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Ziua fiscalității FEE  
2 octombrie 2013  

 Federaţia Experţilor Contabili Europeni organizează anul acesta, cea de-a treia ediție a evenimentului ”Ziua 

fiscalității”, un eveniment major în domeniul fiscalității care reunește reprezentanți în afaceri, administrația fiscală, 

legislatori și factori decizionali din întreaga Europă. Obiectivul conferinței de anul acesta este de a discuta noutățile 

din practica și politicile fiscale și de a identifica elementele unui sistem fiscal durabil în viitor. 

 

 Evenimentul va avea loc la Royal Museum of Art and History din Bruxelles iar înregistrarea este gratuită, fiind 

un număr limitat de locuri.  

 

 Pentru informații suplimentare precum și pentru a vă înregistra, vă rugăm să consultați website-ul FEE: 

 

http://www.fee.be/index.php?option=com_content&view=article&id=1324:fee-tax-day-2013&catid=51:tax-policy&Itemid=274  
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FILIALA CECCAR ARAD 
 

ÎNTRUNIREA  LUNARĂ  CU  MEMBRII ÎN  ZILELE  DE  08-09.05.2013 
 

În  zilele de  08-09.05.2013  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 08.05.2013 – 62 membri experţi contabili şi în ziua  de  09.05.2013 – 77 membri contabili autorizaţi. 

D-nul  Director Executiv Micle  Nicolae  a facut  o  informare referitoare la activitatea desfășurata de catre 

executivul Filialei în luna aprilie 2013, participarea delegației filialaei Arad la Conferința Națională din 05.04.2013 

a CECCAR ce s-a desfașurat la București, a prezentat Hotărârea 13/68  a Conferinței Naționale.  

De asemenea anunță că în data de 30 aprilie 2013, Federaţia Experţilor Contabili Mediteraneeni (FCM), al 

cărei membru fondator este şi CECCAR, a desfăşurat în cadrul Adunării Generale anuale alegerile pentru funcţia de 

Preşedinte şi Preşedinte adjunct pentru mandatul 2013 – 2015, cu unanimitate de voturi, Directorul General al 

CECCAR, Dna. Ec. Daniela Vulcan a fost aleasă în funcţia de Preşedinte adjunct FCM. Această alegere arată înaltă 

apreciere față de activitatea CECCAR, membru fondator al Federației Experților Contabili Mediteraneeni și față de 

prodigioasa activitate profesională a Doamnei Director General Daniela Vulcan care, de peste 13 ani conduce cu 

succes executivul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania. Astfel, s-a conturat părerea 

că în persoana noului președinte adjunct al FCM se regăsesc, în strânsă armonie, calitățile unui profesionist 

desăvârșit, ale unui manager vizionar și novator, garanții pentru exercitarea exemplară a funcției de mare răspundere 

care i s-a încredințat. Aceste aprecieri sunt și pentru toți membrii CECCAR un prilej de satisfacție și, în același 

timp, un îndemn de a cotinua și îmbogații permanent tradițiile colaborării contabililor români cu colegii lor de peste 
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hotare. 

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: 

Legea 90/2013privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2012 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Legea 100/2013privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 

16/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 

Legea 113/2013pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, OUG 32/2013 pentru implementarea unor masuri financiar-

fiscale. Ordonanța de urgenta nr. 32/2013, OUG nr.33/2013 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 

OUG nr.20 /2013privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea 

jocurilor de noroc, Ordinul nr. 393/2013 - modificarea si completarea Ordinului nr. 752/2006 - aprobarea procedurii 

de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, Ordinul nr.520 din 19/2013pentru 

modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 291/2010 privind instituirea şi aprobarea 

componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a regulamentului de 

organizare şi funcţionare a acesteia, Ordin nr. 415/ 2013pentru modificarea şi completarea cap. XVI din Normele 

metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru 

instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 

1.917/2005, Ordin nr. /2013pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi 

depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în 

anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, Ordinul Nr.541 din 24.04.2013pentru 
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completarea Instrucţiunilor privind deschiderea şi funcţionarea conturilor pentru gestionarea asistenţei financiare 

nerambursabile şi a fondurilor de la bugetul de stat, în cadrul obiectivului convergenţă, aprobate prin Ordinul 

ministrului finanţelor publice nr. 2.561/2011, Ordinul 339/2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, din 

oficiu, in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare, Ordinul ANAF nr. 342/2013 - 

modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ANAF nr. 1.221/2009 - Procedura de aprobare a regimului de 

declarare derogatoriu, Ordinul Nr.1534/2013 privind modificarea anexei la Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei 

Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.028/2012 pentru stabilirea formularului unic al Uniunii Europene utilizat la 

declararea numerarului la frontiera comunitară, Ordinul nr. 450/2013 - aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea 

titlului IX din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, Legea 72/2013 pentru combaterea întârzierii in 

executarea obligațiilor de plata a unor sume de bani rezultând din contracte. 

Reglementările prezentate au fost dezbătute și exemplicate pentru o mai bună înțelegere și aplicare de către 

membrii. 

 În data de 16.05.2013, Filiala CECCAR Arad împreuna cu UGIR Filiala Arad, a organizat o masă rotundă cu 

tema “Rolul profesionistului contabil în performanțele intreprinderii”. 

 Moderatori ai acestei întâlniri au fost d-nul prof univ dr. Ioan Cuzman, d-nul Președinte CECCAR Filiala 

Arad Petru Horga  și d-na Președinte UGIR Filiala Arad Ramona Nicula. 

În deschidere d-na Ramona Nicula a prezentat obiectivele UGIR filiala Arad astfel : promovarea și apărarea 

principiilor concurenței loiale, întărirea rolului patronatului în viața economică a județului Arad, încurajarea 

intereselor legitime ale industriei județene, informarea opiniei publice, a Prefecturii și Consiliului Județean despre 

nevoile și dezideratele membrilor, asigurarea de informații membrilor facilitând relațiile acestora cu alte organizații 

ale societății civile, propuneri de ligiferare în domeniile de interes patronal, răspândirea cunoștiițelor de specialitate 

membrilor pentru valorificarea și punerea în practica a invenților și novațiilor tehnice, contact permanent cu celelalte 

organizații profesionale (CECCAR, CNIPMMR, CCIA) din județ și cu factorii însărcinați cu reprezentarea intereselor 

membriilor, procedând la acțiuni comune în probleme de interes local pentru industria județeană. 

D-nul Președinte Horga Petru arată rolul profesionistului contabil în performața intrepriderii precum și buna 

colaborare între cele două organisme asigurând membrii UGIR de disponibilitatea Filialei CECCAR Arad pentru 

organizarea de cursuri de pregătire și perfecționare în domeniile precum contabilitate, fiscalitate, management, 

organizarea de seminarii și conferințe pe probleme specifice activităților economice pentru înțelegerea rolului și 

contribuția intreprinzătorilor la dezvolarea economică și socială a județului Arad.  

D-nul prof. univ. dr. Cuzman Ioan în calitate de fondator al Filialei UGIR Arad și de profesor la o facultate cu 

profil economic din municipiu, arată importanța rolului profesionistului contabil în crearea de valoare  în cadrul 

intreprinderii, expertii contabili fiind segmentul de profesioniști  care dețin, mențin și iși ridică competența 

profesională în ritmul schimbărilor socio-economice din actuala etapă a dezvoltări economice a țarii noastre. 

Timp de două ore s-au purtat discuții, despre posibilitățile de colaborare între cele două organisme, în 

domeniul cunoașterii, al pregătirii profesionale și a susținerii reciproce a acțiunilor comune. 

Au participat administratori din societăți și șefi de compartimente, precum și experți contabili membrii ai 

Filialei Arad . 

  

FILIALA CECCAR ARGES  
I. Organizare masa rotundă având ca tema:,, Probleme practice din activitatea de expertiză contabilă,, 

 

În data de 31 mai 2013, la sediul filialei, s-a organizat masa rotundă având ca tema:,, Probleme practice din 

activitatea de expertiză contabilă,, 

     Alături de 29 experţii contabili înscrişi în Grupul Experţilor Judiciari, care şi-au exprimat opţiunea de a efectua 

expertize contabile judiciare în anul 2013, au participat dl. Bănică Ion, preşedinte filială, d-na. Pîrvulescu Marilena, 
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director executiv, d-na.  Deaconescu Mariana, auditor de calitate şi membri din consiliul filialei cu experienţă în 

domeniul expertizelor contabile judiciare. 

