
 

 

 

1 

 

 

 

 

PPPRRROOO   DDDOOOMMMOOO   
             NNNRRR...   555///222000111111   

• Rolul CECCAR în viaţa economică a ţării 
• Presa despre CECCAR 
• Codul Etic Naţional al Profesioniştilor Contabili 
• Tabloul membrilor CECCAR  

MMMAAAIII   222000111111   



 

 

 

2 

       

 
 
 
 
Rolul CECCAR în viaţa economică a României 
CECCAR susţine IMM-urile   ...................................................................................................................... 3 
CECCAR – suport pentru PMM-uri şi IMM-uri  ........................................................................................... 5 
Profesionistul contabil CECCAR, consultant pentru întreprinderi    ............................................................ 8 
 
Presa despre CECCAR  
Contabilii nu fac audienţă. Ei trăiesc în anonimat, nu caută lumina reflectoarelor – Adevărul   ............... 11 
CECCAR: Băncile vor trebui să concilieze cu statul costurile fiscale ale trecerii la IFRS – Financiarul ... 12 
CECCAR vrea curăţenie în piaţa serviciilor contabile - Ziarul de Bacău  ................................................. 14 
Băcăuani la conferinţa internaţională CECCAR - ICAEW - Ziarul de Bacău  ........................................... 14 
Top 5 economic băcăuan (1-7 aprilie) - Ziarul de Bacău  ......................................................................... 15 
Noua Lege a contabilităţii, un pas înainte – Jurnal Bihorean ................................................................... 16 
Experţii contabili faţă în faţă cu modificările legii contabilităţii - Crişana ................................................... 17 
 
Editura CECCAR 
Standardul nr. 40 - Controlul calităţii şi managementul relaţiilor cu clienţii unei firme membre CECCAR  
şi Ghid de aplicare  ................................................................................................................................... 18 
Standardul profesional nr. 22. Misiunea de examniare a contabilităţii, întocmirea, semnarea şi 
prezentarea situaţiilor financiare  ................................................................................................................ 8 
A fost revăzut, reclasificat şi redenumit  
„Codul Etic Naţional al Profesioniştilor Contabili” ..................................................................................... 19 
Diploma pentru Parteneriat cultural acordată filialei Ialomiţa a CECCAR   .............................................. 19 
Cluj-Napoca: Târgul de Carte Caravana Gaudeamus   ............................................................................ 20 
 
Internaţional 
CECCAR a participat la seminarul ştiinţific Anual al ECGI   ..................................................................... 21 
 
Curierul Filialelor 
Arad: Aspecte practice despre proiectele finanţate din fonduri europene  ............................................... 22 
Giurgiu: Servicii integrate  ........................................................................................................................ 22 
Ialomiţa: Nou şi vechi în relaţiile de muncă angajat-angajator   ............................................................... 23 
Prahova: 
Achiziţionarea certificatului digital ............................................................................................................. 24 
Prevenirea şi combaterea spălării banilor  ............................................................................................... 24 
Consfătuire de lucru ................................................................................................................................. 25 
Suceava: Cerinţele misiunii efectuate de experţii contabili  ...................................................................... 26 
Bihor: „OUG 37 - exemplu de bună cooperare între 
Guvern, Ministerul Finanţelor şi CECCAR  ............................................................................................... 27 
 
Noutăţi legislative ................................................................................................................................... 28 
Tabloul CECCAR şi Tabloul experţilor evaluator de întreprinderi a fost publicat în Monitorul Oficial ..................... 33 
Specializat  .............................................................................................................................................. 34 
 

 

   

CCCUUUPPPRRRIIINNNSSS   



 

 

 

3 

 

CECCAR susţine IMM-urile 

 „Despre Întreprinderile Mici şi Mijlocii se 

vorbeşte foarte mult, dar cu cât se vorbeşte 

mai mult cu atât se face mai puţin. Poate că 

într-un fel sau altul reuşim să sensibilizăm 

autorităţile competente în domeniu, să li se 

dea IMM-urilor ceea ce li se cuvine, 

proporţional cu poziţia lor în economia 

naţională şi mondială”, a declarat preşedintele 

CECCAR, prof. univ. dr. Marin Toma, în cadrul Conferinţei Internaţionale cu tema "Perspective 

post-criză – Focus asupra IMM-urilor”.  Organizat de CECCAR şi Institutul Contabililor Autorizaţi 

din Anglia şi Ţara Galilor (ICAEW), evenimentul a fost primul de acest tip dedicat Întreprinderilor 

Mici şi Mijlocii din România şi din Sud-Estul Europei.  

Potrivit criteriilor europene peste 98% dintre Întreprinderile Mici şi Mijlocii sunt 

microîntreprinderi. Cum în România acestea se confruntă cu numeroase probleme şi 

incertitudini, pe primele trei locuri fiind, aşa cum le-a clasificat şi Federaţia Internaţională a 

Contabililor (IFAC), incertitudinea economică, povara interpertărilor şi accesul la finanţare, 

CECCAR doreşte să reunească energiile materiale, umane şi de alt gen, şi să le pună exclusiv 

în sprijinul IMM-urilor. „Mă gândesc în mod deosebit la această fărâmiţare de forţe care există în 

domeniul profesional”, a specificat preşedintele CECCAR subliniind că Organismul 

profesioniştilor contabili şi IFAC au făcut de multe ori adrese Ministerului Finanţelor în legătură 

cu raportul dintre contribuabili şi Fisc, iar una dintre soluţii este schimbarea mentalităţii în ceea 

ce priveşte ambele părţi.  

O altă problemă  a IMM-urilor este relaţia cu Guvernul. În acest sens, prof. univ. dr. Marin 

Toma a menţionat că cele mai înfricoşătoare cuvinte în limba engleză sunt reprezentate de 

formula lui Reagan: „Sunt de la Guvern şi am venit să te sprijin”. În acest caz, soluţia propusă 

de CECCAR este  reducerea birocraţiei. „Nimeni, niciodată nu gândeşte ce înseamnă o 

raportare în costurile unei întreprinderi, să prevină prin reglementări contactul cu administraţia  
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fiscală, în special cu administraţia generală. Orice relaţie cu un funcţionar public constituie bază 

pentru corupţie şi frânează IMM-ul în dezvoltarea sa”, a continuat domnul Marin Toma.  

În ceea ce priveşte provocările Practicilor Mici şi Mijlocii în aceste contexte, ele vizează 

satisfacerea cerinţelor IMM-urilor prin furnizarea de servicii proactive de consultanţă în afaceri, 

oferirea de sfaturi care să le ajute să genereze planuri de afaceri şi previziuni financiare, să 

identifice şi să gestioneze riscurile, competenţa tehnică şi calitatea lucrărilor, şi capacitate de 

reacţie rapidă. Pentru a sprijini activităţile profesiniştilor contabili, proiectele în curs de derulare 

ale CECCAR sunt participarea membrilor la deciziile economice şi sociale, în calitatea lor de 

întreprinzători, elaborarea de standarde naţionale de contabilitate pentru IMM-uri, elaborarea de 

ghiduri contabile pe domenii de activitate, dezvoltarea de standarde profesionale pentru 

misiunile experţilor contabili şi elaborarea de standarde de calitate. 
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CECCAR - suport pentru PMM-uri şi IMM-uri 

 Profesioniştii contabili au la dispoziţie 
resurse nenumăratepentru dezvoltarea lor 
profesională astfel încât să asigure servicii 
calitative întreprinderilor mici şi mijlocii, dar 
şi oricărei entităţi. Comitetul pentru Practici 
Mici şi Mijlocii din cadrul IFAC, ghiduri şi 
standarde, lucrări de referinţă ale celor mai 
importanţi experţi ai domeniului sau site-
urile CECCAR şi IFAC sunt numai câteva 
dintre acestea.  

CPMM din cadrul IFAC 

        Înfiinţat pentru a crea premisele creşterii 
capacităţii PMM-urilor în activitatea lor de 
asistenţă a IMM-urilor, Comitetul pentruPractici 
Mici şi Mijlocii (CPMM) din cadrul IFAC este format din 18 membri din diverse părţi ale lumii, iar 
principalul obiectiv strategic al său îl reprezintă contribuţia la procesele şi procedurile de primire 
a politicilor IFAC şi participarea la dialogul cu reglementatorii mondiali. În acest sens, cele mai 
recente exemple sunt contribuţia şi răspunsul pe care IFAC le-a acordat la Cartea Verde, în 
cadrul căruia CPMM a avut un cuvânt extrem de important de spus. 

Un alt obiectiv strategic al Comitetului îl constituie contribuţia sa la forma şi conţinutul 
strandardelor internaţionale de audit. Pentru că practicile mici şi mijlocii sunt reglementate în 
general de un reglementator sau de mai mulţi reglementatori specifici, pe când IMM-urile sunt 
reglementate de o mulţime de reglementatori, iar pentru ca o practică mică şi mijlocie să 
răspundă şi să acorde servicii de calitate acestor IMM-uri, CECCAR trebuie să se lovească de 
toate aceste reglementări, unul dintre cele mai importante aspecte fiind faptul că cele specifice 
profesiei contabile ţin de audit şi de contabilitate.  

