialei s-a întâlnit cu domnul Ionescu Paraschiv, preşedintele 

Patronatului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Prahova pentru stabilirea unui program de acţiuni comune până 

la finele anului, având în vedere şi Ziua Naţională a Contabilului Român. 

 

Cursul de pregătire a candidaţilor pentru examenul de acces la stagiu sesiunea 29.09-06.10.2013 a avut loc în 

perioada 05-30.07.2013 şi s-a desfăşurat pe 3 module astfel: 

 Modului I de 35 ore – la disciplinele: 

 Contabilitate de gestiune – lector Jianu Iulia 

 Contabilitate financiară – lector Popa Adriana 

 IFRS – lector Caloian Florentin 

La acesta au participat 10 persoane. A fost distribuită ca suport de curs publicaţia “Ghid de ţinerea contabilităţii”. 

 Modului II de 25 ore – la disciplinele: 

 Expertiză contabilă – lector Pantazi Florentina 

 Audit – lector Necşulescu Ecaterina 

 Evaluare – lector Necşulescu Ecaterina 
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La acest modul au participat 14 persoane. 

 Modului III de 20 ore – la disciplinele: 

 Drept – Militaru Nely 

 Fiscalitate – Caloian Florentin 

 Doctrină şi deontologie – Iancu Ion 

 La acest modul au participat 11 persoane. 

 

FILIALA CECCAR SALAJ 

 
EXPERTUL CONTABIL, artizanul cărţii de vizită a unei întreprinderi 

 Trecerea de la o economie socialistă super centralizată la economia de piaţă de tip capitalist, pe lângă faptul 

că nu are precedent ridică probleme complexe în toate domeniile de activitate. Mediul economic actual prezintă 

pentru profesionistul contabil oportunităţi dar şi probleme neelucidate. 

 Privatizarea economiei naţionale, fenomen început după anul 1990, proces încă în derulare, a generat noi 

concepte economice şi financiare care au impus schimbări majore în ştiinţa CONTABILĂ ŞI FINANCIARĂ 

producând efecte şi asupra profesionistului contabil, chemat la implementarea noului sistem. 

 Aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană a impus alinierea legislaţiei, contabilităţii şi a altor domenii la 

prevederile Uniunii Europene prin standarde şi directive care să reglementeze unitar problemele în toate ţările. 

 Profesia contabilă este strâns legată de contextul economic actual şi orice neadecvare poate duce la o 

marginalizare a profesionistului contabil în societate. 

 Actul normativ care reglementează activitatea de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi este  

Ordonanţa Guvernului nr.65/1994 aprobată prin Legea nr.42/1995 modificată şi completată prin prin Legea 

nr.149/2013. 

 Conform art.6 din actul normativ  mai susamintit, expertul contabil poate executa pentru persoane fizice şi 

juridice următoarele lucrări: 

-ține  sau supreveghează contabilitatea şi întocmeşte sau verifică şi semnează situațiile financiare anuale și 

raportările semestriale; 

-acordă asistenţă privind organizarea şi ţinerea contabilităţii; 

-efectuează analize economico-financiare; 

-efectuează expertize contabile, dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoanele fizice sau juridice în 

condiţiile prevăzute de lege; 

-execută alte lucrări cu caracter financiar-contabil, de organizare administrativă şi informatică; 

-îndeplineşte potrivit dispoziţiilor legale atribuţiile prevăzute în mandatul de cenzor la societăţile comerciale; 

- acordă asistență de specialitate necesarăpentru înființarea și reorganizarea societăților comerciale; 

- efectuează pentru persoanele fizice și juridice servicii profesionale care presupun cunoștințe de contabilitate. 

 Atribuţiile prezentate pot fi exercitate de expertul contabil limitat şi în calitatea lui de angajat al unei entități 

economice cât şi în calitate de prestator de servicii în favoarea unei persoane fizice sau juridice. 