Domnul Bănică Ion a prezentat participanţilor: 

 aspectele discutate, la întâlnirea de lucru organizată în data de 14 martie 2013, cu reprezentanţii Curţii de Apel 

Piteşti, Tribunalului Argeş şi Biroului local de expertiză, cu privire la activitatea de expertiză contabilă 

judiciară; 

 principalele noutăţi pe care le aduce noul Cod de procedură civilă care a intrat în vigoare la data de 15 februarie 

2013 şi impactul acestora asupra activităţii de expertiză contabilă judiciară; 

 Legea nr. 149/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al 

situaţiilor financiare anuale consolidate şi a Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii 

de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi şi pentru modificarea altor acte normative, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 257, din 9 mai 2013; 

 proiectul de modificare a Ordonanţei Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activităţii de expertiza tehnica 

judiciară şi extrajudiciară, postat pe site-ul Ministerului Justiţiei; 

 etapele procesului de derulare a activităţii de expertiză contabilă, de la primirea adresei de numire a expertului 

contabil până la predarea raportului de expertiză contabilă, punându-se accent pe normele specifice misiunilor 

privind expertizele contabile: norme de comportament, norme de lucru, norme de raport; 

  modele de rapoarte de expertiză contabilă judiciară. 

                         

 Dezbaterile, care au urmat,  au vizat probleme concrete din activitatea de expertiză contabilă judiciară, având 

drept scop îmbunătăţirea acesteia. 

 Auditorul de calitate a prezentat pe scurt deficienţele rezultate din rapoartele de expertiză contabilă depuse 

pentru auditare la filială şi a reamintit obligaţiile experţilor contabili judiciari, atunci când execută o astfel de misiune, 

şi anume:  respectarea întocmai a formei raportului de expertiză contabilă judiciară prevăzut în standardul profesional 

35; analiză mai atentă a stării de independenţă a expertului parte; studierea atentă a cerinţelor rezultate din obiectivele 

expertizei, pentru formularea de răspunsuri concrete, punctuale şi obiective. 

 Participanţii au apreciat că întâlnirea a fost de un real folos, fiind dezbătute probleme practice din activitatea de 

expertiză contabilă 

 

II. Întâlnire cu masteranzii de la  Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Piteşti 

             

 În data de 28.05.2013, conducerea filialei a participat la întâlnirea, organizată de  CECCAR Filiala Argeş în 

colaborare cu Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Piteşti, cu masteranzii din anul II. 

După prezentarea organismului profesional, conducerea filialei a prezentat: 

 condiţiile privind dobândirea calităţii de expert contabil şi contabil autorizat, cu descrierea celor trei etape de 

parcurs, respectiv: examenul de admitere la stagiu, efectuarea stagiului şi susţinerea examenului de aptitudini la 

aptitudini;  

 calitatea de expert contabil/contabil autorizat şi serviciile  prestate de membrii Corpului;  

 principiile Codului etic naţional al profesioniştilor contabili.  

 

Totodată au fost prezentate lucrările de specialitate necesare pregătirii profesionale a unui expert contabil şi contabil 

autorizat, precum şi celelalte cărţi existente în dotarea filialei pe care le pot accesa şi studia membrii filialei cât şi 

alte   persoane interesate. 
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FILIALA CECCAR BACAU 

  

3 reuniuni: 2 organizate cu beneficiarii de expertize contabile judiciare şi 

una organizată cu organe locale ale puterii şi administraţiei  
 întâlnire cu doamna judecător Dana Ştefănescu, preşedintele Tribunalului 

Bacău cu care s-au purtat discuţii pe linia expertizei contabile judiciare; 

 

 participare la lansarea cărţii Contabilitate – Fundamente – Aplicaţii – 

Istorie  şi  personalităţi  la  acţiunea  Spectacolul  cărţii  organizat  de 

Universitatea George Bacovia, Aula Moldova, Bacău; 

 

 filiala menţionează şi organizarea unei mese rotunde cu tema Expertiza 

contabilă judiciară – cazuistică şi noutăţi procedurale an 2013, dar nu 

specifică persoanele participante sau data exactă. 
 

 

FILIALA CECCAR BIHOR 
În această lună, la nivel de filială, au avut loc întâlniri cu membrii, desfăşurate sub 

forma: unor mese rotunde cu tema “Modificări și completări aduse Codului Fiscal în 

ultima perioadă, privind impunerea veniturilor din activități agricole”, respectiv 

“Probleme cu care se confruntă experții contabili cu privire la expertizele contabile 

judiciare”, acţiuni la care au fost prezenţi peste 196 de membri. (8-9 mai). Au fost invitați, 

din partea DGFP Bihor, dna Magdalena Berce, dl Bercea Ioan, iar din partea filialei a 

participat au participat: d-na director executiv Bochiș Leonica, dl. președinte Susa 

Valerian Pavel și auditorii de calitate din cadrul filialei, d-na Covaciu Jana Simona și 

domnul Candrea Victor. 

Atât prezentările, cât şi multitudinea problemelor specifice, pe marginea acestora, 

ridicate de participanţi, au evidenţiat preocupările profesioniştilor contabili faţă de 

corecta interpretare şi aplicare a acestor  reglementări. 

În această lună, în cadrul filialei Bihor s-au mai desfășurat următoarelei: 

În cadrul Conferinței Naționale, cu participare internațională, organizată de Facultatea de Științe Economice din 

Oradea, având titlul ”European Integration –New Challenges”, EINCO 

2013 ,organizată în perioada 23-24 mai,  filiala noastră a fost prezentă cu 

o expoziție cu vânzare de cărți, editura CECCAR. 

Pregatirea tehnica si deontologică a stagiarilor pe semestrul l în perioada 

09-17 mai,lectori: d-na Bochiș Leonica și  dl Răpcencu Cristian. 

 evaluarea semestrială a stagiarilor, proba scrisă și orală, din data de 

18 respectiv 25 mai. 

 în perioada 09-13 mai 2013 în cadrul filialei Bihor s-a desfășurat 

cursul cu tema ”Standarde Internaționale de Raportare Financiară - 

IFRS (40 ore)”, la care au participat 63 persoane,  iar lector a fost d-

nul Răpcencu Cristian.  
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FILIALA CECCAR BISTRITA NASAUD 
 

2 reuniuni: una organizată cu organe locale ale puterii şi administraţiei şi una cu beneficiarii de expertize 

contabile judiciare  
15 Mai – întâlnire la D.G.F.P. Bistriţa Năsăud cu domnul Pintea Crin Valentin, director executiv, privind continuarea 

acţiunilor de instruire a personalului cu atribuţii economice din judeţ, punerea la dispoziţie a publicaţiilor Corpului în 

acest domeniu, continuarea colaborării cu membrii specialişti din filială; 

22 Mai – întâlnire la sediul IJP Bistriţa Năsăud cu domnul Isopescu Petrică, subcomisar de poliţie în cadrul 

serviciului de Investigare a Fraudelor în vederea organizării unei mese rotunde pentru membrii GEJ şi reprezentanţi 

ai serviciului investigare fraude, cu tema expertize contabile judiciare în faza de cercetare penală. 
 

FILIALA CECCAR BRAILA 
 

6 reuniuni: cinci organizate cu organe locale ale puterii şi administraţiei şi una cu beneficiarii de expertize 

contabile judiciare  
9 Mai – întâlnire de lucru cu doamna Soare Andy, reprezentantul biroului local de expertiză contabilă, în vederea 

păstrării bunei colaborări la nivel instituţional cu organele beneficiare de expertiză contabilă; 

14 Mai – întâlnire de lucru cu domnul Dumitru Văduva, inspector şef al ITM Brăila, în vederea organizării unei 

întâlniri profesionale pentru dezbaterea legislaţiei muncii; 

17 Mai – întâlnire de lucru cu reprezentantul mediului de afaceri, respectiv preşedintele UGIR Brăila, domnul Iulian 

Zamfir, în vederea organizării în parteneriat a unor evenimente privind importanţa profesiei contabile pentru mediul 

de afaceri şi nu numai, în perioada actuală; 

20 Mai – participare alături de ceilalţi membri ai filialei CECCAR la întâlnirea cu doamna Mariana Losneanu, 

consilier superior Asistenţă Contribuabili – ANAF, reprezentantul D.G.F.P. Brăila în vederea dezbaterii legislaţiei 

fiscale; 

21 Mai – participarea preşedintelui filialei şi a directorului executiv la Sesiunea ştiinţifică a cercetării ştiinţifice 

studenţeşti, ediţia XXI, organizată de Universitatea Constantin Brâncoveanu, Brăila; 

29 Mai – participare la şedinţa comisiei de dialog social de pe lângă Instituţia Prefectului Brăila. Teme abordate:  

 Informare privind activitatea de inspecţie socială desfăşurată la nivelul judeţului Brăila în primele luni ale anului 

2013; 

 Informare privind respectarea de către angajatori a cadrului legal de prestare a activităţilor cu caracter 

ocazional de către zilieri, precum şi acţiunile demarate în scopul depistării agenţilor economici care folosesc 

munca fără forme legale. 