Corpul invită profesioniştii contabili să participe la toate activităţile IFAC-ului prin 
intermediul organismului local CECCAR, să transmită opiniile şi recomandările privind 
produsele sale, contribuind astfel la creşterea competitivităţii firmelor de servicii profesionale 
contabile pentru că numai prin creşterea calităţii acestor servicii pe care profesioniştii contabili le 
oferă întreprinderilor mici şi mijlocii ei pot aduce un plus de respect acestei profesii extrem de 
importante în România.  
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Ghiduri şi resurse web 

Prin intermediul CECCAR, Comitetul pentru Practici Mici şi Mijlocii din cadrul IFAC oferă 
profesioniştilor contabili ghiduri practice şi resurse web extrem de utile şi de interesante precum 
site-ul www.ifac.org, portalul www.ifacnet.com - practic un motor de căutare adaptat contabililor 
unde se pot găsi mai multe informaţii bine proiectate, specifice contabilităţii, şi ghidurile 
necesare oricărui expert contabil care doreşte să ofere servicii de calitate. Principalele ghiduri 
care au fost realizate până în prezent sunt "Ghid de utilizare a Standardelor Internaţionale de 
Audit în auditarea întreprinderilor mici şi mijlocii", "Ghidul de control al calităţii pentru practicile 
mici şi mijlocii" şi "Ghidul de Organizare a Activităţii al unei Practici Mici şi Mijlocii", care aduc un 
real aport unei firme mici de consultanţă oferind studii de caz, recomandări şi instrumente pe 
care profesioniştii le pot utiliza şi aplica. În viitor, IFAC îşi propune să actualizeze materialele 
informative şi să editeze un suport destinat utilizării ghidurilor pentru formare profesională.  

Lucrări de referinţă ale domeniului contabil 

Printre standarde şi ghiduri, la Editura 

CECCAR a fost publicată ediţia a IV-a, revizuită 

şi adăugită a lucrării "Iniţiere în evaluarea 

întreprinderilor" a prof. univ. dr. Marin Toma, 

figură emblematică a mediului profesional 

contabil românesc şi principalul artizan al 

recreării CECCAR. "Dincolo de efortul imens, 

depus în ultimul deceniu, pentru organizarea şi 

punerea într-o funcţionare polivalentă a profesiei 

contabile liberale, domnul Marin Toma se face 

cunoscut prin numeroasele sale lucrări publicate 

în perimetrul auditului, expertizei contabile, 

evaluării întreprinderilor, pentru a cita numai 

principalele preocupări de îmbogăţire a fondului 

editorial de carte situat în zona contabilităţii", 

menţionează prof. univ. dr. Niculae Feleagă în  
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capitolul de introducere al acestei lucrări de referinţă. Preocupările domniei sale sunt remarcate 

şi în domeniul creării de întreprinderi, fuziunii, divizării şi lichidării acestora, preocupări care, 

alături de tema evaluării întreprinderilor, pun contabilitatea în dialog cu subiecte de mare 

respiraţie în zona ştiinţelor economice şi financiare, adaugă domnul Feleagă în acelaşi capitol 

introductiv. Bogăţia de idei, abordările metodologice şi practice, studiile care pleacă de la teoria 

clasică a economiei, conform căreia cercetările echilibrului economic sunt centrate pe concepţia 

despre relaţia valoare-cost transformă lucrarea într-un "vademecum" al domeniului studiat. 

"Iniţiere în evaluarea întreprinderilor" nu dezvoltă analiza financiară şi strategică şi nu prezintă 

decât exemplificativ corecţiile ce trebuie aduse conturilor societăţii, aşa cum sunt ele prezentate 

în situaţiile financiare, corecţii indispensabile şi prealabile aplicării oricărei metode de evaluare, 

descrie excelent domnul Marin Toma în cuvântul de la începutul cărţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    RRRooollluuulll   CCCEEECCCCCCAAARRR   îîînnn   vvviiiaaaţţţaaa   eeecccooonnnooommmiiicccăăă   aaa   ţţţăăărrriiiiii   



 

 

 

8 

 

 

Profesionistul contabil CECCAR, consultant pentru întreprinderi 
 

       În condiţiile în care legislaţia 
se modifică într-un ritm alert, iar 
companiile îşi schimbă sau extind 
profilul de activitate, există unele 
întreprinderi mult mai deschise în 
a apela la serviciile unor 
consultanţi care le pot consilia 
oferindu-le strategii, sprijin în 
atragerea de fonduri, în 
gestionarea riscului sau în 
evaluare. Există şi întreprinderi 
care, deşi nu dispun de expertiză 
internă, evită, din obişnuinţă, să 
accepte posibile servicii de consultanţă de la profesioniştii contabili şi aleg să îi consulte 
doar atunci când se găsesc în situaţii limită, însă aflat permanent în centrul activităţii 
unei entităţi în care interesele acţionarilor, clienţilor, furnizorilor şi ale angajaţilor sunt de 
multe ori divergente, profesionistul contabil are menirea ca, pe baza situaţiilor financiare 
reale şi corecte, să ofere o oglindă sintetică a activităţii, transpusă în cifre, dar care stau 
la baza deciziilor manageriale. 

         În calitate de consultant pentru diverse entităţi, profesionistul contabil oferă soluţii practice 
care ajută întreprinderile să îşi îmbunătăţească activitatea prin creşterea eficienţei şi 
productivităţii, le asigură cele mai bune servicii în domeniul financiar, contabil, fiscal, al 
resurselor umane, şi ajută, în special, la contracararea influenţelor negative cu care o 
întreprindere se poate confrunta.  

IMM-urile - principalii beneficiari ai consultanţei  

         În contextul în care IMM-urile creează oportunităţi de angajare şi actori-cheie ai 
prosperităţii colectivităţilor locale şi regionale, managementul lor este mai interesat să analizeze 
cum se realizează valoarea adăugată în cadrul afacerii proprii, este mai realist în ceea ce 
priveşte recuperarea investiţiilor în comparaţie cu alte întreprinderi, profesioniştii contabili sunt 
principalii lor consultanţi. Mai mult decât atât, există preocupări ale organismelor profesionale 
de profil pentru sprijinirea IMM-urilor în plan internaţional, iar politicile şi practicile care vizează 
nevoile întreprinderilor mici şi mijlocii trebuie să ţină seama de problemele diverse cu care se 
confruntă  
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acestea. În acest sens, în cadrul CECCAR funcţionează Comitetul pentru Practici Mici şi Mijlocii 
care urmăreşte cunoaşterea şi implementarea, în primul rând, la nivel naţional a tuturor 
standardelor emise de Comitetul PMM din cadrul Federaţiei Internaţionale a Contabililor - IFAC.  

Misiunea PMM-urilor - diversificarea serviciilor  

Pentru a satisface nevoile în creştere ale entităţilor, dar în special pe cele ale IMM-urilor, 
şi a nu se confrunta cu scăderea numărului de clienţi şi a veniturilor, PMM-urile trebuie să 
evolueze, să reconsidere întreaga bază de aptitudini, modelele de lucru şi de referinţă. 
Profesionistul contabil trebuie, astfel, să treacă în plan secund vechile lui preocupări de a 
înregistra documente sau de a întocmi situaţiile financiare ale unei societăţi, şi să ocupe un loc 
important printre specialiştii de la nivelul unui IMM, să-şi aducă aportul la buna administrare şi 
conducere a întreprinderii prin consultanţa  pe care o oferă. Mai important decât atât, el trebuie 
să-şi extindă sfera de responsabilităţi şi să diversifice consultanţa oferită astfel încât să 
genereze servicii de o calitate superioară pentru întreprinderi.  

Servicii de calitate şi încredere instituţională   

Cele mai importante activităţi pe care profesionistul contabil le poate desfăşura pentru o 
entitate sunt: misiunea de ţinere a contabilităţii, servicii de analiză diagnostic, consultanţă pentru 
obţinerea finanţării întreprinderilor, consultanţă pentru implementarea proiectelor europene, 
consultanţă în domeniul fiscal, consultanţă pentru restructurarea afacerii. În ceea ce priveşte 
misiunea de ţinere a contabilităţii, profesionistul contabil va trebui să analizeze costurile şi să 
informeze conducerea societăţii despre anomaliile constatate, să identifice distorsiunile 
generate de inflaţie, impactul asupra gestiunii întreprinderii, să cuantifice incidenţa deprecierii 
monedei naţionale asupra finanţării întreprinderii, să detalieze în analitic conturile de cheltuieli 
având în vedere că o contabilitate ţinută doar la nivel sintetic poate determina neplăceri şi 
greutăţi care pot merge până la intrarea în insolvenţă. 

Serviciile de analiză diagnostic sunt indispensabile în momentul iniţierii de acţiuni de 
restructurare/vânzare-cumpărare/cesiuni părţi sociale, de colaborări cu parteneri străini, 
realizării de asocieri, constituirii de societăţi mixte, constatării unei situaţii de criză în cadrul 
unităţii, urmăririi îmbunătăţirii controlului preventiv, încheierii sau reînnoirii contractelor 
manageriale, solicitării de împrumuturi bancare sau subvenţii bugetare.  

Pe lângă acestea, consultanţa pentru obţinerea finanţării reprezintă o nişă în continuă 
dezvoltare pe care profesioniştii contabili o pot aborda. Mondializarea pieţelor şi condiţiile de 
criză determină IMM-urile să aibă o nevoie imensă de finanţare, mai ales că acestea sunt în 
căutare de finanţare pe pieţele străine deoarece costul capitalului este un element foarte  
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important în obţinerea performanţei, exprimată prin profitabilitate şi lichiditate. O altă sursă de 
finanţare o constituie proiectele, însă problema este finanţarea de la bănci. Din păcate, din 
cauza faptului că piaţa financiară este încă în dezvoltare, majoritatea IMM-urilor apelează la 
forma de finanţare cunoscută, respectiv împrumutul bancar. 