 Evidenţa contabilă este ştiinţă vie care este disponibilă de a fi citită de cine se pricepe. La ora actuală 

expertul contabil face parte din categoria privilegiată de a fi un bun cititor. Opinia unui laureat la premiul Nobel, 

Oskar Margenstern este că : „contabilitatea reprezintă cea mai serioasă sursă de informare economică a unei 

naţiuni. Aproape toate deciziile economice au la bază informaţia contabilă sau derivate ale acesteia”. 
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 Pentru a fi la înălţimea acestei aprecieri trebuie respectate câteva condiţii. 

-contabilitatea să fie ţinută la zi, conform dispoziţiilor legale; 

-să furnizeze în orice moment informaţii utile pentru manageri în vederea luării celor mai corespunzătoare decizii; 

- expertul contabil să fie bine pregătit profesional şi cu experienţă în citirea tainei conturilor şi al efectuării operativ 

al unor analize economice financiare. 

 Expertul contabil spre deosebire de alte persoane cu pregătire economică fac parte din organismul 

profesional CECCAR care cu competenţă organizează şi îndrumă activitatea acestora pentru INTERESUL PUBLIC. 

 Viaţa de fiecare zi, activitatea complexă pe care o desfăşoară, impun efectuarea unei pregătiri profesionale 

continue. Corpul impune efectuarea de minim 40 ore anual de pregătire profesională. Anual se organizează cursuri 

în funcţie de solicitările membrilor din Tablou. Participarea la diferite simpozioane, citirea revistei „Contabilitatea, 

Expertiza şi Auditul afacerilor”, frecventarea şi citirea unor cărţi de specialitate din biblioteca filialei, contribuie de 

asemenea la asigurarea unei bune pregătiri profesionale. 

 Acordarea vizei anuale de exercitare a profesiei este condiţiontă de efectuarea anuală a pregătirii profesionale, 

cerinţă imperativă a cărei nerespectare are efecte negative la locul de muncă unde ne desfăşurăm activitatea zilnică. 

 Aşa cum maistrul în procesul de producţie trebuie să fie pregătit în orice moment de a înlocui un muncitor, sau 

de a furniza răspunsurile necesare la problemele solicitate, tot aşa şi expertul contabil trebuie să fie pregătit pentru a 

înlocui temporar un contabil sau a furniza lămuriri legate de problemele ridicate. 

 Contribuţia majoră a expertului contabil la cartea de vizită a unei întreprinderi este dată de competenţa 

profesionala. Această competenţă nu trebuie să se manifeste numai teoretic. Aceasta trebuie să se manifeste în 

rezultatele economico-financiare ale societăţii care exprimă cartea de vizită a acesteia. În categoria indicatorilor care 

dau o imagine pozitivă societăţii putem enumera: 

 Eficienţa economică a societăţii ; 

 Realizarea unei rentabilităţi economice superioare ; 

 Realizarea BVC cu excedent ; 

 Lichidarea datoriilor restante la bugetul de stat, speciale, furnizori şi alţi creditori ; 

 Realizarea unor indicatori financiari pozitivi ;  

 Creşterea capitalurilor proprii ; 

 Autofinanţarea. 

Iată numai câţiva indicatori care trebuie să se reflecte în cartea de vizită a societăţii şi nu în ultimul rând asigurarea 

unei evidenţe contabile şi de gestiune, corecte, la zi care să constitue permanentă sursă de informare. 

Contabilitatea concurează cu alte domenii şi ocupaţii, motiv pentru care trebuie să aibă o imagine mai bună, 

respectabilă, să ofere provocări şi recompense pentru a atrage cei mai buni oameni. Expertul contabil se regăseşte în 

procente de peste 50% în categoria auditorilor financiari, 

administratorilor judiciar lichidatorilor şi evaluatorilor, 

organisme profesionale distincte ca organizare unde îşi 

desfăşoară activitatea cu competenţă. 