 

FILIALA CECCAR BRASOV 

 
Mai – filiala menţionează 18 reuniuni cu beneficiarii de expertize contabile judiciare, dar nu specifică persoanele 

participante, data exactă sau tema acestora. 

 

FILIALA CECCAR BUZAU 

 
2 reuniuni organizate cu organe locale ale puterii şi administraţiei  
22 Mai – întâlnire la sediul ORC Buzău cu domnul director Sorin Lazăr pentru afişarea listelor cu membrii filialei 
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Buzău cu drept de exercitare a profesiei pe anul 2013 şi îmbunătăţirea relaţiilor în sensul solicitării de către ORC a 

avizului CECCAR pentru înfiinţarea societăţilor de profil; 

23 Mai – întâlnire la sediul D.G.F.P. Buzău cu domnul director Ilie Liviu Constantin pentru afişarea listelor cu 

membrii filialei cu drept de exercitare a profesiei pe anul 2013. 

 

FILIALA CECCAR CALARASI 
 

4 reuniuni: două organizate cu organe locale ale puterii şi administraţiei şi două cu beneficiarii de expertize 

contabile judiciare  
Mai – filiala menţionează o întâlnire a preşedintelui filialei cu D.G.F.P. Călăraşi, o întâlnire cu Prefectura Călăraşi 

şi două întâlniri cu Judecătoria Călăraşi, dar nu oferă alte detalii referitoare la acestea (data exactă, temele 

abordate, persoanele care au participat). 

 

FILIALA CECCAR CARAS SEVERIN 
 

În vederea îmânării invitaţiilor la seminarul semestrial cu experţii contabili judiciari cu tema “Conduita 

profesionistului contabil în activitatea de expertiză contabilă” din data de 14.05.2013 s-au realizat următoarele 

4 întâlniri:  

8 Mai – întâlnire la sediul Parchetului Judeţean Caraş-Severin cu domnul Cârstea Valentin, procuror; 

9 Mai – întâlnire la sediul IJP Caraş-Severin cu domnul Moatăr Mihai, comisar şef; 

10 Mai – întâlnire la sediul Poliţiei Municipiului Caransebeş cu domnul Olaru Ionuţ, comisar; 

13 Mai – întâlnire la sediul D.G.F.P. Caraş-Severin cu directorul instituţiei şi cu doamna Sandru Tatiana, director 

al Direcţiei de Inspecţie Fiscală. 

 

FILIALA CECCAR CONSTANTA 
 

1 reuniune organizată cu organe locale ale puterii şi administraţiei     
Mai – întâlnire la sediul filialei Constanţa cu domnul Mihăilescu Emil, director adjunct al D.G.F.P. Constanţa, în 

cadrul căreia s-au discutat aspecte legate de OMFP nr. 40 din 2013 (MO 44 din 21.01.2013) privind principalele 

aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile ale operatorilor 

economici la unităţile administrativ-teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. 

 

FILIALA CECCAR COVASNA 
 

1. Întâlnire lunară cu membrii filialei 

În data de 14 mai 2013 în sala de şedinţă al filialei a avut loc întâlnirea lunară cu membrii cu ocazia căruia au fost 

prelucrate 28 acte legislative apărute în perioada aprilie - mai ac.  

La această întâlnire a fost invitat d-l Debreczeni Laszlo – Consilier în Consiliul local al mun. Sf. Gheorghe, expert 

contabil, prezentând Proiectul de ajutor de minimis elaborat de Camera de Comerț și Industrie Covasna  în 
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parteneriat cu Primăria Sf. Gheorghe. Proiectul 

vizează rambursarea unei părți din impozitul pe 

clădiri aferent anului 2013 pentru IMM-urile care 

își au sediul în municipiul Sf. Gheorghe. 

Rambursarea impozitului pe clădiri se va realiza 

sub formă de ajutor de minimis acordat de Primăria 

Sf. Gheorghe pe baza unor proiecte depuse de 

solicitanții eligibili. 

 

2. Curs – Contabilitate şi control de gestiune 

În perioada 10-12 mai 2013 Filiala CECCAR Covasna a organizat un curs având ca temă ,,Contabilitate şi control 

de gestiune”. Cursul a fost ţinut de doamna Bodoc Crenguţa lector CECCAR.  

Având în vedere că ultimul curs organizată cu această temă ,,Contabilitate şi control de gestiune” a fost în perioada 

mai al anului 2009 la care au participat un 

număr de 23 de persoane. După patru ani 

am considerat necesar şi oportun 

organizarea  cursului la care a participat 

un nr. de 121 de cursanţi. În urma analizei 

fişelor de evaluare precum şi a discuţiilor 

cu participanţii s-a constatat că cursul a 

avut un real succes. Lectorul a fost bine 

pregătit, prezentarea teoretică cât şi 

practică a fost de nivel superior ceea ce a 

contribuit la calitatea cursului. 

 

FILIALA CECCAR DAMBOVITA 
 

Pe data de 30 mai 2013, doamna Ioana Preda preşedinte a Consiliului filialei,  a participat la întâlnirea 

Consiliul Consultativ Tripartit constituit la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Dâmboviţa, organizată la  
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sediul I.T.M. Dambovita . Participanţi au fost angajatori şi sindicate 

care activează pe raza judeţului Dâmboviţa.  

În cadrul acţiunii, doamna preşedinte a Consiliului filialei a luat 

cunoştinţă asupra Raportului privind controalele efectuate în domeniul 

relaţiilor de muncă vizând reducerea muncii nedeclarate în perioada 

ianuarie-aprilie 2013. 

In urma campaniilor naţionale vizând combaterea muncii la 

negru, a rezultat că munca nedeclarată îmbracă următoarele forme de 

manifestare: 

 plata pe stat a unor sume mai mici decât nivelul prevăzut de lege 

sau plata în mănă a unor sume suplimentare faţă de sumele declarate 

pe stat; 

 încadrarea în muncă a salariaţilor cu fracţiune de normă pentru 

activităţi ce se desfăşoară în regim de normă întreagă; 

 timpul normal de muncă este plătit potrivit contractului individual 

de muncă dintre angajaţi şi angajator, în timp ce munca suplimentară 

efectuată de angajat este plătită fără să fie înscrisă în stat şi 

evidenţiată în pontaje; astfel, sumele primite de angajat pentru munca 

suplimentară nu mai sunt declarate şi pentru aceste sume nu se 

plătesc taxele, impozitele şi contribuţiile sociale datorate; 

 folosirea în mod nelegal a muncii zilierilor; 

Informaţiile detaliate urmează a fi diseminate în rândul 

membrilor filialei cu ocazia acţiunilor colective   organizate la sediul filialei. 

Acţiunea a contribuit la dinamizarea şi valorificarea Protocoalelor de colaborare încheiate cu UGIR, 

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

responsabilizarea factorilor din economie în ceea ce priveşte respectarea legii,  conştientizarea operatorilor 

economici  asupra importanţei şi rolului expertului contabil în activitatea de consultanţă  şi asistenţă permanentă, 

creşterea reputaţiei titlului profesional de expert contabil, etc. 

Pe data de 24.05.2013, s-a organizat masa rotundă cu tema “Oferte produse şi servicii destinate 

companiilor” organizată în parteneriat cu conducerea BRD Groupe Societe Generale Târgovişte. În urma 

schimbului de idei care a avut loc, s-a convenit ca în parteneriat cu unităţile bancare de pe raza municipiului 

Târgovişte, să se organizeze întâlniri periodice cu membrii filialei, punându-se la dispoziţia acestora informaţii 

complete privind produsele şi serviciile de care pot beneficia atât aceştia cât şi clienţii din mediul de afaceri. 

Totodată, conducerea filialei Dâmboviţa a CECCAR a propus încheierea unui Acord în baza căruia, analiza 

documentaţiilor privind acordarea creditelor către agenţii economici să se efectueze pe baza situaţiilor financiare 

întocmite de către membri CECCAR. 