Un alt domeniu interesant este cel al proiectelor cu fonduri europene unde profesioniştii 
contabili sunt deseori contactaţi pentru etapele de implementare. Un bun consultant pentru 
implementarea acestor tipuri de proiecte trebuie să aibă cunoştinţe în domeniile economic, 
financiar, marketing, management şi, de ex., agricultură, dar mai important este că trebuie să 
facă dovada, în faţa clientului, de capacităţi de coordonare şi planificare strategică. 
În domeniul fiscal, consultanţa oferită de profesionistul contabil constă în alegerea variantelor 
economice optime pentru a contribui la diminuarea influenţei nefavorabile a presiunii fiscale, 
evaluarea impactului fiscal asupra rezultatului prin cunoaşterea facilităţilor fiscale de care poate 
beneficia (înlesniri fiscale, amânări, eşalonări), dar şi a sancţiunilor de natură fiscală, analiza 
cheltuielilor aferente obligaţiilor fiscale (pondere în cifra de afaceri, pondere în total cheltuieli de 
exploatare), elemente care în mod normal trebuie avute în vedere la elaborarea unui plan de 
afaceri, prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. 

Profesionistul contabil are un rol extrem de important mai ales în restructurarea 
afacerilor, ceea ce poate însemna restructurări interne, care au ca obiect remodelarea juridică a 
puterii în interiorul unui grup, reorganizarea afacerii, care presupune regândirea interacţiunilor 
cu piaţa în scopul exploatării cu eficienţă a relaţiilor comerciale, fuziunea, care se realizează în 
principal din raţiuni de optimizare a costurilor de operare, dar şi în scopul consolidării 
portofoliului de clienţi.  

Indiferent de domeniul în care acţionează, profesionistul contabil beneficiază, în primul 
rând, de încrederea instituţională derivată din poziţia de membru al liderului programelor de 
pregătire profesională în domeniul profesiei contabile, CECCAR, care dezvoltă şi consolidează 
această profesie în scopul deservirii interesului public. 

 
Vicepreşedinte al CECCAR  

Lector Univ. Drd. Ecaterina Necşulescu 
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Iubeşte-ţi contabilul! de Petre Barbu  
 
 
Contabilii nu fac audienţă. Ei trăiesc în anonimat, nu caută lumina 
reflectoarelor. 
 

Există în România nişte oameni harnici, modeşti, foarte atenţi cu munca lor şi, mai ales, 
cu banii altora: contabilii. Ei ştiu foarte bine să socotească şi să numere banii, poate de aceea 
imaginea lor publică este caraghioasă şi enervantă: oameni colţoşi, posomorâţi şi preocupaţi tot 
timpul să rezolve hârtii. E imposibil să te tocmeşti cu ei ori să-i păcăleşti cu un leu. Ei respectă 
cifrele. Cum să-i simpatizezi pe aceşti oameni? Cum să-i iubeşti, de vreme ce ştiu în orice 
moment cât ai cheltuit, cât ai risipit, cât ai câştigat, câte parale faci?  

Contabilii lucrează cu „ochiu' dracului", dar asta nu înseamnă că sunt în slujba Diavolului. 
Stau cuminţi pe scaune, opt-zece ore, cu riscul de a face hemoroizi, şi introduc în calculatoare 
tot felul de facturi, chitanţe, bonuri, state de plată... Contabilii sunt furnicile capitalismului, fie că 
sunt angajaţi la firmele private, fie că au cartea de muncă la stat. N-am auzit până acum ca 
breasla contabililor să facă greve, să protesteze, să iasă în stradă, să picheteze Ministerul 
Finanţelor ca să „flexibilizeze" normele metodologice ale unor legi tâmpite. N-am văzut 
niciodată la un talk-show TV un contabil care să se plângă de muncă, de leafă, de sporuri, de 
şefii săi idioţi, de patronii şmecheri sau care să-i înjure pe Băsescu şi pe Boc... Contabilii n-au 
timp de vorbărie, pentru că ţin în spate zeci de mii de firme. Fără să aibă pretenţia la glorie (ca 
liderii noştri de opinie), la onoruri (ca militarii), la audienţă (ca starletele TV), la aplauze (ca 
actorii), la încurajări (ca fotbaliştii), la voturi (ca avocaţii care candidează în Parlament). Şi nici 
n-au aroganţa bancherilor sau ipocrizia brokerilor de asigurări. 

În cei 21 de ani de capitalism, contabilii n-au plecat în masă, unde-au văzut cu ochii (ca 
medicii sau ca softişti), în căutarea unor lefuri mai bune. Şi dacă ar pleca, ziarele noastre nu i-ar 
băga pe prima pagină. Contabilii nu fac audienţă. Ei trăiesc în anonimat, nu se înghesuie pe 
scene, în lumina reflectoarelor. N-au loc nici pe coperţile publicaţiilor de business. Acolo se 
lăfăie managerii de top, miliardarii, directorii financiari, pe care, ce ironie!, tocmai contabilii, prin 
munca lor, i-au făcut „oameni". Nici măcar nu există vreun Monument al Contabilului 
Necunoscut sau vreun cimitir al contabililor căzuţi la datorie... Niciun contabil merituos n-a fost 
decorat cu medalia Cavaler al Ordinului Naţional „Steaua României". Nici n-a fost imortalizat 
vreunul într-o statuie plasată într-un parc ori într-un tablou la Muzeul Naţional de Artă. Până şi 
umoriştii noştri i-au uitat pe contabili în scenete, cuplete şi în scheciurile radiofonice! De ziua lor 
naţională (21 septembrie) nu se organizează chermeze cu mititei şi bere, concerte în pieţe sau 
„băi de mulţime". Dar contabilii nu suferă. 

Îmi place să cred că atât Diavolul, cât şi îngerii au contabilii lor, cărora le cer, din când în 
când, bilanţurile cu sufletele pe care le mai au în conturi.  
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CECCAR: BANCILE VOR TREBUI SA CONCILIEZE CU 
STATUL COSTURILE FISCALE ALE TRECERII LA IFRS 
de George Dobre  

 
  Performantele, potrivit 
standardelor internationale, 
sunt mai volatile decat cele 
obtinute ca efect al aplicarii 
directivelor europene   Primul 
set de situatii financiare indivi-
duale conform noilor norme 
urmeaza fie cunoscut la 
sfarsitul anului 2012 

La nivel national exista o 
lipsa de coerenta in ceea ce 
priveste asigurarea cadrului legal 
necesar trecerii la standardele 
internationale de raportare finan-
ciara (IFRS) in situatiile financiare 
ale bancilor, spune, intr-un interviu 
acordat ,,Fin.ro”, Stefan Bunea, 
directorul Institutului National de 
Dezvoltare Profesionala Continua 

al CECCAR. 
In principal, explica oficialul, trebuie sa se asigure conditiile necesare schimbarii de 

referential, iar acestea implica modificari ce vor trebui aduse in legea societatilor comerciale si 
in Codul Fiscal. ,,Autoritatea fiscala va trebui sa stabileasca regimul fiscal al elementelor de 
performanta financiara recunoscute ca efect al trecerii la IFRS ca baza de tinere a contabilitatii. 
Practic, rezultatul obtinut prin aplicarea IFRS va fi baza in calculul rezultatului distribuibil si al 
sarcinii fiscale. Rezultatul obtinut conform IFRS este mai volatil decat cel obtinut ca efect al 
aplicarii directivei europene. Aceasta volatilitate interfereaza cu obiectivul de predictibilitate 
fiscala necesar asigurarii constructiei bugetare”, a explicat Bunea. 
DE CAND SUNT APLICATE NORMELE 

Bancile aplica IFRS inca din anul 2006 in vederea elaborarii situatiilor financiare 
consolidate. Incepand cu 1 ianuarie 2011 s-a trecut la aplicarea IFRS in situatiile financiare 
individuale in baza unui regulament al Bancii Nationale a Romaniei. Primul set de situatii 
financiare individuale conform IFRS urmeaza sa fie prezentat la finele anului 2012. 
Decizia de extindere a ariei de aplicare a IFRS este urmarea acordului incheiat cu Fondul 
Monetar International, dar exprima si punctul de vedere al bancilor din ultimii ani. 
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      Institutiile de credit oricum elaborau un al doilea set de situatii financiare conform IFRS 
pentru nevoi proprii, pe langa cel conform Ordinului BNR. Decizia de aplicare doar a IFRS in 
situatiile financiare ale bancilor va avea ca efect diminuarea costurilor legate de raportarea 
financiara. ,,Anul aceasta va fi un an dificil, deoarece pentru nevoia de control prudential si de 
determinare a efectelor fiscale, bancile vor aplica inca vechile reglementari. De altfel, acestea 
vor trebui sa furnizeze informatia autoritatii fiscale pentru luarea unor decizii privind costul fiscal 
al aplicarii IFRS. BNR a colectat anul trecut de la bancile comerciale situatii cu diferentele care 
apar intre profitul obtinut conform IFRS si cel raportat conform directivei europene, dar inca nu 
s-au adus modificari Codului Fiscal in acest sens”, a precizat directorul din cadrul INDPC al 
Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR). 
 