 Imaginea expertului contabil în societate este foarte 

importantă pentru viitorul profesiei contabile. Practica a 

confirmat că promovarea profesioniştilor contabili, experţi în 

funcţii de conducere au asigurat societăţilor în cauză o 

imagine pozitivă şi o consolidare a acestora din multe puncte 

de vedere. 

 La formarea imaginii contribuim cu toţii şi toţi trebuie 

să depunem eforturi pentru imbunătăţirea acesteia şi ridicarea 

ei la nivelul cerinţelor actuale. 
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FILIALA CECCAR SATU MARE 
 

1. In data de 5 iulie 2013 directorul executiv al filialei,Rodica Gradinar,impreuna cu cinci experti contabili au fost 

prezenti in sala de sedinte a Prefecturii Satu Mare la intilnirea mediului de afaceri cu secretarul de stat in Ministerul 

Muncii Fmiliei si Protectiei Sociale,domnul Codrin Scutaru. 

   In cuvintarea sa domnul Scutaru a precizat ca guvernul are proiecte de masuri menite a sprijini IMM-urile ce vor 

duce la crearea locurilor de munca:reducerea din anul 2014 a CAS ului pentru angajatori si a fiscalitatii,proiecte 

privind anteprenoriatul feminin,dedicat doamnelorcu initiativa,cresterea procentului de absortie a fondurilor 

europene,facilitati pentru angajarea absolventilor; in domeniul asistentei sociale exista o strategie de combatere a 

saraciei,accesul la educatie a copiilor din familii sarace. 

    Directorul CCIA Satu Mare,Daniela Culic,prezenta la intilnire a remarcat ca se acorda prea multa atentie 

asistentei sociale in detrimentul *producatorilor de venit*iar legislatia ar trebui modificata astfel incit sa duca la 

descurajarea nemuncii- somerii prefera indemnizatia de somaj pentru e cit un salar;sanctionarea necomunicarii 

locurilor vacante de catre angajatori ar trebui eliminata pentru ca e birocratica,locurile vacante pot fi ocumate 

imediat;nivelul de educatie trebuie corelat cu solicitarile pietei pentru a nu produce someri.D-na Culic a sesizat 

deasemenea ca absortia fondurilor este greoaie ,dind exemplu ca la POSDRU exista 73 de instructiuni,se urmaresc 

hirtii nu rezultate. 

   Masurile pe care le prevede guvernul,a precizat d-ul Scutaru pentru eliminarea acestor neajunsuri se refera la o 

relaxare fiscala,scutire de contributii pentru angajatorii care incadreaza someri stergerea datoriilor,iar somerii nu au 

voie sa refuze mai mult de doua locuri de munca oferite. 

    Alte propuneri venite din partea Patronatului National,au fost: 

Sa se reduca contributiile angajatorilor de platit la stat,iar sumele respective sa se dea angajatilor 

Multi tineri in somaj ar trebui ca in schimbul ajutorului de somaj sa faca prestatii in interes public 

Programele scolare sint inutile nu au in vedere necesitati reale,ar trebui practicat invatamintul dual,care ar apropia 

sectorul privat de unitatea de invatamint,invatindu-se ceea ce se cere 

Investitiile publice sint mici 

Sa se activeze consultanta,avem nevoie de anteprenori 

La cele spus de oamenii de afaceri,reprezentantii CECCAR Filiala Satu Mare au ridicat problema  garantarii in viitor 

a pensiilor de stat,sau ar fi necesara orientarea spre pensie privata,avind in vedere ca una din activitatile profesionale 

este calcularea drepturilor salariale si consultanta 

privind stabilirea nivelului acestora in raport cu 

contributiile de asigurari sociale mari care se 

platesc in prezent la stat si cuantumul mic al 

pensiilor primite de la stat la virsta inactivitatii. 

Domnul Scutaru este de parere ca tot pilonul 

unu,pensiile de stat vor fi cele care vor garanta 

viitorul. 