Pe data de 22.05.2013, a avut loc întâlnirea de lucru propusă de către doamna director Brezeanu Elena din 

cadrul Direcţiei de Statistică  Dâmboviţa, în cadrul căreia s-a solicitat conducerii filialei sprijin în ceea ce priveşte 

transmiterea de către membrii filialei, a informaţiilor statistice solicitate on-line.  În urma discuţiilor care au aut loc 

s-a convenit ca periodic, la sediul filialei, cu ocazia acţiunilor colective organizate cu membrii CECCAR, 

conducerea Direcţiei de Statistică să fie invitată pentru a comunica  membrilor informaţiile necesare îmbunătăţirii 

practicilor din cabinete. 
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FILIALA CECCAR DOLJ 
 

   În baza Protocolului de colaborare încheiat pe data de 4.07.2011 între C.E.C.C.A.R. filiala Dolj şi Camera de 

Comerţ şi Industrie Dolj, vă informăm că am luat măsuri de mediatizare a lucrărilor profesionale efectuate de 

membrii Corpului în rândul participanţilor la cea de a XXI-a ediţie a târgului Agrotex. 

  La această manifestare expoziţională organizată de Camera de Comerţ şi Industrie Dolj, ce s-a desfăşurat în 

perioada 9-12 mai, la Casa Ştiinţei şi Tehnicii din Craiova, au participat peste 25 de expozanţi din toată ţara, 

producători sau distribuitori de maşini şi utilaje agricole pentru diferite suprafeţe de teren, producători din 

domeniile: îngrăşăminte chimice, ierbicide, insecticide, furaje, precum şi producători locali de produse şi preparate 

din carne, produse viticole şi apicole.  

Cu ocazia acestui eveniment a fost expus un roll-up cu comandamentele de bază: calitate, educaţie, etică, 

sloganul „Nu ştiţi cum să ieşiţi din criză? Adresaţi-vă unui expert contabil, membru C.E.C.C.A.R.”, precum şi 

datele de contact ale filialei C.E.C.C.A.R. Dolj. 

 Vă informăm că vineri, 24 mai, Curtea de Apel Craiova a organizat, începând cu ora 10,00, o întâlnire de 

lucru, la care a fost invitat şi directorul executiv al C.E.C.C.A.R. filiala Dolj. 

    Şedinţa, la care au participat preşedinţii Tribunalelor Dolj, Olt, Mehedinţi şi Gorj, preşedinţi de judecătorii, 

salariaţii Birourilor locale pentru expertize judicare tehnice şi contabile de pe lângă Tribunalul Dolj, Olt, Mehedinţi 

şi Gorj, precum şi  experţi tehnici, a fost condusă de către domnul Condurat Robert Emanoil, vicepreşedintele 

Curţii de Apel. 

   Din cadrul instanţelor de judecată din judeţul Dolj au participat: 

Preoteasa Carmen, preşedinte Tribunalul Dolj 

Putere Leontina, preşedinte Judecătoria Craiova 

Caimac Petrişor, preşedinte Judecătoria Băileşti 

Daşu Gheorghe, preşedinte Judecătoria Segarcea 

Marin Cosma Petrişor, preşedinte Judecătoria Calafat 

  Prin adresa nr. 1302/16A/17.05.2013 Tribunalul Dolj a comunicat Curţii de Apel Craiova că la această 

şedinţă a fost invitat să participe directorul executiv al C.E.C.C.A.R. filiala Dolj, Lascu Florin şi preşedintele 

Asociaţiei experţilor tehnici, Bădescu Daniela. 

       Domnul Condurat a deschis şedinţa prin analiza modului de soluţionare a  aspectelor sesizate cu ocazia 

şedinţei de lucru din luna octombrie 2012 şi care se referă la: 

Lipsa experţilor tehnici cu specialitatea topo la Mehedinţi şi Olt, salariaţii Birou- 

rilor de expertize judiciare raportând că a crescut numărul acestora, ca urmare a organizării unor examene. 

Reprezentantul Biroului local de expertize judiciare Dolj a arătat că la Dolj se înregistrează peste 500 experţi 

judiciari în 49 de specialităţi, din care 245 sunt experţi contabili. De asemenea, a menţionat că numirile se 

efectuează inechitabil, în special în specialităţile topo şi contabile, motiv pentru care un număr de 30 experţi 

contabili s-au retras de pe lista experţilor judiciari deoarece nu au primit ncio lucrare. Preşedintele Tribunalului 
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Mehedinţi a răspuns, arătând că numirile se fac avându-se în vedere pregătirea profesională a experţilor judiciari, 

exemplificând cazuri în care avocaţii părţilor nu au fost de acord cu numirea aleatorie a unui anumit expert judiciar, 

ca urmare a faptului că respectivul nu efectuează lucrări profesionale de calitate. 

Calitatea lucrărilor de expertiză., ca urmare a  faptului că obiectivele sunt necla-re. În acest sens, s-a propus ca 

experţii judiciari să solicite clarificări din partea instanţelor, care au obligaţia să accepte aceste solicitări. 

Reprezentantul Biroului local de expertize judiciare Dolj a menţionat că nu în toate cazurile judecătorii acceptă să 

clarifice obiectivele. 

      - Domnul Condurat a precizat că se înregistrează aspecte legate de faptul că experţii procedează la încadrări 

juridice cu toate că nu au această competenţă şi nu fundamentează concluziile rapoartelor de expertiză. Directorul 

executiv al C.E.C.C.A.R. filiala Dolj a precizat că aceste aspecte pot fi eliminate, rugând să solicite instanţelor să 

primească rapoartele de expertiză vizate de auditorul de calitate. În continuare a precizat care este rolul auditului de 

calitate, precum şi faptul că are repercusiuni pozitive atât asupra reducerii duratei de judecată a cauzei cât şi asupra 

calităţii raportului de expertiză. Reprezentanţii instanţelor au răspuns că această procedură, neavând caracter 

de lege, nu se poate pune în practică, propunând încheierea unui protocol între conducerea C.E.C.C.A.R. şi 

Ministerul Justiţiei, care va crea cadrul organizatoric aplicării acesteia. 

      - În continuare, domnul Condurat a precizat că experţii judiciari trebuie să întocmească raportul de expertiză într

-un număr de exemplare câte părţi se află în cauza respectivă, la care se adaugă un exemplar pentru instanţă. O serie 

de experţi judicari tehnici au răspuns că aceasta presupune o cheltuială suplimentară care, teoretic, ar trebui să se 

regăsească în nivelul onorariului, dar că acest lucru nu se întâmplă. 

     - Un alt aspect sesizat a fost retragerea nejustificată a onorarului, fără ca expertul în cauză să fie anunţat, şi 

obligarea Biroului local cu recuperarea sumei. Reprezentanţii Birourilor locale au precizat că acest lucru este ilegal 

şi că nu au atribuţii în recuperarea onorariului, propunând ca instanţa să solicite prin încheierea de şedinţă retragerea 

onorariului direct expertului în cauză. 

     - De asemenea, experţii judiciari au ridicat şi problema lipsei de înţelegere la nivelul arhivelor, care nu acceptă 

fotocopierea documentelor din dosar în condiţiile în care nu există posibilitatea de copiere xerox.  Preşedinta 

Tribunalului Olt a răspuns, arătând că acest aspect se poate rezolva prin depunerea unei cereri adresate arhivarului-

şef care are competenţa aprobării acesteia şi că oricum aceste fotocopii trebuie să fie autentificate ca fiind conforme 

cu originalul. Experţii judiciari au arătat că obţinerea aprobării fotocopierii documentelor din dosar durează 3-4 ore, 

cu repercusiuni directe asupra duratei efectuării expertizei. 

     - O altă problemă ridicată de către reprezentantul Biroului local de expertize judiciare Dolj a fost aceea că nu se 

pot plăti onorariile pe baza devizului de cheltuieli pe care experţii îl depun, deoarece instanţele nu înregistrează şi nu 

avizează aceste documente, solicitând reglementarea acestui aspect. Datorită faptului că unii judecători au menţionat 

că nu există un registru special în care instanţele să înregistreze aceste documente, Preşedinta Tribunalului Olt a 

propus ca devizele de cheltuieli să fie înregistrate în registrul de intrare al documentelor de la fiecare instanţă.   

      În încheiere, vicepreşedintele Curţii de Apel Craiova a menţionat că se impune prelucrarea prevederilor O.G. nr. 

2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară cu toţi judecătorii, deoarece 

aspectele deficitare prezentate denotă faptul că acest act normativ nu se aplică corespunzător, estimând chiar că 

procentul de respectare este de până la 80%. 
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      Menţionăm că, anterior desfăşurării şedinţei, C.E.C.C.A.R. filiala Dolj a transmis, prin adresa nr. 