COSTURI PENTRU SISTEMUL BANCAR 
 
        Stefan Bunea, care este si reprezentantul in cadrul Comisiei Tehnice a Consiliului 
Contabilitatii si Raportarilor financiare, spune ca decizia de a extinde aplicarea IFRS incepand 
cu sistemul bancar este justificata, deoarece schimbarea de referential contabil implica costuri 
semnificative, iar sistemul bancar poate sa le suporte. Acesta explica ca institutiile de credit vor 
avea de suportat costuri fiscale, costuri de ajustare a sistemelor  informatice si a procedurilor 
interne si costuri cu resursele umane, valoarea acestor costuri putand fi cunoscuta doar pe ma-
sura implementarii IFRS. ,,Tot ce pot sa va spun este ca in cadrul Comisiei Consultative a 
raportarii financiare, reprezentantii bancilor au spus ca implementarea anumitor proceduri 
pentru aplicarea anumitor reguli IFRS este una care necesita timp si consum de resurse”, a 
declarat Bunea. Directorul INDPC a precizat ca unele institutii de credit au avut dificultati in 
colectarea informatiilor conform referentialului IFRS.  
,,Acestea au trebuit sa fie sustinute de BNR, iar banca centrala a acordat un suport real pentru 
aceste banci, astfel incat si ele sa faca trecerea la IFRS de la 1 ianuarie 2011. Banca Nationala 
vrea o raportare «ultraprudentiala» cu pri-vire la riscul la care sunt supuse bancile, or 
referentialul IFRS induce o doza de volatilitate a rezultatelor si o anumita flexibilitate in 
selectarea politicilor contabile. Va trebui ca BNR sa-si stabileasca procedurile pentru controlul 
prudential in contextul aplicarii IFRS la nivel individual, iar unele decizii se vor lua pe parcurs, in 
functie de situatiile reale care vor fi constatate la nivelul sistemului bancar”, a completat Bunea. 
Acesta a adaugat ca exista diferente intre provizioanele care s-ar recunoaste ,,ultraprudential” 
prin aplicarea directivelor europene si a regulilor BNR, fata de provizioanele care s-ar 
recunoaste prin IFRS. ,,Problemele legate cu prudenta in sistemul bancar sunt mai vechi. 
Aplicand directivele europene, unele banci, chiar in situatii de criza, au facut rabat de la 
prudenta”, a concluzionat Stefan Bunea. Astfel, prin aceste practici, unele banci si institutii 
financiare nebancare  si-au subevaluat provizioanele in anii trecuti pentru a raporta o 
performanta multumitoare, iar efectele s-au vazut in rezultatele slabe publicate in 2010.   
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CECCAR VREA CURATENIE IN PIATA SERVICIILOR CONTABILE 
de Petru Done 
 
        Analiza situatiei din piata serviciilor profesionale realizate de expertii contabili si contabilii 
autorizati a fost una dintre temele Confeintei nationala a Corpului Expertilor Contabili si 
Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR), care a avut loc la sfirsitul saptaminii trecute. La 
conferinta au participat 17 reprezentanti ai Filialei CECCAR Bacau. 
       Tema pusa in discutie a fost motivata de unele masuri luate, de la inceputul acestui an, de 
Ministerul Finantelor, cu privire la piata serviciilor de contabilitate, care a propus doua initiative 
legislative in acest sens. Prima se refera la modificarea Legii contabilitatii, iar a doua este 
proiectul unei ordonante de urgenta a Guvernului, prin care se permite si absolventilor de studii 
economice superioare sa tina contabilitatea firmelor cu o cifra de afaceri sub 35.000 de euro. 
“Conferinta nationala – spune presedintele filialei Bacau a CECCAR, Marcel Bulinschi – a 
analizat activitatea asociatiei profesionale din care facem parte derulata in anul 2010. Si anul 
trecut, analiza pietei seviciilor profesionale si stabilirea de masuri pentru evitarea dezordinii pe 
aceasta piata au fost in atentia CECCAR, pentru ca si anul trecut au continuat sa se manifeste 
fenomene care altereaza piata”. Principalul fenomen care ii ingrijoreaza pe profesionistii 
contabili este munca la negru in domeniul lor de activitate, prestata de persoane inca 
necontrolate si chiar necontrolabile. Expertii contabili si contabilii autorizati cred ca cel mai greu, 
din acest punct de vedere, va fi cu acei membri ai corpului lor profesional care semneaza situatii 
financiare intocmite de functionari publici sau de alte persoane care nu au dreptul legal de a 
profesa. 
       Conferinta nationala a CECCAR a analizat si alte masuri, care s-au referit la clarificarea 
pozitiei diferitelor categorii de membri ai corpului in piata serviciilor contabile. “Noi – a precizat 
Marcel Bulinschi – credem ca pe aceasta piata este loc pentru toata lumea, dar sa se respecte 
legea. Mai consideram ca incredintarea intocmirii situatiilor contabile direct absolventilor, fie ei si 
de studii superioare economice, presupune si un risc pentru managerul si proprietarul unei 
afaceri, dar, in acelasi timp, si piata se va degaja astfel de mult balast si vor iesi la lumina multe 
dintre activitatile facute pe ascuns”. 
      Conferinta nationala a CECCAR a hotarit, de asemenea, lamurirea situatiei membrilor 
inactivi ai asociatiei profesionale. In filialele CECCAR este dusa, de altfel, o campanie continua 
de integrare a acestora in asociatie.  

BĂCĂUANI LA CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ CECCAR – ICAEW 
de Petru Done  

       Filiala Bacau a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania 
(CECCAR) a fost reprezentata la conferinta internationala “Perspective post-criza – Focus  
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asupra IMM-urilor”, care a avut loc la sfirsitul saptaminii trecute la Bucuresti, de 17 dintre 
membrii ei. Conferinta a fost organizata de CECCAR in colaborare cu Institutul Contabililor 
Autorizati din Anglia si Tara Galilor (ICAEW). Evenimentul a fost deschis de presedintele 
CECCAR, Marin Toma, de directorul regional pentru Europa al ICAEW, Martin Manuzi, de 
ministrul Finantelor Publice, Gheorghe Ialomitianu, de presedintele Agentiei pentru 
Implementarea Proiectelor si Programelor pentru IMM, Cristian Haiduc, de presedintele 
Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii, Ovidiu Nicolescu, de presedintele 
Asociatiei Romane a Bancilor, Radu Gratian Ghetea, si de presedintele Camerei de Comert si 
Industrie Bucuresti, Sorin Dimitriu. 
Conferinta a abordat trei teme considerate de maxima importanta la ora actuala in domeniu: 
“Gestionarea redresarii si asigurarea dezvoltarii”, “Accesul IMM-urilor la finantare” si 
“Profesionistii contabili in calitate de consultanti pentru intreprinderi”. Tematica a avut in vedere 
provocarile la nivel international pentru activitatea IMM-urilor si a Practicilor Mici si Mijlocii si 
pentru punerea de acord a activitatii economice externe cu cea interna. 
O tema in voga se arata a fi statutul profesionistilor contabili in calitate de consultanti pentru 
intreprinderi. Calitatea de consultant este deja pusa in valoare in relatiile contabililor cu mediul 
de afaceri, dar notiunea de consultanta contabila si financiara este una noua si ea va fi definita 
in primul rind de realitatea economica in care a aparut. Pe aceasta tema, filiala CECCAR Bacau 
are in intentie organizarea unei dezbateri profesionale, probabil la sfirsitul lunii in curs.  
 
TOP 5 ECONOMIC BACAUAN (1 – 7 APRILIE) 
de Petru Done  

Aceasta rubrica etaleaza cele mai bune rezultate, cele mai importante actiuni si cele mai 
mari efecte pe care o societate comerciala, o organizatie sau o institutie, chiar si o personalitate 
sau alta, le-au obtinut s-au le-au produs pe parcursul unei saptamini in judetul Bacau. Facem, 
saptaminal, de vineri pina joi, o selectie a celor mai importante evenimente economice ori 
social-politice cu efect asupra dezvoltarii economice a judetului mai ales in aceasta perioada 
critica economic si financiar. Asadar, pentru aceasta perioada: 
1. Directia Silvica Bacau – Pentru scaderea volumului delictelor silvice la cea mai joasa cota din 
ultimii 20 de ani. 
2. Dedeman Bacau – Pentru aparitia in Topul tranzactiilor 2011, organizat de Ziarul financiar, 
pentru preluarea unui teren in Cluj-Napoca, unde a fost construit cel de-al 22-lea magazine al 
retelei nationale. 
3. Cora Romania – Pentru aparitia in Topul tranzactiilor 2011, organizat de Ziarul financiar, 
pentru preluarea unui teren in Bacau, unde a fost construit unul dintre magazinele retelei sale 
nationale. 
4. CECCAR Bacau – Pentru clasarea intre primele zece filiale ale Corpului Expertilor 
Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR) cu activitatea din anul 2010. 
5. Agricola Bacau – Pentru nominalizarea la gala Annual Investment Awards, organizata de 
revista Business Review. 
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STANDARDUL nr. 40 - Controlul calităţii şi managementul relaţiilor cu 
clienţii unei firme membre CECCAR şi Ghid de aplicare  
 

Editura CECCAR a publicat Standardul nr. 40 prin care oferă 
importante recomandări privind responsabilităţile unei firme 
membre CECCAR pentru sistemul propriu de control al calităţii 
serviciilor contabile prestate de aceasta. Structurată în trei părţi, 
lucrarea va curprinde standardul propriu-zis despre controlul 
calităţii, ghidul orientativ pentru elaborarea Manualului de control 
al calităţii într-o firmă membră a Corpului şi ghidul orientativ 
privind managementul relaţiilor cu clienţii, capitole prin care se 
vor prezenta politici şi proceduri proiectate pentru a ajuta firmele 
membre CECCAR să stabilească şi să implementeze un sistem 
eficient de control al calităţii, dar şi bune practici de afaceri, 
reţete, recomandări şi alte alianţe, pentru îmbunătăţirea şi 
consolidarea relaţiilor cu clienţii.  