 

 

 

 

 

 

Prefectura Satu Mare- intilnirea cu Codrin 

Scutaru 
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Curierul filialelor 

2.In data de 26 iulie 2013 la sediul filialei a avut loc Intilnirea lunara a membrilor,cu invitati de la Oficiul Registru 

Comertului si Camera de Comert Industrie si Agricultura Satu Mare;participantii au fost in numar de 35 de 

persoane. 

   Seful Biroului unic al O.R.C. dl.Marian Strangau,a prezentat unele aspecte privind proceduri de 

infiintare,lichidare,dizolvare si fuziune privind societatile comerciale si a raspuns problemelor ridicate de cei 

prezenti.Dintre informatiile prezentate amintim: 

exista portalul on line al ORC unde se pot trimite documente privind inregistarea societatilor cu semnatura 

electronica 

cind asociatii nu au operat modificarile privind asociatii la ORC,conform legii*orice persoana interesata poate cere 

inscrierea la orc* 

nu mai intra in dizolvare persoanele care nu depun bilanturi anuale,ramine valabila insa dizolvarea pe motiv de 

expirare a duratei existentei sediului 

pe baza unui abonament se poate accesa site-ul RECOM pentru afla informatii despre societati sau asociati in 

eventualitatea pregatirii unei eventuale colaborari 

la inregistrarea unei societati nu se mai solicita cazier judiciar,este doar o verificare formala de buna credinta 

in cazul firmelor suspendate carora le-a expirat termenul de suspendare se poate face rectivare 

in caz de fuziune termenul de inregistrare la ORC este de 90 de zile de la pronuntarea sentintei sau de la publicarea 

pe site,nu se mai cere bilant de fuziune. 

   In continuare reprezentantul CCIA,dl Cristian Ratiu a prezentat Programul Standard cu finantare nerambursabila 

de la bugetul de stat ,care demareaza luni 29.07.2013;una din conditiile de eligibilotate este ca societatile comerciale 

sa nu aiba o vechime mai mare de 2 ani,finantarea fiind de pina la 100.000 lei,maxim 70%. Invitatul a furnizat si alte 

informatii despre priecte cu finantari nerambursabile si a adus clarificari intrebarilor puse de cei prezenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membrii filialei la Intilnirea 

lunara din 26.07.2013 
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Curierul filialelor 

FILIALA CECCAR VALCEA 
 

1.Conducerea filialei  a organizat joi 11 iulie 2013 in sala de curs de la sediul, intalnirea lunara a membrilor. La 

aceasta intalnire a fost invitat reprezentantul Casei Judetene de Pensii Valcea, dl.ec.Hersu Cristinel, sef serviciu 

Stabiliri si Plati Pensii. Cei mai multi participanti au fost experti contabili judiciari, care au adresat intrebari si au 

dezbatut studii de caz si speţe întalnite în practică, cele mai multe facand referire la efectuarea de expertize contabile 

judiciare privind calculul pensiilor. 

    Reprezentantul Casei de Pensii Valcea, a solicitat expertilor o atenţie deosebită si la adeverinţele care se eliberează si nu au înscrise în 

carnetele de muncă toate veniturile şi sporurile utile în calcularea punctului de pensie. Adeverintele eliberate, trebuie să aibă o anumită 

formă, indicată prin norme, iar cele care nu cuprind temeiul legal în baza căruia se certifică sporurile nu vor putea fi valorificate la calculul 

punctajului, sunt nule de drept. 

S-au întâlnit situaţii cand data eliberării adeverinţei era anterioară perioadei de realizare a venitului. 

O atenţie deosebită trebuie acordată si adeverinţelor eliberate persoanelor care au lucrat în Cooperativele de Consum : în sectorul de prestări 

servicii  acestea trebuie să specifice salariul realizat în fiecare lună, iar în sectorul producţie, trebuie precizate perioadele de concediu fără 

plată, zile nemotivate sau goluri de producţie. 