265/23.05.2013, pe care o anexăm, Biroului local de expertiză judiciară de pe lângă Tribunalul Dolj, la solicitarea 

acestuia, principalele aspecte referitoare la evoluţiile şi tendinţele înregistrate în activitatea de expertiză contabilă 

judiciară, precum şi observaţiile şi propunerile de îmbunătăţire a acestei activităţi, comunicate filialei de experţii 

judiciari.  

 

FILIALA CECCAR GALATI 
 

2 reuniuni organizate cu organe locale ale puterii şi administraţiei  

16-18 Mai – întâlnire cu reprezentanţii PIMM Galaţi, ministrul secretar de stat Maria Grapini şi reprezentanţii altor 

instituţii locale cu ocazia manifestărilor organizate la Galaţi şi Ziua întreprinzătorului privat; 

Mai – întâlnire cu reprezentanţii Primăriei Galaţi – Serviciul Asociaţii de proprietari în vederea definitivării unui 

protocol pentru verificarea Asociaţiilor de proprietari din municipiul Galaţi; nu se specifică nici data exactă, nici 

persoanele participante. 

 

FILIALA CECCAR GIURGIU 
 

5 reuniuni: două organizate cu organe locale ale puterii şi administraţiei şi trei cu beneficiarii de expertize 

contabile judiciare  

10 Mai – întâlnire cu doamna Mirică Alexandra, director adjunct al D.G.F.P. Giurgiu, cu tema Modificări privind 

legislaţia financiar-fiscală; 

13 Mai – întâlnire cu domnul Nicula Ion, purtător de cuvânt al Tribunalului Giurgiu, în cadrul căreia s-a discutat 

despre numirea experţilor contabili conform specializărilor din listă, onorarii, comunicarea majorării onorariului, 

suplimentul de expertiză, o nouă expertiză; 

15 Mai – întâlnire cu domnul Dragomir Nelu, comisar şef IJP Giurgiu, în cadrul căreia s-a discutat despre lista 

experţilor contabili judiciari şi numirea experţilor pe specializările din listă; 

20 Mai – întâlnire cu domnul Mirică Traian, Biroul pentru expertize judiciare, tehnice şi contabile, în cadrul căreia s

-a discutat despre numirea experţilor contabili conform specializărilor din lista GEJ; 

28 Mai – întâlnire cu domnul Pană Ionel, inspector şef ITM Giurgiu, în cadrul căreia s-a discutat despre impactul 

bolilor profesionale asupra contractelor de muncă. 

 

FILIALA CECCAR GORJ 
 

Intâlnire cu membrii filialei a presedintelui ales al C.E.C.C.A.R. România doamna Dr.Ec.Domnica Băghină 

la Gorj 

 Filiala Gorj a organizat în data de 27 mai 2013, în sala de curs ,,Prof.univ.dr. Marin  Toma”a Filialei, o 

întâlnire cu membrii filialei, fiind onoraţi de prezenţa preşedintelui nou ales al C.E.C.C.A.R. România - doamna Dr. 

Ec.Domnica Băghină. Cu această ocazie ne-am bucurat de o prezenţa numeroasă a membrilor filialei, o atmosfera 
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colegială şi plăcută, în cadrul căreia au fost prezentate aspecte şi propuneri deosebit de importante referitor la 

modificările legislative si fiscale. 

 Pe lânga tematica deosebit de interesanta abordată cu ocazia acestei întâlnirii, vizând Proiectul Ordonanţei nr. 

2/2000, privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară,  aplicarea modificărilor din 

Codul Fiscal şi a Legii nr.72/2013, privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată 

a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante. 

 Membrii filialei 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. S-a subliniat rolul esenţial pe care îl joacă expertul contabil în 

profesia contabilă, dar şi importanța cooperării dintre organismele reglementate în domeniu. Doamna Domnica 

Băghină a asigurat membrii 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-și sporească 

credibilitatea și reputația, având în vedere faptul că misiunea primordială a acestuia este aceea de a servi interesul 

public. 

 La finalul aceste întâniri preşedintele ales al C.E.C.C.A.R. şi-a exprimat încă o dată, convingerea şi interesul 

pentru a continua bunul drum al C.E.C.C.A.R. pe harta economiei, pentru a fi în continuare 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 HARGHITA 
 

În cadrul Programului de Dezvoltare Profesională Continuă, în perioada 07 -10 mai 2013, s-au organizat  patru 

cursuri pentru contabilii autorizaţi, la casa de studii “Jakab Antal” din Miercurea Ciuc, la disciplinele IFRS- 

tratamente contabile şi fiscale – lector prof.univ.dr.Caloian Florentin , Contabilitatea şi controlul de gestiune – lector 

prof. univ.dr. Mateş Dorel, Doctrină şi deontologie profesională – lector Kanzaro Ivan şi Controlul calităţii şi 

managementul relaţiilor cu clienţii lector ec. Popa Aved Marta Csilla. A paricipat un număr de 117 cursanţi. 

 

Filiala noastră în data de 28 mai 2013 a organizat întâlnirea lunară cu membrii în sala de curs “George Barţiu” a 

sediului,  la care au fost invitaţi directorul executiv al DGFP Hargita d-ul Kedves Emeric şi inspectorul şef adjunct 

al ITM Harghita d-na Ileana Mocrei în baza protocolului de colaborare încheiat de CECCAR  filiala Harghita şi 

Inspectoratul teritorial de muncă. 

La întâlnire a participat şi d-na ec. Ferenţ Ana noul preşedinte desemnat,  care a prezentat două teme de interes 

pentru membri: Modificări privind contestaţiile împotriva actelor administrative fiscale: Ordinul presedintelui 

Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (OANAF) nr. 378/2013, Procedura de obtinere a Certificatului de 
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atestare fiscala: modificări aduse de Ordinul ministrului Finanţelor Publice (OMFP) nr. 393/27.03.2013. 

Pe parcursul întâlnirii membrii au avut ocazia să adreseze întrebări d-ului Kedves Emeric directorul DGFP Harghita  

pentru a lămurii unele probleme cu care se confruntă. Cele mai multe probleme ridicate au fost cele legate de 

composesorate şi de activitatea de exploatare a lemnului. 

D-na Ileana Mocrei, în calitate de reprezentant al ITM Harghita a participat la această întâlnire şi a prezentat cele 

mai frecvente probleme constatate în urma controalelor efectuate de inspectorii ITM.   

Problemele dezbătute s-au referit la: 

- dosarele personale ale angajaţilor; 

- încheierea contractelor de muncă şi perioada de probă; 

- detaşarea salariaţilor la societăţi cu sediul în România şi la societăţi în state intracomunitare; 

- registrul zilierilor- legea 52/2011; 
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FILIALA CECCAR HUNEDOARA 
 

3 reuniuni: două organizate cu organe locale ale puterii şi administraţiei şi una cu beneficiarii de expertize 

contabile judiciare  

8 Mai – întâlnire cu şeful biroului unic de pe lângă ORC Hunedoara cu care s-a discutat despre modul de înregistrare 

a profesioniştilor al căror obiect de activitate este atributul membrilor CECCAR; 

10 Mai – întâlnire cu domnul Pastiu Nicolae, prim procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, 

întâlnire în cadrul căreia s-a discutat despre aplicarea noii legislaţii cu referire la expertiza judiciară; 

16 Mai – întâlnire cu domnul Kacso Roland, director al D.G.F.P. Hunedoara, în cadrul căreia s-a discutat despre 

facilităţile pe care le pot avea funcţionarii din cadrul D.G.F.P. ca şi membri ai Corpului prin participarea la acţiunile 

organizate de Corp, precum şi despre organizarea unor întâlniri cu membrii la care să participe şi reprezentanţi ai 

D.G.F.P. 

 

FILIALA CECCAR IALOMITA 
 

   În data de 09 mai 2013 începând cu ora 11,00 în sala de Consiliu a filialei s-a desfășurat întâlnirea de lucru cu 

tema “ Evoluția raporturilor de muncă în cadrul entităților din județul Ialomița la început de an 2013” la care a 

participat în calitate de invitat dl. Inspector Șef  Marius Daniel Petcu. În cadrul întâlnirii s-a trecut în revistă  modul 

în care s-a reflectat în piața muncii situația economică  actuală a județului, având în vedere că evoluția numărului de 

salariați este un indicator relevant pentru a cunoaște această situație. S-au purtat discuții asupra modului cum ITM 

percepe exernalizarea serviciilor de întocmire a Revisal, cu privire la faptele care au condus la creșterea numărului 

de amenzi aplicate de inspectorii ITM în acest an,precum și cu privire la modul în care ITM poate prezenta o situație 

a contractelor de muncă care au ca obiect activități specifice activității de contabilitate 

   Această întâlnire a avut ca obiectiv punerea în aplicare a măsurilor cuprinse în Protocolul încheiat cu ITM precum 

și informarea reciprocă cu privire la trendul economic al județului.  