Lucrarea reprezintă o adaptare a Standardului Internaţional 
de Control al Calităţii emis de IFAC (ISQC nr. 1) şi răspunde 
cerinţelor legale privind calitatea serviciilor furnizate de membrii 
CECCAR, precum şi obligaţiilor stabilite prin SMO 1 (Declaraţia 
obligaţiilor de membru) emisă de IFAC potrivit cărora Corpul, ca 

membru IFAC, trebuie să stabilească şi să publice standarde privind controlul calităţii şi 
îndrumările care cer firmelor membre să implementeze un sistem de control al calităţii pentru 
serviciile prestate de acestea. 
 
 „Standardul profesional nr. 22. Misiunea de 
examinare a contabilităţii, întocmirea, semnarea şi 
prezentarea situaţiilor financiare” 
 

Aflată la a patra ediţie, revizuită, reeditarea acestui ghid 
din Colecţia Standarde Profesionale s-a realizat ca urmare a 
succesului înregistrat în rândul profesioniştilor contabili şi a 
modificării Legii contabilităţii prin care experţilor contabili li s-a 
încredinţat misiunea de întocmire şi semnare a situaţiilor 
financiare. 

Lucrarea se opreşte asupra următoarelor subiecte: 
Standardul profesional nr. 22: Misiunea de examinare a 
contabilităţii, întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare, 
Ghid pentru aplicarea Standardului profesional nr. 22: Misiunea 
de examinare a contabilităţii, întocmirea şi  
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prezentarea situaţiilor financiare, Norme generale de bază aplicabile tuturor misiunilor expertului 
contabil.  

În conţinut veţi găsi o multitudine de informaţii despre normele de comportament 
profesional, de lucru, de raportare, cadrul de referinţă al misiunilor profesioniştilor contabili, 
demersul general al misiunii de examinare a contabilităţii, întocmirea şi prezentarea situaţiilor 
financiare, succesiunea etapelor demersului metodologic.  
Lucrarea se poate achiziţiona de la filialele CECCAR din toată ţara. 
 
A fost revăzut, reclasificat şi redenumit  
„Codul Etic Naţional al Profesioniştilor Contabili” 

 
Codul Etic Naţional al Profesioniştilor Contabili din România, 

aprobat prin Hotărârea nr. 10/65 din 2010 a Conferinţei Naţionale, a 
fost revăzut, reclasificat şi redenumit în conformitate 
cu Codul etic internaţional al profesioniştilor contabili, 
ediţia 2009, ca urmare a obligaţiilor statutare ce decurg pentru 
C.E.C.C.A.R. din calitatea sa de membru al Federaţiei Internaţionale 
a Contabililor (IFAC). 

Codul se adresează tuturor profesioniştilor contabili şi 
angajaţilor contabili din cadrul asociaţiilor profesionale ale acestora, 
patronate de C.E.C.C.A.R. 

Acest cod a fost adoptat de Consiliul Superior al Corpului 
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România în baza 
Hotărârii nr.10/65 din 2010 a Conferinţei Naţionale.  
 

 

Diplomă pentru Parteneriat 
cultural 

          Biblioteca Judeţeană „Ştefan 
Bănulescu” a acordat filialei Ialomiţa a 
CECCAR, în cadrul acţiunii „Săptămâna 
Bibliotecilor”, diploma pentru Parteneriat 
cultural datorită colaborării realizate în 
ultimii doi ani cu prilejul Saloanelor Anuale 
de Carte la care filiala a fost prezentă în 
calitate de promotor al publicaţiilor realizate de Editura CECCAR.   
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Cluj-Napoca: Târgul de Carte Caravana Gaudeamus 

 Filiala Cluj a CECCAR a participat, în perioada 13-17 aprilie, la Târgul de Carte 
Caravana Gaudeamus, organizat în Piaţa Unirii din Cluj-Napoca. Standul Editurii a fost 
amenajat excepţional, cu materiale promoţionale şi lucrări aparţinând autorilor 
CECCAR. În cadrul acţiunii, echipa filialei a distribuit vizitatorilor cataloagele publicaţiilor 
Editurii CECCAR, semne de carte cu Editura CECCAR, revista CECCAR, precum şi  
pliante cu informaţii despre examenul de acces la profesie ce se va organiza în 18-25 
septembrie a.c., despre Programul de masterat pentru care a fost încheiat protocol de 
echivalare a examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert 
contabil şi despre cursurile de Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor care 
se vor organiza de filială. 
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CECCAR a participat la seminarul ştiinţific Anual al ECGI 

Conducerea executivă a Corpului 
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi 
din România, reprezentată de directorul 
general, ec. Daniela Vulcan, a participat 
vineri, 8 aprilie 2011, la Seminarul ştiinţific 
anual al Institutului European pentru 
Guvernare Corporativ (ECGI). La fel ca la 
ediţiile anterioare, tema întâlnirii a fost 
actuală şi, totodată, controversată: 
"Guvernare şi reglementare pe timp de criză 
- abordarea următoarei crize".  

Discuţiile de la întâlnire au vizat 
cauzele crizei mondiale, dar şi posibile soluţii precum implementarea unor măsuri specifice 
managementului riscurilor. Una din concluziile seminarului a fost faptul că această criză 
financiară a provocat o abundenţă de prevederi politice referitoare la guvernare şi reglementare, 
care au rolul de a întări controlul părţilor interesate şi organelor de reglementare asupra 
instituţiilor şi pieţelor financiare. Ambele seturi de politici sunt nu doar deficitare, ci chiar este 
posibil să fie în detrimentul problemelor pe care încearcă să le rezolve. Între timp, greşelile care 
stau la baza sistemelor financiare rămân nerezolvate şi continuă să fie o potenţială sursă a unei 
noi crize, la fel cum erau şi în urmă cu trei ani. 

CECCAR a devenit membru al ECGI în 2003, participând cu regularitate la întâlnirile 
organizate de acest institut. Pentru a-şi îndeplini rolul său - acela de a sprijini profesioniştii 
contabili spre a avea acces la cele mai recente informaţii în domeniu - Corpul vă invită să aflaţi 
mai multe informaţii despre ECGI şi despre cum să deveniţi membru al acestui organism 
accesând site-ul institutului: www.ecgi.org.   
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Arad: Aspecte practice despre proiectele finanţate din fonduri europene 

Peste 200 de experţi contabili şi contabili 
autorizaţi, membrii ai filialei Arad, au luat parte la 
întâlnirea cu executivul şi conducerea sucursalei 
CECCAR, repezentanţi ai DGFP şi profesori universitari. 
Principalele subiecte discutate au vizat activitaţile 
desfaşurate de executivul filialei, modificarea şi 
completarea  Regulamentului privind efectuarea stagiului 
şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea 
de expert contabil şi de contabil autorizat, dar şi aspecte 
practice legate de proiectele europene, taxa pe valoarea 

adaugată - taxarea inversă sau pro rata. În partea a doua a întalnirii, consilierul superior în 
cadrul DGFP Arad şi lector CECCAR, domnul Vasile Ioan Popa, a prezentat diverse 
reglementări fiscale precum OUG 29/20 martie 2011 privind reglementarea acordării 
eşalonărilor la plată, legea nr. 40/31 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
53/2003 - Codul muncii, OUG nr. 31/ 20 martie 2011 privind interzicerea achiziţionării de la 
persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea 
feroviară, şi circulara privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României 
valabil în luna martie 2011- 6,25 % pe an.  

Pe marginea celor prezentate s-au purtat discuţii, membrii solicitând precizări privind 
punerea în aplicare a actualelor reglementări. 

Giurgiu: Servicii integrate 

Pe 13 aprilie 2011, la sediul filialei CECCAR 
Giurgiu a avut loc o întâlnire a conducerii, reprezentată 
de doamna Mariana Mitrea, preşedinte filială, şi de 
domnişoara Angela Chilat, director executiv, cu membri. 

În prima parte directorul filialei a prezentat 
circulara cu acţiunile ce trebuie întreprinse pentru ca 
membrii filialei să-şi păstreze clienţii şi să atragă noi 
clienţi prin oferirea unor servicii integrate. De asemenea, 
membrilor li s-a reamintit de completarea listei codurilor 

CAEN cu activităţi noi. În partea doua a întâlnirii a fost invitată doamna Florentina Popescu, 
preşedintele Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Giurgiu. Dialogul purtat între membrii şi  
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reprezentantul CAS a fost constructiv, membrii spunând problemele pe care le întâmpină în 
relaţia cu această instituţie. Discuţii s-au purtat şi pe marginea declaraţiei 112. 

Ialomiţa: Nou şi vechi în relaţiile de muncă angajat-angajator 

 Filiala Ialomita  a organizat în data de 21 aprilie masa rotundă cu tema “Nou şi vechi în 
relaţiile de muncă angajat-angajator“, 
întâlnire de lucru la care alături de consiliu, 
preşedinte şi directorul executiv al filialei au 
participat, în calitate de invitaţi, inspectorul 
şef al ITM Ialomiţa, domnul Nedelcu 
Marian, şi inspectorul şef adjunct, doamna 
State Aurelia. 

În cadrul acestei mese reprezentanţii 
ITM au făcut o informare despre 
modificările aduse Codului Muncii de Legea 
40/2011 şi modul în care acestea urmează 
să fie puse în aplicare începând cu această 
lună. Cele mai importante schimbări 
constau în modul de abordare a relaţiilor de 
muncă de către angajatori, şi transferarea 
responsabilităţii privind evidenţa muncii 

prestate de angajaţi în sarcina exclusivă a angajatorului, nemaiexistând în prezent obligaţia 
înregistrării contractelor de muncă  la ITM.  