   Pentru perioadele lucrate la SRL nici o înregistrare în Carnetul de Muncă şi nici o adeverinţă cu sporurile acordate nu se valorifică daca 

nu are viza ITM.   

   La finalul întâlnirii, reprezentantul Casei de Pensii Valcea, a concluzionat faptul că, litigiile privind pensiile sunt foarte numeroase şi vor 

continua sa se înmulţească, iar legislaţia în materie de pensii este destul de dificila si stufoasa, se impune o intensificare a pregătirii 

profesionale a experţilor contabili, acestia participand la cursuri, seminarii specifice acestui domeniu, cu specialisti pusi la dispozitie chiar 

de Casa Judeteana de Pensii Valcea. Aceste cursuri finalizandu-se cu o evaluare a experţilor contabili care optează pentru efectuarea de 

expertize contabile judiciare in acest domeniu. 

 

2. In vederea sustinerii examenului de acces la stagiu din sesiunea 29 septembrie 6 octombrie 2013, am venit in 

sprijinul potentialilor candidati si am demarat cursurile de pregatire. Astfel, in perioada 5 - 7 iulie s-a desfasurat 

cursul la disciplina Contabilitate, avand lector pe dl. Caloian Florentin, urmand in luna august sa se desfasoare 

cursurile la disciplinele  Expertiza contabila si Doctrina si deontologia profesiei. 

 

FILIALA CECCAR VRANCEA 
Presa localã a reflectat evenimentul din data de 18 iulie 2013, la 

care CECCAR  a fost partener principal, lansarea “Cartei Albe a IMM-urilor”.   

Ziarul de Vrancea a preluat în numãrul sãu din data de 20 iulie 

2013, informaţii referitoare la acest eveniment, inclusiv aprecierile pozitive la 

adresa CECCAR-ului aduse de cãtre doamna Maria Grapini – ministrul pentru 

IMM-uri, turism şi mediul de afaceri şi de cãtre domnul Florian Costache – 

preşedintele Consiliului Economic şi Social.  

Filiala CECCAR Vrancea a organizat în perioada 27 iunie – 04 iulie 

2013 cursuri cu durata de 20 ore, pe temele: Gestiunea unui cabinet de expertizã 

contabilã şi  Controlul  de calitate într-un cabinet de  expertizã contabilã;  au 

participat  56 de membri.  
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Noutăţile legislative aferente perioadei 15 iulie 2013 – 02 august 2013 

 

 Având în vedere publicarea în Monitorul Oficial al României a unor acte normative de interes pentru profesia 

contabilă, propunem publicarea acestora în e-newsletter-ul Corpului: 

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 877/2013 privind aprobarea 

Procedurii de inregistrare fiscala a contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin 

unul sau mai multe sedii permanente, precum si a modelului si continutului formularului 013 “Declaratie de 

inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti care desfasoara activitate in 

Romania prin unul sau mai multe sedii permanente” a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 439 din 18 iulie 2013. 

Actul normativ aproba: 

- procedura de inregistrare fiscala a contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin 

unul sau mai multe sedii permanente; 

- formularul 013 “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti 

care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente. 

Procedura de inregistrare fiscala a contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitate in Romania 

prin unul sau mai multe sedii permanente 
Contribuabilii nerezidenti au obligatia sa depuna declaratia de inregistrare fiscala si sa indice sediul 

permanent desemnat pentru indeplinirea obligatiilor fiscale prevazute de Codul fiscal. 

In vederea inregistrarii fiscale, contribuabilul nerezident, prin sediul permanent desemnat, depune formularul 

013 “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti care desfasoara 

activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente”. 

In baza declaratiei de inregistrare fiscala, insotita de actele doveditoare ale informatiilor cuprinse in aceasta, 

organul fiscal competent atribuie codul de inregistrare fiscala si emite certificatul de inregistrare fiscala pentru 

contribuabilul nerezident. 