        
 

    În data de 09 mai 2013 începând cu ora 12,30 în sala de Consiliu a filialei s-a desfășurat întâlnirea de lucru cu 

tema ” Stadiul clarificării debitelor pe care le înregistrează Întreprinderile Individuale, Cabintele individuale către 

Casa de Asigurări de Sănătate” .      

    La acestă întâlnire de lucru a participat din partea CAS Ialomița dl. Geantă Mihai – director în cadrul instituției 

care împreună cu membrii Consiliului și executivul filialei au dezbătut modul în care au fost soluționate până în 
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prezent cererile, cu privire la clarificarea debitelor predate către ANAF la 30 iunie 2012, primite din partea 

întreprinderilor individuale, a cabinetelor și a celor care au obținut anumite venituiri la un moment dat și pentru care 

datorau Casei de asigurări,  contribuția pentru asigurări de sănătate. 

  Organizarea acestei întâlniri a avut ca principal obiectiv oferirea de răspunsuri atât membrilor noștri cât și celorlalte 

entități cu privire la modul cum mai pot soluționa neconcordanțele existente între sumele regăsite în evidența ANAF 

și cele pe care ei știau  că le datorează Casei de asigurări de sănătate sau care le-au fost comunicate de aceasta. 

        
 

    În data de 09 mai 2013 începând cu ora 13.30 în sala de Consiliu a filialei s-a desfășurat  

întâlnirea de lucru cu tema  “Actualități în relația Caselor de pensii cu asigurații”  

la care a participat în calitate de invitat dna. Postole Olivia – director adjunct în cadrul Casei județene de pensi 

Ialomița și  și dna. Manea Tonița  – director economic în cadrul aceleiași instituți. În cadrul întâlnirii s-a dezbătut 

modul în care persoanele care anterior au avut contracte individuale de asigurare, și pentru care Casele de pensi 

făceau încasarea sumelor datorate, mai sunt în prezent asigurate. 

   Din discuțiile purtate s-au desprins existența a mai multor categorii distincte de asigurați. Cei care aveau obligația 

să se asigure sau care prin modificările aduse anul trecut au devenit obligați la plata contribuției de asigurări sociale și 

care acum plătesc aceste contribuții către ANAF (membrii CECCAR liber profesioniști), cei care aveau contracte 

individuale încheiate cu Casa de pensii   pentru a fi asigurați în sistem chiar dacă nu realizează venituri supuse 

contribuției, sau cei care doresc să contribuie suplimentar pentru ca veniturile obținute din pensie să fie mai mari. 

 

          
      

     Miercuri 15 mai 2013 începând cu ora 15,00 în sala de cursuri a filialei Ialomița s-a desfășurat seminarul cu tema  

”Medierea în cadrul litigiilor economice ”,  acțiune  organizată în parteneriat cu Asociația mediatorilor autorizați din 
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Ialomița.  Au participat în calitate de invitați dl.avocat Claudiu Drăgănoiu – președinte al  Asociației și dna.avocat 

Ciupercă Aurelia – vicepreședinte, care alături de membrii consiliului, președintele , președintele ales, directorul 

executiv și 30  de membrii ai filialei au aprofundat modul în care se poate utiliza medierea în cadrul litigiilor 

economice.     

                     
 

   În cadrul acestei prime acțiuni organizate cu reprezentanții Asociației mediatorilor autorizați din Ialomița ne-am 

propus să realizarea a două obiective : familiarizarea membrilor CECCAR cu noțiunile și acțiunile specifice activității 

de mediere și construirea unei relații de parteneriat prin încheierea Protocolului de colaborare la nivel local, protocol 

care s-a și semnat în cadrul întâlnirii.  

                  
       

   În cadrul conferinței ” Regionalizarea, Parteneriatul Public Privat și fiscalitatea în dialogul întreprinzători-

autorități” desfășurată în 23 mai la Ploiești, dna Camelia Malama - Președintele Filialei Ialomița a  CECCAR  a  

susținut tema ”Impactul politicilor fiscale asupra mediului de afaceri”. Participarea la această acțiune a 

reprezentanților autorităților centrale și locale din județele Ialomița, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Călărași, Giurgiu, și 

Teleorman a făcut ca subiectele abordate să aibă ecou în rândurile acestor reprezentanți. 

    Spicuind din cuvântul  doamnei Camelia Malama: ”Tema panelului nostru - Impactul politicilor fiscale asupra 

mediului de afaceri , este pentru noi toți cei care facem parte din rândurile celor care am încercat să facem afaceri în 

România , o temă actuală în fiecare zi. De multe ori chiar mult prea stresantă, pentru că noi toți administratori de 

firme și oameni care ne-am pus în joc toate resurse materiale și umane de care dispunem  să construim afaceri care să 

nu fie doar pentru astăzi, ne confruntăm cu o nesiguranță permanentă a ceea ce înseamnă politică fiscală a statului 
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român. Ceea ce ne îngrijorează pe noi toți și acum vorbesc în dubla calitate în care mă aflu astăzi aici de om de 

afaceri și profesionist contabil, este lipsa de consecvență, constanță, predictibilitate cum vreți să-i spuneți sau mai 

bine spus lipsa unei politici fiscale a statului român. Ca administrator nu pot să-mi fac un plan de afaceri pentru că nu 

cunosc modul în care statul va găsi de cuviință să-mi impozite afacerea de mâine, nici vorbă peste 6 luni. Ca 

profesionist contabil nu pot oferi soluții de optimizare fiscală coerente clientului meu pentru că ceea ce astăzi afirm 

cu convigere mâine nu va mai fi valabil.” 

    Continuând în același ton, dna. expert contabil Camelia Malama a prezentat cazuri concrete de dispoziții fiscale 

care au condus la scăderea capacităților de autofinanțare ale societăților comerciale și povara fiscală pe care aceștia 

trebuie să o suporte precum: inechitatea aplicării sistemului de TVA la încasare, imposibilitatea obținerii de eșalonări 

la plata datoriilor restante, aplicarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor din prima zi în care acestea s-au 

inființat chiar dacă acestea nu au reușit să acopere din venituri nici costurile de înființare. A continuat aducând în 

atenția participanților sistemul extrem de stufos al acordării  fondurilor europene, lipsa de implicare a băncilor în 

finanțarea IMM-urilor din România, precum și alte probleme actuale din viața societăților comerciale. 

     La toate aceste probleme au fost prezentate și soluții, soluții pe care sperăm că le vor analiza și cei care pot 

schimba lucrurile în mai bine pentru mediul de afaceri din România 

 
     

    În data de 27.05.2013 începând cu ora 14,00 în sala de Consiliu a filialei s-a desfășurat o întâlnire de lucru 

organizată din inițiativa reprezentanților IPJ Ialomița. Alături de președintele filialei, directorul executiv și auditorul 

de calitate  la această  întâlnire de lucru  a participat adjunctul IPJ Ialomița dl.comisar Lefter Cristian și dl. Ene Ionuț 

-inspector în cadrul structurii de securitate al IPJ. 

   Scopul acestei întâlniri de lucru a fost informarea conducerii filialei cu privire la procedura care se dorește a fi 

urmată  pentru ca experții contabili  să poată obține  avizul de securitate din partea IPJ Ialomița, pentru a avea acces 

la documente clasificate secrete de serviciu. Acest aviz le este necesar experților pentru realizarea  expertizelor 

contabile care au ca obiect soluționarea unor litigii în care IPJ este parte. 
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În data de 28 mai 2013 începând cu ora 14,00 în sala de cursuri a filialei s-a desfășurat seminarul cu tema 

“Fiscalitatea asociațiilor de  proprietari” 

                        
      La această acțiune organizată în parteneriat cu Primăria Slobozia au participat 20 de  reprezentanți ai asociațiilor 

de proprietari din Slobozia, dna Alina Avram inspector în cadrul compartimentului metodologie și îndrumare din 

cadrul primăriei, dl. Dorobăț Gheorghe – director executiv adjunct în cadrul DGFP Ialomița ,15 membrii ai filialei și 

conducerea acesteia.  Au fost transmise invitații de participare și primăriilor din celelalte orașe ale județului respectiv: 

Fetești, Țăndărei și Urziceni. 

    Principalul obiectiv al seminarului a fost  prezentarea  reglementărilor  fiscale aplicabile asociațiilor de proprietari 

și repercursiunile neaplicării corecte ale acestor prevederi legislative, având în vedere că așa cum a subliniat dl. 