Prin aceste noi reglementări s-a modificat modul de plată a orelor suplimentare, modul 
de derulare a contractelor pe perioadă determinată, perioada de probă,  stagiatura  
absolvenţilor de studii superioare, perioada neîntreruptă a concediului de odihnă, precum şi  
sancţiunile prevăzute pentru nerespectarea legislaţiei în domeniul muncii. 

Un alt punct aflat pe ordinea de zi a fost noua lege privind exercitarea unor activităţi cu 
caracter ocazional desfăşurate de zilieri, o lege cu foarte mare aplicabilitate şi aşteptată de 
către agenţii economici care desfăşoară activitate în domeniul agriculturii şi folosesc frecvent 
acest gen de muncă.  

S-au purtat discuţii şi pe marginea proiectului de Hotărâre care are în vedere modificarea 
modului de întocmire şi completare a Registrului general de evidenţă a salariaţilor, proiect 
despre care reprezentanţii ITM au comunicat că se află în curs de revizuire la minister, 
necunoscându-se în acest moment amănunte privind conţinutul acestuia.  
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Prahova 
Achiziţionarea certificatului digital  
          La mijlocul lunii trecute, la sediul filialei Prahova a avut loc o întâlnire pentru 
informarea membrilor despre achiziţionarea certificatului digital, necesar transmiterii 
situaţiilor financiare şi a declaraţiilor. La eveniment au participat directorul executiv al 
filialei prahovene, domnul Ion Iancu, şeful biroului Stagiu şi Dezvoltare Profesională 
Continuă, doamna Elena Ene, directorul adjunct al DGFP Prahova, domnul Marian 
Dogaru, şi şeful biroului declaraţii fiscale din cadrul DGFP, domnul Dan Constantin.  

Cu acest prilej, directorul executiv al filialei CECCAR a prezentat membrilor 
participanţi un material despre necesitatea şi avantajele achiziţionării certificatului digital, 
menţionând faptul că, în baza carnetului de expert contabil sau contabil autorizat vizat 
pe anul în curs, membrii beneficiază de numeroase avantaje precum reduceri faţă de 
preţul pieţei. În acest context, domnul Dan Constantin a prezentat necesitatea 
semnăturii digitale şi paşii necesari instalării şi validării certificatului, iar directorul 
executiv adj. al DGFP a vorbit despre problemele pe care le întâmpină în momentul de 
faţă Direcţia Finanţelor Publice în activitatea de primire online a situaţiilor financiare. 
Participanţii au adresat o serie de întrebări despre utilizarea certitificatului digital, precum 
şi despre documentele necesare transmiterii situaţiilor financiare ale clienţilor.  

 
Prevenirea şi combaterea spălării banilor 

Pentru 50 de experţi contabili prahoveni, în cea mai mare parte administratori ai 
societăţilor de expertiză contabilă, au participat la masa rotundă cu tema „Prevenirea şi 
combaterea spălării banilor” organizată de filiala CECCAR Prahova în parteneriat cu 
ONPCSB.  La întrevedere au fost invitaţi reprezentanţi ai Inspectoratului de Poliţie al 
Judeţului Prahova şi ai Gărzii Financiare judeţene. Din partea filialei au fost prezenţi 
domnul preşedinte, Constantin Valerică, membri ai Biroului Permanent al filialei, domnul 
director executiv, Ion Ianc, şi auditorii de calitate. Întâlnirea a fost deschisă de domnul 
Constantin Valerică, care a prezentat informaţii foarte utile despre obligaţiile societăţilor 
de expertiză şi contabilitate şi profesioniştilor contabili care îşi desfăşoară activitatea ca 
liber profesionişti. 

În acest context, domnul Niţu Cornel, membru al Biroului Permanent, a descris 
problemele înregistrărilor în contabilitate a sumelor împrumutate de asociaţi pentru  
derularea activităţii economice şi a adus în atenţia participanţilor obligativitatea ca, 
atunci când aceste sume depăşesc plafonul de 15.000 de euro, să fie transmită cazurile 
la filială şi să le raporteze la ONPCSB. Domnul Preşedinte a accentuat obligativitatea 
prevazută în textul legii de a se desemna o persoană responsabilă de raportările către 
ONPCSB şi transmiterea acestor informaţii trimestrial şi la filială. Domnul Niţu Cornel a 
spus că aspectele care cad sub incidenţa Legii 656/2002 se referă distinct la două  
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activităţi: la  expertizele contabile judiciare şi la misiunea de ţinere a contabilităţii de 
către cabinetele membre CECCAR. 

Invitaţi în calitate de experţi, reprezentenţii Gărzii Financiare au precizat că 
raportările către ONPCSB se fac numai dacă se depăşeste plafonul de 15.000 euro, au 
prezentat aspecte din jurisprudenţa în domeniu, despre cazurile întâlnite la Parchetul de 
pe lângă Tribunalul Prahova, menţionând că încadrarea acestor dosare este dificilă, ca 
instanţele de judecată solicită informaţii despre tranzacţiile considerate suspecte în 
dosare aflate pe rol de la ONPCSB şi că acestea sosesc cu mare ntârziere. 

La sfârşitul discuţiilor s-a arătat că dificultatea în această activitate constă în faptul 
că prevederile legii se adresează entităţilor economice, iar cei care vor să fraudeze nu 
sunt receptivi la prevederile şi sancţiunile legislative. Mai mult decât atât, instrumentele 
pe care le folosesc autorităţile sunt blocarea conturilor, confiscarea sumelor, dar în 
practică jurisdicţională este foarte greu de probat spălarea banilor. Întrevederea s-a 
finalizat cu întrebări adresate reprezentanţilor finanţelor publice despre diverse 
întâmpinate de membrii în activitatea profesională. Şi în perioada următoare se vor mai 
organiza  astfel de întâlniri pe teme specificate.  
 
Consfătuire de lucru  

 
  Filiala Prahova a organizat o întâlnire 
a experţilor care efectuează expertize 
contabile cu  reprezentanţi ai Tribunalului 
Prahova, la care au fost prezenţi doamna 
judecător Garlonta  Ana - şef secţie civilă, 
doamna Rosu Iulia - şef Birou local de  
expertize.  
  Din partea Filialei Prahova au 
participat domnul Preşedinte Constantin 
Valerică, membrii biroului permanent, 
domnul director executiv Ion Iancu, auditorii 
de calitate şi peste 62 de experţi contabili 

membri ai GEJ. 
Cu această ocazie, domnul Constantin Valerică a prezentat prevederile Normelor 

1044/2010 despre expertizele contabile judiciare, accentuând articolul 19 care impune 
prezentarea de către experţi a rapoartelor de expertiză contabilă întocmite pentru 
verificare şi viză la compartimentul de audit.  

Experţii contabili au apreciat întrevederea precizând că ar dori ca astfel de întâlniri 
să se facă periodic.  
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Suceava: Cerinţele misiunii efectuate de experţii contabili 

Şi la filiala CECCAR Suceava a avut loc întâlnirea lunară a membrilor filialei la 
care au participat doamna vicepreşedinte Chihai Luminiţa, doamna director executiv 
Obreja Mona Luisa şi auditorul de calitate, domnul Şerban Filip, circa 48 de membri şi în 
calitate de invitaţi, doamna Ivan Elena din partea ORC Suceava, din partea BRD domnul 
Robert Aniţa, doamna Popovici Mădălina şi doamna Chelaru Felicia, iar din partea Casei 
de Sănătate Suceava doamna Oana Picioc.  

 Cu acest prilej, reprezentanta ORC a prezentat cerinţele misiunii efectuate de 
experţii contabili cu ocazia majorării capitalului social al societăţilor comerciale din contul 
4511. Astfel, Oficiul cere depunerea următoarelor documente: raportul expertului 
contabil, nota contabilă de majorare a capitalului social, balanţa de verificare.  

 În ceea ce priveşte cerinţele normelor profesionale emise de CECCAR, la această 
misiune se impune existenţa unui contract de prestări servicii, araportului de misiune 
întocmit de expertul contabil şi a dosarului de lucru.  

 Doamna Oana Picioc a discutat aspecte legate de documentaţia necesară pentru 
restituirea indemnizaţiilor lunare pentru concediile medicale care depăşesc suma ce se 
compensează prin Declaraţia 112, obligaţia experţilor contabili pensionaţi care 
efectuează expertize contabile de a achita contribuţii la Casa de sănătate pentru 
onorariile încasate. 

 Membrii filialei au adus în discuţie şi au găsit soluţii pentru numeroase speţe pe 
teme fiscale.  
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„OUG 37 - exemplu de bună cooperare între 
Guvern, Ministerul Finanţelor şi CECCAR” 

 

Domnul Preşedinte al CECCAR, 
prof. univ. dr. Marin Toma, a susţinut 
vineri, 29 aprilie, la sediul filialei Bihor, o 
conferinţă de presă având ca temă 
centrală modificările aduse legii 
contabilităţii prin OUG 37 din 2011. 

La eveniment au luat parte domnul 
Valerian Pavel Susa, preşedintele filialei 
Bihor a Corpului, doamna Leonica 
Bochiş, directorul executiv al filialei, şi 
domnii Gomboş Iuliu şi Bene Ioan, membri ai Biroului Permanent al Consiliului 
filialei Bihor. De asemenea au fost invitaţi şi au participat toţi reprezentanţii mass-
mediei locale şi naţionale. 