In cazul in care contribuabilul nerezident efectueaza operatiuni care se incadreaza in prevederile titlului VI din 

Codul fiscal si solicita inregistrarea in scopuri de TVA, organul fiscal emite si certificatul de inregistrare in scopuri de 

TVA. 

In cazul in care contribuabilul nerezident nominalizeaza, ulterior inregistrarii fiscale, un alt sediu permanent 

desemnat, acesta depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala este situat noul sediu permanent desemnat 

formularul 013 “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti care 

desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente”, in care bifeaza caseta “Declaratie de 

mentiuni”, iar in caseta “Date de identificare a sediului permanent desemnat” completeaza datele de identificare ale 

noului sediu permanent desemnat. 

Procedura de declarare a sediilor permanente ale contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitati 

pe teritoriul Romaniei 
Sediile permanente definite potrivit Codului fiscal sunt sedii secundare. 

Contribuabilii au obligatia de a declara organului fiscal competent din subordinea ANAF, in termen de 30 de 

zile, infiintarea de sedii secundare, potrivit legislatiei in vigoare. 

Contribuabilul nerezident are obligatia sa declare infiintarea de sedii permanente care nu indeplinesc 

conditiile prevazute de lege pentru a fi platitoare de salarii sau venituri asimilate salariilor. 

Contribuabilul nerezident, prin sediul permanent desemnat, depune formularul “Declaratie privind sediile 

secundare” la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul permanent desemnat. Contribuabilul nerezident 

are obligatia sa declare infiintarea de sedii permanente care indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a fi 

platitoare de salarii sau venituri asimilate salariilor si sa solicite inregistrarea fiscala a acestora. 

In vederea inregistrarii fiscale, contribuabilul nerezident depune, prin sediul permanent desemnat, formularul 
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060 “Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru sediile secundare” la organul fiscal in a carui 

raza teritoriala se afla sediul permanent care indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a fi platitor de salarii sau 

venituri asimilate salariilor. 

In baza declaratiei de inregistrare fiscala, insotita de actele doveditoare ale informatiilor cuprinse in aceasta, 

organul fiscal atribuie codul de inregistrare fiscala si emite certificatul de inregistrare fiscala pentru respectivul sediu 

permanent. 

Sediul permanent desemnat care indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a fi platitor de salarii sau 

venituri asimilate salariilor isi indeplineste obligatiile de plata utilizând codul de inregistrare fiscala a contribuabilului 

nerezident. 

 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1013/18.07.2013 privind aprobarea Sistemului de raportare 

contabila la 30 iunie 2013 a operatorilor economici a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 455 din 24 iulie 2013. 

Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2013 a operatorilor economici se aplica persoanelor carora le sunt 

incidente Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte 

componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, si 

care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei. 

De asemenea, Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2013 a operatorilor economici  se aplica societatilor 

carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, 

aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, 

aprobate prin OMFP nr. 1286/2012 si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare 

de 220.000 lei. 

Raportarile contabile se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in format hartie si in 

format electronic sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura 

electronica extinsa. 

Formatul electronic al raportarilor contabile depuse pe internet sau la unitatile teritoriale ale Ministerului 

Finantelor Publice consta intr-un fisier PDF la care este atasat un fisier xml. 

Entitatile pot depune raportarile contabile la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor 

Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata sau numai in forma electronica pe portalul www.e-

guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa. 

Entitatile depun raportarile contabile la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice 

sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, pe suport magnetic, impreuna cu raportarile contabile listate 

cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice, semnate si stampilate, potrivit legii. 

Raportarile contabile la 30 iunie 2013 cuprind urmatoarele formulare: 

- situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10); 

- contul de profit si pierdere (cod 20); 

- date informative (cod 30). 

Raportarile contabile la 30 iunie 2013 se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice pana 

cel mai tarziu la data de 16 august 2013. 

 

Ordonanţa Guvernului nr. 16/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare a fost publicată in Monitorul Oficial nr. 490 din 2 august 2013. 