Dorobăț Gheorghe director adjunct al DGFP,  în Ialomița datoriile pe care asociațiile de proprietari le au către ANAF 

reprezintă peste 10% din arieratele înregistrate în județ. 

       
 

FILIALA CECCAR IASI 
 

1 reuniune organizată cu organe locale ale puterii şi administraţiei  

24 Mai – filiala menţionează participarea directorului executiv la şedinţa Comisiei de Dialog Social de la nivelul 

Prefecturii Iaşi; nu se menţionează tema discuţiei, nici persoanele participante. 
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FILIALA CECCAR ILFOV 
 

In data de 08.04.2013, filiala CECCAR Ilfov a organizat  o masa rotunda la care au participat un numar de 42 

persoane , la care s-au dezbatut modificari fiscale aparute in 2013  si aplicarea lor , intocmirea situatiilor financiare 

anuale la societatile comerciale si  probleme cu care se confrunta experti judiciari in realizarea rapoartelor de 

experti .Aceasta a avut loc in locatia :  sediul CECCAR Bucuresti.Astfel au avut loc urmatoarele dezbateri: 

asupra modificarilor fiscale care au implicatii in calcularea si determinarea corecta a impozitelor   , care sunt 

inregistrate in contabilitate si sunt declarate in declaratiile fiscale de persoanele care executa misiunea 21 . 

Presedintele filialei , Dna expert contabil Constantin Maria a prezentat principale modificari aduse de  HG nr.84/2013 

de modificare si completare a normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal : intocmirea registrului de evidenta 

fiscala detaliata amintandu-se si sanctiunile care se aplica in cazul in care acesta nu este intocmit conform noilor 

prevederi,  modificari  legate  de  deductibilitatea  unor  cheltuieli  (protocol,  sociale,  delegare-detasare, 

asigurare;  tratamentul fiscal al contractelor de leasing; modificari la modul de impozitare a unor veniturilor ,; 

modificari legate de contributiile sociale; eliminarea dreptului de deducere pentru carburanti achizitionati cu bonuri 

fiscale eliberate de casele de marcat; modul de impozitare a veniturilor dinn agricultura; modificari la TVA la 

incasare . 

           S-au purtat discutii pe tema TVA la incasare, unde  membrii filialei au solicitat clarificari pentru anumite 

aspecte cu care s-au confruntat in aplicare reglementarilor cu TVA la incasare incepand cu 01.01.2013. S/a discutat si 

au fost date si solutii privind modul de inregistrare in contabilitate a operatiunilor cu TVA cu deductibilitate 

limitata ,  a reevaluarilor de mijloace fixe  , inregistrarea tranzactiilor de marfa din zona euro, inregistrarea rezervei 

legale , modul de inregistrare a lipsurilor in gestiune incepand cu 01.01.2013, modul cum se face ajustarea TVA la 

bunuri imobile in cazul in care apare modificarea schimbarii folosintei . 

Au mai fost prezentate Ordinul 378/2013-referitor la intocmirea contestatiei , OMF 426/2013 pentru aprobarea 

procedurii de certificare privind nedeductibilitatea TVA . 

intocmirea situatiilor financiare anuale  de catre societatile comerciale, acestea  trebuie sa se intocmeasca si sa se 

depuna la ANAF pana la 30 mai 2013. 

S-a  raspuns la intrebarile  legate de modul de intocmire  legate de anexele la bilant . Persoanle fizice autorizate 

trebuie sa depuna declaratia privind veniturile realizate in anul 2012 pana la data de 25.05.2013 . 

      Membrii filialei au ridicat problema intocmirii de catre alte persoane inafara  membrilor CECCAR si au propus ca 

in Consiliul filialei sa se aibe in vedere ce demersuri se pot face pentru ca bilanturile sa nu mai fie intocmite de alte 

persoane, decat membrii CECCAR. 

In ceea ce priveste expertii contabili judiciari,  urmare a solicitarilor venite din partea acestora prezenti in sala,  au 

fost prezentate si dezbatute normele profesionale-norma 35 , modul de realizare a convocarii partilor , conduita 

profesionala a expertilor contabili, atat cu clienti cat si expertul contabil in relatie cu experti consilieri , modul de 

intocmire a devizului si a decontului . Urmare a discutiilor avute cu Biroul local de expertize Ilfov , expertii  au luat 

la cunostinta ce documente trebuie sa depuna odata cu factura  la Biroul local in vederea incasarii onorariului. 

 

FILIALA CECCAR MARAMURES 
 

TÂRGUL OFERTELOR EDUCAȚIONALE 

În perioada 09.05-10.05.2013, Camera de Comerț și Industrie Maramureș împreună cu Inspectoratul Școlar 

Maramureș și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Maramureș au organizat Târgul ofertelor 

educaționale – Didactica - ediția a XII-a. 

Noutatea pentru acest an a fost prezența unei oferte foarte bogate pentru învățământul preuniversitar, la acest 
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eveniment participând: Universitatea Tehnică din Cluj-

Napoca – Facultatea de Științe Baia Mare, Universitatea 

Creștină “Dimitrie Cantemir” București - Facultatea de 

Științe Economice Cluj-Napoca, Universitatea de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Facultatea 

de Chimie și Inginerie Chimică – Cluj-Napoca, 

Facultatea de Educație Fizică și Sport din Cluj-Napoca, 

Academia de Poliție – “Alexandru Ioan Cuza” București, 

Academia Forțelor Terestre Sibiu, Academia Tehnică 

Militară București, Institutul Medico - Militar București, 

Academia Națională de Informații București, Școala 

Militară de Maiștri Militari și Subofițeri ai Forțelor 

Terestre Basarab I - Pitești, Școala Națională de Pregătire 

a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, precum și 

liceele din municipiul Baia Mare. 

Deschiderea oficială a manifestărilor a fost făcută de prefectul județului Maramureș Anton Rohian împreună 

cu primarul municipiului Baia Mare – Cătălin Cherecheș, alături de aceștia fiind și organizatorii manifestării 

reprezentați de Maria Morcovescu  – Vicepreședintele Camerei de Comerț și Industrie Maramureș și Moldovan Ana 

Lucreția Maria - Inspectorul şcolar general al Inspectoratului Școlar Maramureș. 

 Filiala Maramureș a CECCAR  a fost prezentă la acest eveniment prin președintele filialei conf. univ. dr. 

Cucoșel Constantin și directorul executiv ec. Dan Ioana. Cu această ocazie a fost primită DIPLOMA pentru 

participarea la manifestarea TÂRGUL OFERTELOR EDUCAȚIONALE ediția a XII-a. 

În cadrul manifestării a fost organizat Salonul de CARTE ediţia a IV-a, care a cuprins cărţi de literatură, ştiinţă, 

gastronomie, timp liber, artă, pentru toate vârstele, dar şi volume de utilitate practică – manuale, dicţionare cărţi de 

specialitate, etc.  

Reunind cu stand peste 30 instituţii de învăţământ preuniversitar şi universitar, manifestarea a fost vizitată de 

peste 2500 de absolvenţi din instituţiile de învăţământ gimnazial, universităţi, cadre didactice şi părinţi. 

Cu această ocazie Filiala CECCAR Maramureș a organizat și prezentat standul cu lucrări de specialitate 

editate de CECCAR, aflate la punctul de documentare din cadrul filialei, și a oferit participanților pliante cuprinzând 

condițiile necesare pentru dobândirea calității de expert contabil și contabil autorizat. 

 

Acţiuni desfăşurate în luna mai 2013 

 Evaluarea semestrială a stagiarilor pentru semestrul I – 

proba scrisă în data de 18.05.2013 și proba orală în data de 

25.05.2013 

 Realizarea unei întâlniri cu dl. Vaida Petru – Centru de 

mediere Maramureș, ocazie cu care s-a analizat și discutat 

posibilitatea încheierii unui protocol de colaborare între 

Centrul de mediere Maramureș și Filiala CECCAR 

Maramureş și aspecte privind activitatea de mediere 

 Întâlniri şi discuţii cu membrii care au ridicat unele 

probleme de specialitate 

 Realizarea unei întâlniri cu d-na Ciucă Viorica – 

Președinte Tribunalul Maramureş – Secția I Civilă, ocazie cu 
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care s-au discutat Normele C.E.C.C.A.R. nr. 1044/2010 

privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă 

judiciară şi prevederile Codului civil referitoare la expertizele 

contabile judiciare și s-a transmis Registrul privind evidenţa 

experţilor judiciari pe specializări, valabil pentru anul 2013 

 Participarea la cursul festiv al absolvenților de la Facultatea 

de Științe – Specializările: Management ZI și FR, Economia 

firmai, Informatică economică, la care a participat d-na 

Corniță Georgeta – Vicepreședinte al Senatului Universității 

Tehnice din Cluj-Napoca, ocazie cu care s-a prezentat 

Masteratul Administrarea afacerilor, audit financiar și 

expertiză contabilă, precum şi condiţiile pentru dobândirea 

calităţii de expert contabil şi contabil autorizat şi modalităţile 

de desfăşurare a profesiei de expert contabil 

 Ședinţa Biroului Permanent al Consiliului Filialei Maramureş 

din data de 29.05.2013 

 

 

 

 
 

 

FILIALA CECCAR MEHEDINTI 
 

 Luna mai 2013 a fos o lună “plină” pentru filiala Mehedinţi, în cursul căreia a avut loc atât pregătire profesională 

pentru membrii, cât şi întâlniri cu membrii, stagiarii şi sesiunea de evaluare semestrială a stagiarilor. 