Cu acest prilej, domnul preşedinte, prof. univ. dr. Marin Toma, a declarat  că 
"OUG 37 este cel mai elocvent exemplu de bună cooperare dintre Guvern, 
Ministerul Finanţelor şi CECCAR. Vă mărturisesc că am felicitat chiar personal 
ministerul pentru modul în care a înţeles să colaboreze pentru finalizarea acestor 
modificări. Demersurile au început dur, era un dezastru generalizat asupra 
bugetului, în primul rând, pentru că se punea în pericol exact baza de asigurare a 
resurselor la buget, dar pe parcurs cooperarea a fost foarte bună. Este primul 
document în care s-a colaborat perfect între CECCAR şi Ministerul Finanţelor".  

Preşedintele Consiliului Superior al CECCAR a precizat că asistăm la o 
deschidere cu paşi prudenţi în ceea ce priveşte modernizarea sistemului contabil, 
realizată prin: 

 armonizarea sistemului contabil românesc cu Standardele Internaţionale 
de Raportare Financiară (IFRS) şi 

 separarea activităţilor privind “ţinerea şi organizarea contabilităţii de 
activităţile “privind întocmirea şi semnarea situaţiilor financiare”.  
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1. Legea nr.40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul 

muncii, publicată în Monitorul Oficial al României nr.225 din 31 martie 2011. 
 
Principalele modificări ale Codului muncii, introduse prin Legea nr. 40/2011 se referă la: 

I. Creşterea perioadei pentru verificarea aptitudinilor salariatului la încheierea contractului 
individual de muncă de la cel mult 30 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel 
mult 90 de zile calendaristice, la cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de 
execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere. 
II. Eliminarea limitării la angajarea succesivă a mai mult de trei persoane pe perioade de 
probă pentru acelaşi post. Noua reglementare prevede că perioada în care se pot face 
angajări succesive de probă ale mai multor persoane pentru acelaşi post este de maximum 12 

luni. 
III. Registrul general de evidenţă a salariaţilor se completează şi se 
transmite inspectoratului teritorial de muncă în ordinea angajării şi 
cuprinde elementele de identificare ale tuturor salariaţilor, data 
angajarii, funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării 
ocupaţiilor din România sau altor acte normative, tipul contractului 
individual de muncă, salariul, sporurile şi cuantumul acestora, 
perioada şi cauzele de suspendare a contractului individual de 
muncă, perioada detaşării şi data încetării contractului individual de 

muncă. 
IV. Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice în 12 luni 
şi se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu 
acordul salariatului. Refuzul salariatului de prelungire a delegării nu poate constitui motiv pentru 
sancţionarea disciplinară a acestuia. 
V. În cazul reducerii temporare a activităţii, pentru motive economice, tehnologice, 
structurale sau similare, pe perioade care depăşesc 30 de zile lucrătoare, angajatorul va avea 
posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, cu 
reducerea corespunzătoare a salariului, până la remedierea situaţiei care a cauzat reducerea 
programului, după consultarea prealabilă a sindicatului reprezentativ de la nivelul unităţii sau a 
reprezentanţilor salariaţilor, după caz. 
VI. În cazul concedierilor colective s-au eliminat dispoziţiile care interziceau angajatorului care a 
dispus concedieri colective să nu poate face noi încadrări pe locurile de muncă ale salariaţilor 
concediaţi timp de 9 luni de la data concedierii acestora. Noua reglementarea dispune ca în 
termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii, salariatul concediat prin 
concediere colectivă are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul reînfiinţat în aceeaşi 
activitate, fără examen, concurs sau perioadă de probă. 
VII. Creşterea perioadei pentru care se poate încheia contractul individual de muncă pe 
durata determinată la 36 de luni de la 24 de luni. 
VIII. Creşterea perioadei pentru care poate fi stabilită misiunea de muncă temporară la 24 
de luni de la 12 luni. Durata misiunii de muncă temporară poate fi prelungită până la 36 luni, 
faţă de 18 luni. 
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IX. Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile 
calendaristice după efectuarea acesteia, faţă de 30 de zile cât este în prezent. 
X. În cazul în care programarea concediilor se face fracţionat, angajatorul este obligat să 
stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel 
puţin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt, faţă de cel puţin 15 zile lucrătoare de 
concediu neîntrerupt. 
 

Sancţiuni introduse prin noua Legea nr. 40/2011 de modificare a Codului Muncii: 
1. Primirea la muncă a până la 5 persoane fără încheierea unui contract individual de 

muncă, se sancţionează cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare 
persoana identificată. 

2. Prestarea muncii de către o persoană fără încheierea unui contract individual de muncă, 
cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei. 

3. Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda 
penalaă fapta persoanei care, în mod repetat, stabileşte pentru salariaţii încadraţi în baza 
contractului individual de muncă salarii sub nivelul salariului minim brut pe tara garantat 
în plată, prevăzut de lege. 

4. Constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la unu la 2 ani sau cu amendă 
penală primirea la muncă a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetaţenia acestora, 
fără încheierea unui contract individual de muncă. Modificările introduse prin Legea nr. 
40/2011 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, respectiv la 01 mai 2011. 

 
 

2. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  nr. 1932 din 30 
martie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului 
formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de 
stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României 
nr.244 din 7 aprilie 2011, aduce următoarele modificări şi completări: 

 
1. La anexa nr. 8, la capitolul I "Depunerea declaraţiei", punctul 1 "Termenul de depunere 

a declaraţiei", subpunctul 1.1 "Lunar", litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "g) taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc, regularizată periodic, în funcţie de realizări; 
taxa de acces pentru jocurile de noroc;". 
     2. La anexa nr. 8, la capitolul I "Depunerea declaraţiei", punctul 1 "Termenul de 
depunere a declaraţiei", subpunctul 1.3 "Alte termene", litera b) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
    "b) până la termenul de plată prevăzut de lege, pentru următoarele obligaţii de plată: impozit 
pe veniturile din dobânzi, în cazul împrumuturilor acordate pe baza contractelor civile; impozit 
pe câştigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, în cazul societăţilor 
închise, şi din transferul părţilor sociale; impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane 
juridice; vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale; 
taxe pentru organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc;". 
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 3. La anexa nr. 8, la capitolul II "Completarea declaraţiei", punctul 3 secţiunea B "Date 
privind creanţa fiscală", subpunctul 3.2, primul paragraf se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
    "3.2. Tabelul de la punctul II <<Impozite, taxe şi alte obligaţii care nu se plătesc în contul 
unic>> se completează pentru declararea obligaţiilor de plată prevăzute la poziţiile 19, 25 - 27 şi 
30 - 62 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15 la 
ordin." 
     4. La anexa nr. 8, la capitolul II "Completarea declaraţiei", punctul 3 secţiunea B "Date 
privind creanţa fiscală", după ultimul paragraf al subpunctului 3.2.2 se introduc patru noi 
paragrafe cu următorul cuprins: 
    "Obligaţiile prevăzute la poziţiile 61 şi 62 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de 
stat, prevăzut în anexa nr. 15 la ordin, se declară de către operatorii economici organizatori de 
jocuri de noroc, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi potrivit 
Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de 
noroc, cu modificările şi completările ulterioare. 
    Pentru obligaţiile prevăzute la poziţiile 61 şi 62 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la 
bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15 la ordin, completarea declaraţiei se face astfel: 
    Rândul 1 <<Suma datorată>> - se înscrie suma reprezentând taxele pentru organizarea şi 
exploatarea jocurilor de noroc, respectiv taxa de acces pentru jocurile de noroc, datorate în 
perioada de raportare. 
    Rândul 3 <<Suma de plată>> - se preia suma înscrisă la rândul 1 <<Suma datorată>>." 
 

3. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1853/2011 pentru aprobarea Procedurii de 
aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind 
reglementarea acordării eşalonărilor la plată, publicat în Monitorul Oficial al României 
nr.249 din 8 aprilie 2011, se referă la următoarele aspecte: 

 - Obiectul eşalonării; 
 - Organul fiscal competent pentru acordarea eşalonărilor la plată; 
 - Cererea de acordare a eşalonării la plată; 
 - Eliberarea certificatului de atestare fiscală; 
 - Conţinutul certificatului de atestare fiscală eliberat în scopul eşalonării la plată a 
obligaţiilor fiscale; 
 - Procedura de emitere a acordului de principiu sau a deciziei de eşalonare la plată ori a 
deciziei de respingere; 
 - Garanţii; 
 - Procedura de emitere a deciziei de eşalonare la plată; 
 - Condiţii de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată; 
 - Regimul executării silite pe perioada eşalonării la plată; 
 - Finalizarea eşalonării la plată; 
 - Pierderea valabilităţii eşalonării la plată; 
 - Stingerea obligaţiilor fiscale înainte de emiterea deciziei de eşalonare; 
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- Divizarea sau fuziunea persoanelor juridice pe perioada eşalonării; 

 - Contestarea deciziilor; 
 - Evidenţa şi monitorizarea eşalonărilor la plată. 
 

4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 35 din 30 martie 2011 pentru stabilirea unor 
măsuri în domeniul realizării programelor de interes public sau social, al îndeplinirii 
obligaţiilor fiscale şi al funcţionării optime a instituţiilor statului, precum şi pentru aplicarea 
unitară a dispoziţiilor legale, publicată în Monitorul Oficial al României nr.253 din 11 
aprilie 2011, se referă la următoarele aspecte: 

 - aplicarea prevederilor art. 83 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
(declaraţiile fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice vor fi certificate de către un 
consultant fiscal, în condiţiile legii, cu excepţia celor pentru care este obligatorie auditarea), se 
suspendă până la 1 ianuarie 2013. 
 