Principalele modificari ale actului normativ: 

1. Se implementeaza cota redusa de TVA de 9% pentru livrarea de paine, produse de panificatie, grau și faina, 

incepand cu data de 1 septembrie 2013. 

Astfel, se va aplica cota TVA de 9% pentru urmatoarele produse: 
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- toate sortimentele de paine; 

- urmatoarele sortimente de produse de panificatie: cornuri, chifle, batoane, covrigi, minibaghete, franzelute si 

impletituri; 

- faina alba de grau, faina semialba de grau, faina neagra de grau si faina de secara; 

- triticum spelta, grau comun si meslin, care se incadreaza la codul NC 1001 99 00, si secara, care se 

incadreaza la codul NC 1002 90 00. 

2. Se extinde sfera de aplicare a accizelor nearmonizate pentru urmatoarele produse de lux: 

- bijuterii din aur/platina, cu exceptia verighetelor. Acciza este de 1 euro/gram pentru bijuteriile cu pana la 

14k si de 2 euro/gram pentru cele peste 14k; 

- confecții din blanuri natural. Acciza este cuprinsa intre 50 si 1200 euro/bucata, in functie de costul de 

achizitie al blanurilor; 

- autoturisme si autoturisme de teren, inclusiv cele importate sau achizitionate intracomunitar, noi sau rulate, a 

caror capacitate cilindrica este mai mare sau egala cu 3000 cm cubi. Acciza este de 1 euro/cm cub. 

- iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agrement. Acciza este de 500 euro/metru liniar 

pentru iahturile si navele care au lungimea egala sau mai mare de 8 metri si de 10 euro/CP pentru navele cu motor 

peste 100 CP; 

- arme de vanatoare si arme de uz personal. Acciza este intre 50 si 1500 euro/bucata, in functie de costul de 

achizitie al armelor; 

- cartuse cu glont si alte tipuri de munitie. Acciza este intre 0,1 si 0,4 euro/bucata in functie de costul de 

achizitie. 

Accizele pentru alcool etilic vor fi majorate de la 750 euro/hl alcool pur la 1.000 euro/hl alcool pur. 

3. Incepand cu data de 1 septembrie 2013, taxarea inversa se extinde si la urmatoarele operatiuni: 

- livrarea de energie electrica catre un comerciant persoana impozabila, (cumparator revanzator), ce detine 

autorizatie ANRDEE pentru cumparare revanzare de energie electrica; 

- transferul de certificate verzi. 

Aceasta masura se va aplica pana la data de 31 decembrie 2018 inclusiv. 

4. Se abroga din cuprinsul OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, prevederile care 

stabileau ca autovehiculele dobandite prin partaj sunt scutite de la plata timbrului de mediu. 

 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1020/2013 privind modificarea si completarea Ordinului 

ministrului finantelor publice si al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 

2.479/3.525/2011 pentru aprobarea Conventiei de implementare prevazute la art. 9 alin. (1) din OUG nr. 

60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, a 

Conventiei de lucru prevazute la art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 60/2011 

privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, aprobate prin HG 

nr. 682/2011, a contractului de garantare, a contractului de fideiusiune, a contractului de garantie reala 

mobiliara, precum si a inscrisului prevazut la art. 12 alin. (7) din OUG nr. 60/2011 a fost publicat in Monitorul 

Oficial nr. 486 din 2 august 2013 

Noul actul normativ modifica dispozitiile în domeniu, astfel incat sa puna in acord noutatile introduse de 

Hotararea Guvernului nr. 139/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a 

programului, in vigoare inca din aprilie 2013. 

Astfel, valoarea maxima a creditului pe care un IMM il poate accesa pe an a fost majorata, suma crescând de 

aproape 4 ori, de la 125.000 lei la 400.000 de lei/IMM/an. In consecinta, creste si valoarea garantiei creditului 

(garantia fiind asigurata de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - 

FNGCIMM) la maximum 80%, dar nu mai mult de 320.000 lei din din valoarea creditului, pana acum suma maxima 
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fiind 100.000 lei. 