 

5. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2011 pentru modificarea şi completarea 
Legii contabilităţii nr.82/1991 şi pentru modificarea altor acte normative incidente, 
publicată în Monitorul Oficial al României nr.285 din 22 aprilie 2011. 
 

        Modificările Legii contabilităţii nr. 82/1991 se referă, în principal, la următoarele aspecte: 
Reguli speciale privind organizarea contabilităţii 
Se introduc noi menţiuni referitoare la modul de organizare a contabilităţii de către 

persoanele fizice  producătoare de venituri, precum şi de către alte entităţi patrimoniale. 
Astfel, persoanele fizice care desfăşoară activităţi producătoare de venituri au obligaţia 

să conducă contabilitate simplificată, bazată pe regulile contabilităţii în partidă simplă, potrivit 
reglementărilor elaborate în acest sens. Aceste persoane întocmesc Registrul-jurnal de încasări 
şi plăţi şi Registrul inventar (art.1 alin.5). 

Organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum 
sunt prevăzute în legislaţia pieţei de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii 
administrate privat şi alte entităţi organizate pe baza Codului civil au obligaţia să organizeze şi 
să conducă contabilitatea financiară (art.1 alin.4). 

Se abrogă dispoziţiile referitoare la contabilitatea destinată analizării costurilor 
programelor aprobate, ca parte a contabilităţii instituţiilor publice. 

Se precizează că subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state 
aparţinând Spaţiului Economic European au obligaţia să organizeze şi să conducă 
contabilitatea proprie, fără a întocmi situaţii financiare anuale pentru propria activitate (art.1 
alin.3). 

Sistem de contabilitate simplificat pentru firmele mici 
Se instituie posibilitatea pentru firmele mici de a opta pentru un sistem simplificat de 

contabilitate, în vederea reducerii costurilor administrative pentru această categorie de 
contribuabili. 
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Potrivit actului normativ, persoanele care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat 

cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub 
echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru un sistem simplificat de contabilitate, 
ce va fi aprobat prin ordin al ministrului finanţelor publice (art.5 alin.11). 

Aceste persoane vor utiliza un plan de conturi simplificat şi vor întocmi situaţii financiare 
anuale ce cuprind bilanţ şi cont de profit şi pierdere simplificate, având în vedere şi prevederile 
comunitare în domeniu. 

Încadrarea în criteriile de mai sus se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din 
situaţiile financiare anuale, respectiv a balanţei de verificare, încheiate la finele exerciţiului 
financiar precedent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţionala a 
României, valabil la data încheierii aceluiaşi exerciţiu financiar. Nivelul indicatorilor se poate 
modifica prin hotarâre a Guvernului (art.5 alin.14). 

Răspunderea pentru organizarea contabilităţii 
În cazul persoanelor care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri 

netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al 
sumei de 35.000 euro, contabilitatea poate fi organizată şi condusă şi pe bază de 
contracte/convenţii civile încheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii 
economice superioare, situaţie în care răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine 
acestor persoane fizice (art.10 alin.31). 

În cazul persoanelor fizice producătoare de venituri, răspunderea pentru organizarea 
contabilitatii revine acestora. Conducerea contabilitatii se poate efectua de către aceste 
persoane, situaţie în care răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestora. În cazul 
în care contabilitatea este condusă pe bază de contracte/convenţii civile încheiate potrivit 
Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, răspunderea pentru 
conducerea contabilităţii revine acestor persoane, potrivit legii şi prevederilor contractuale 
(art.10 alin.41). 

Deţinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor şi datoriilor, precum şi 
efectuarea de operaţiuni economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate, sunt 
interzise (art.11). 

Pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operaţiunilor efectuate se 
întocmeşte balanţa de verificare, cel puţin la încheierea exerciţiului financiar, la termenele de 
întocmire a situaţiilor financiare, a raportărilor contabile, precum şi la finele perioadei pentru 
care entitatea trebuie să întocmească declaraţia privind impozitul pe profit/venit. 

Persoanele care utilizează sisteme informatice de prelucrare automată a datelor au 
obligatia să asigure prelucrarea datelor înregistrate în contabilitate în conformitate cu 
reglementările contabile aplicabile, controlul şi păstrarea acestora pe suporturi tehnice timp de 
10 ani.  Aceste persoane au obligaţia să asigure autorităţilor fiscale accesul la datele păstrate 
pe suporturi tehnice (art.23). 

Întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare 
Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situaţii financiare anuale, care se 

compun din bilanţ şi contul rezultatului exerciţiului., renunţându-se la politicile contabile şi note 
explicative. 
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Situaţiile financiare anuale şi raportările contabile se semnează de către directorul 

economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. 
Situaţiile financiare anuale şi raportarile contabile pot fi întocmite şi semnate de persoane 

fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi 
Contabililor Autorizaţi din România. 

Situaţiile financiare anuale şi raportările contabile ale persoanelor care ţin un sistem 
simplificat de contabilitate se întocmesc şi se semnează de către persoanele care organizează 
şi conduc contabilitatea acestora. 

Situaţiile financiare anuale şi raportările contabile se semnează şi de către 
administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii. 

Situaţiile financiare trimestriale şi anuale ale instituţiilor publice se semnează de 
ordonatorul de credite şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă 
persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. 

În situaţia în care instituţiile publice nu au persoane încadrate cu contract individual de 
muncă sau numite într-o funcţie publică, potrivit legii, situaţiile financiare trimestriale şi anuale 
se semnează de ordonatorul de credite şi de persoanele fizice sau juridice, autorizate potrivit 
legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. 

Situaţiile financiare anuale şi, după caz, situaţiile financiare anuale consolidate se depun 
la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în conformitate cu prevederile legale in 
vigoare. 

Pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii, depun, în 
termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, la unităţile teritoriale ale 
Ministerului Finanţelor Publice o raportare contabilă anuală, al cărei conţinut se stabileşte prin 
ordin al ministrului finanţelor publice. 

 
 Consilier juridic,  
Adriana Dumitru 

 
 
 
Tabloul CECCAR şi Tabloul experţilor evaluatori de întreprinderi  
a fost publicat în Monitorul Oficial 
 
 
CECCAR a publicat în Monitorul Oficial nr. 292 Hotărârea privind aprobarea Taboului Corpului 
Experţilor Contabililor şi Contabililor Autorizaţi din România şi a Tabloului experţilor evaluatori 
de întreprinderi, care cuprinde experţii contabili, contabilii autorizaţi, experţii evaluatori de 
întreprinderi şi Lista membrilor inactivi ai Corpului, fără drept de exercitare a profesiei.  
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A apărut numărul 4/2011 al revistei CECCAR 
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Biroul Permanent al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor 
Autorizaţi din România 

• D-l prof. univ. dr. Marin Toma – preşedinte CECCAR 
• D-l prof. univ. dr. Mihai Ristea – vicepreşedinte CECCAR 
• D-l prof. univ. dr. Vasile Răileanu – vicepreşedinte CECCAR  
• D-na Ecaterina Necşulescu – vicepreşedinte CECCAR 
• D-l Vasile Monea – vicepreşedinte CECCAR 
• D-l Ioan Nistor – vicepreşedinte CECCAR 

 

Directorul General al CECCAR – d-na ec. Daniela Vulcan  

 

Direcţiile de specialitate din Aparatul Central 
• Echipa Departamentului Servicii Contabile   
• Echipa Direcţiei Gestiune Stagiu  
• Echipa Direcţiei Dezvoltare Profesionalã Continuã   
• Echipa Direcţiei Gestionare Societãţi de Expertiză Contabilă şi de 

Contabilitate  
• Echipa Departamentului pentru Urmărirea Aplicării Normelor 

Profesionale şi Auditului de Calitate 
• Echipa Direcţiei Relaţii Internaţionale 
• Echipa Direcţiei Financiare 
• Echipa Direcţiei Planificare şi Dezvoltare 
• Echipa Direcţiei Contabilitate  
• Echipa Direcţiei Unităţi Teritoriale 
• Echipa Direcţiei Resurse Umane 
• Echipa Direcţiei Juridice 
• Echipa Direcţiei Informaticã Tablou  
• Echipa Direcţiei Expertize Contabile 
• Echipa Editurii CECCAR  
• Direcţia Comunicare  

 

Echipele de conducere ale celor 42 de filiale CECCAR din ţară.  
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Acest newsletter este realizat cu sprijinul: 

D-lui preşedinte al CECCAR, prof. univ. dr. Marin Toma 

D-nei director general, ec. Daniela Vulcan 

Biroului Permanent şi Consiliului Superior al CECCAR 

Direcţiilor de specialitate din Aparatul Central al CECCAR 

Filialelor CECCAR din ţarã 

Le mulţumim tuturor!	

CCCooorrrpppuuulll   EEExxxpppeeerrrţţţiiilllooorrr   CCCooonnntttaaabbbiiillliii   şşşiii   CCCooonnntttaaabbbiiillliiilllooorrr   

AAAuuutttooorrriiizzzaaaţţţiii   dddiiinnn   RRRooommmââânnniiiaaa   
Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, Bucureşti, Romania, cod postal 040296 

 

Telefon:  +40 (0)21 330 88 69 

+40 (0)21 330 88 70 

+40 (0)21 330 88 71 
 

Fax:   +40 (0)21 330 88 88 

E-mail: ceccar@ceccaro.ro 

www.ceccar.ro 

 