Dobanzile, comisioanele si orice alte costuri generate de participarea la program nu sunt incluse in valoarea 

garantiei. 

De asemenea, cuantumul subventiei pentru anul 2013 este de 16.115 mii lei, iar plafonul garantiilor ce pot fi 

acordate in suma de 300 milioane lei. 

Ordinul Ministerului Finanţelor Publice stabileste, de asemenea, ca statul va subventiona total dobanzile 

pentru creditele acordate intreprinderilor mici si mijlocii (IMM-uri), in conditiile in care, pana acum, dobanzile erau 

subventionate doar partial. 

Practic, s-a introdus, la nivelul normelor metodologice a dispozitiilor aferente Programului Mihail 

Kogalniceanu, o abordare separata a celor doua facilitati: subventia de dobanda si garantia. Astfel, conform actului 

normativ, beneficiarii Programului pot accesa cele doua facilitati atat cumulat, cat si separat. 

In cadrul Programului, independent de subventia de dobanda, se pot acorda garantii pana la data de 31 

decembrie 2013, a caror valabilitate nu poate depasi data de 2 octombrie 2014. 

Potrivit actului normativ, linia de credit cu dobanda subventionata si/sau cu garantie de stat este de maximum 

un an, iar perioada de rambursare a creditelor va fi stabilita de institutia de credit care a acordat creditul, conform 

normelor interne ale acesteia. Pana acum, nu banca, ci legea stabilea perioada de rambursare, adica maximum un an 

de la data acordarii liniei de credit. 

Ordinul prevede, de asemenea, categoriile de IMM-uri care nu pot beneficia de dobanda total subventionata 

sau de garantii, printre care cele care au desfasurat sau vor desfasura activitati din domeniile urmatoare: 

-    Intermedieri financiare si asigurari; 

-    Tranzactii imobiliare 

-    Activitati de jocuri de noroc si pariuri; 

-   Productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control 

national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, etc. 

-    Activitati de inchiriere si leasing; 

-    Activitati de investigare si protectie; 

 

Potrivit normelor de aplicare, inscrierea in program si solicitarea acordului de principiu pentru subventionarea 

dobanzii in cadrul programului se fac on-line pe site-ul Ministerului Economiei. 

Solicitantul trebuie sa completeze on-line formularul de inscriere in program. Aplicatia software va genera 

automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuarii inregistrarii, cu numarul de inregistrare obtinut si cu datele 

corespunzatoare completate de catre acesta. 

In urma verificarilor, structura specializata din domeniul IMM din cadrul Ministerului Economiei poate lua 

decizia de acceptare in program, caz in care ii transmite solicitantului notificarea privind acordul de principiu pentru 

subventionarea dobanzii. Daca, prin verificarile efectuate, se constata neindeplinirea conditiilor prevazute de norme, 

se ia decizia respingerii solicitarii IMM pentru subventionarea dobanzii in cadrul programului, aceasta se comunica 

solicitantului in cel mult 30 de zile de la data mesajului de confirmare a efectuarii inregistrarii. 

Structura specializata din domeniul IMM din cadrul Ministerului Economiei va intocmi listele cu IMM-urile 

eligibile in program si le va transmite institutiei de credit finantatoare 

 

"Transmiterea listelor cu I.M.M.-urile eligibile in program la institutia de credit se va face continuu, pana la 

epuizarea bugetului programului, respectiv in limita plafonului anual al garantiilor", se mai arata in norme. 
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Echipa redacţiei 
Biroul Permanent al Corpului Experţilor Contabili 

şi Contabililor Autorizaţi din România 

 

Directorul General al CECCAR  
 

Direcţiile de specialitate din Aparatul Central 
 

Echipele de conducere ale celor 42 de filiale 

CECCAR din ţară. 
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