 În perioada 10-11 mai 2013 a avut loc cursul la disciplina “Studierea şi însuşirea standardelor profesionale 

emise de Corp”, cu doamna lector Breban Ludovica, curs organizat pentru prima dată la filiala Mehedinţi. 

Reprezentând o noutate pentru membrii noştri, prezenţa la curs a fost numeroasă, participanţii fiind deosebit de 

mulţumiţi de noţiunile dobândite şi de modul de prezentare al lectorului. Lectorul a reuşit excelent să transmită 

cunoştinţele în mod sintetizat, sprijinit de un suport de curs bine documentat. Dezbaterile de caz s-au axat pe 

problematica concretă a profesionişltilor contabili având un pronunţat caracter practic. 

 În perioada 13 mai–25 mai s-a desfășurat sesiunea de evaluare semestrială a stagiarilor aferentă semestrului I 

2013. Pe data de 13 mai 2013 stagiarii s-au prezentat la sediul filialei  pentru a ridica plicurile cu subiecte, iar pe  18 

mai 2013 s-a desfăşurat proba scrisă unde toţi stagiarii au primit note peste 7 (şapte). Datorită faptului că avem mulţi 

stagiari care-şi desfăşoară activitatea în alte localităţi decât localitatea de domiciliu şi pentru a veni în sprijinul 

acestora, tot în data de 18 mai s-a desfăşurat şi prezentarea lucrărilor profesionale ale stagiarilor cu domnii lectori 

Ştiucă Florin şi Ionescu Oprea. În ziua de 25 mai a avut loc proba orală a sesiunii de evaluare, stagiarii prezentându-

se cu noţiunile bine aprofundate, obţinând calificative de “bine” şi  “foarte bine”, astfel încât toţi cei care s-au 

prezentat la sesiunea de evaluare au promovat semestrul I. 

 Pentru ziua de 24 mai 2013 am primit o invitaţie de la Curtea de Apel Craiova pentru a participa la o şedinţă 

regională legată de expertize, atât contabile cât şi din alte domenii de activitate. La această întâlnire din partea filialei 

Mehedinţi a fost desemnat să participe auditorul de calitate şi anume doamna Filip Mirela Benedicta. Din discuţiile 

purtate, legate de expertizele contabile şi la care se va încerca în viitor să se găsească o soluţionare amintim: 
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 - numirea experţilor contabili să nu se mai facă preferenţial, ci aceştia să fie aleşi din listele totale şi ţinând cont 

de numărul expertizelor în lucru ale unui expert; 

 - obiectivele stabilite de instanţe să fie clare şi precise pentru a se putea răspunde corect şi a se întocmi o 

expertiză de calitate;    

 - să existe o colaborare între expert şi judecător pentru stabilirea de comun acord a aspectelor juridice din 

conţinutul expertizelor; 

 - o atenţie sporită pentru respectarea termenului de depunere al expertizelor pentru că nedepunerea în timp a 

expertizelor poate duce la plata de despăgubiri de către expert conform prevederilor Codului de Procedură Civilă. 

 În urma acestei şedinţe, materialele discutate vor fi prelucrate de către auditorul filialei cu membrii experti 

contabili care fac parte din Grupul Experților Judiciari, pe grupe de lucru în cadrul lunii iunie 2013. 

 În ziua programată pentru întâlnirea lunară şi anume 30 mai 2013, am desfăşurat un seminar gratuit pe 

fiscalitate pentru a veni în sprijinul membrilor şi a le lămuri problemele cu care se confruntă. La întâlnire a fost 

prezent şi un reprezentant din partea DGFP Mehedinţi şi anume domnul Iriza Sever - şef serviciu metodologie , iar 

din partea filialei  domnul Ştiucă Florin -  preşedintele filialei, doamna Călinescu Daniela - şef birou stagiu şi 

dezvoltare profesională continuă şi un numar de 42 membri. 

 Discuţiile s-au purtat pe baza propunerilor venite de la membri, din care vom prezenta câteva: 

      - modul de calcul al deductibilităţii cheltuielilor de protocol ţinănd cont de modificările legislative apărute pe 

acestă temă; 

      - tratamentul din punct de vedere fiscal al tichetelor cadou acordate în diverse situaţii şi la diverşi beneficiari; 

      - modul de reflectare în declaraţia 394 a bonurilor ficale care au înscris codul fiscal al beneficiarului şi care 

îndeplinesc condiţiile de factură simplificată; 

      -  eşalonarea la plată a datoriilor; 

      - ajustarea TVA în situaţiile în care  contribuabilul iese din categoria persoanelor înregistrate ca plătitori de TVA 

şi tratamentul contabil al operaţiunilor efectuate cu această ocazie.   

 Membrii prezenţi la seminar au fost mulţumiţi de informaţiile primite, de condiţiile organizatorice şi de faptul 

că filiala vine în întâmpinarea lor cu astfel de acţiuni. 

 În rândurile de mai sus am prezentat o parte din realizările filialei Mehedinţi din luna mai. 

 În continuare vom aşterne câteva rânduri despre un eveniment care anul trecut a îndoliat profesia contabilă,  

este vorba despre trecera în nefiinţă a celui care a fost Profesorul Marin Toma. Acum la un an de la decesul celui care 

a fost părintele noului CECCAR simţim aceeaşi durere în suflet, aceeaşi dorinţă de a întoarce timpul înapoi şi de a 

face ceva pentru a opri iremediabilul. Dar, suntem simpli muritori, nu avem această putere, nu ne rămâne decât să 

trăim cu amintirea vie a Dumnealui în suflet, să ne comportăm, ca atunci când ne priveşte de Acolo, de Sus, să nu-i 

fie ruşine cu noi şi să fie mândru de ceea ce a lăsat în urmă. 

Dumnezeu să-i facă odihna uşoară!  

 

FILIALA CECCAR MURES 
 

21 Mai – organizarea unui workshop cu participarea cadrelor didactice şi a studenţilor şi masteranzilor de profilul 

economic din cadrul universităţii; problemele prezentate au vizat: 

Mediatizarea examenului de acces din 29.09.-6.10.2013, prezentarea Regulamentului de stagiu, posibilitatea de 

profesare în domeniul financiar-contabil; 

Alegerea între statutul de angajat şi cel de liber profesionist în domeniul contabilităţii; 

Modalitatea de organizare a activităţii profesioniştilor contabili, ca persoane fizice autorizate, ca societăţi comerciale 

(conform ROF CECCAR). 
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FILIALA CECCAR NEAMT 
 

4 reuniuni: două organizate cu organe locale ale puterii şi administraţiei şi două organizate cu beneficiarii de 

expertize contabile judiciare  
Mai –  filiala menţionează două reuniuni organizate cu organe locale ale puterii şi administraţiei şi două cu 

beneficiarii de expertize contabile, dar nu oferă alte detalii referitoare la acestea (data exactă, temele abordate, 

persoanele care au participat). 

 

FILIALA CECCAR OLT 
 

1 reuniune organizată cu beneficiarii de expertize contabile judiciare  

22 Mai – întâlnire cu doamna Dicu Iuliana, preşedintele Tribunalului Olt şi doamna Vîlcea Mihaela, reprezentantul 

Biroului Local de Expertiză Judiciară, scopul întâlnirii fiind eficientizarea colaborării CECCAR Olt şi a membrilor 

săi cu instanţele de judecată şi de a găsi soluţii la problemele semnalate de experţii contabili.  

 

FILIALA CECCAR PRAHOVA 
 

I. În continuarea măsurilor de intensificare a întâlnirilor cu 

reprezentanţii instituţiilor publice locale, mediul de 

afaceri, etc., a promovării imaginii CECCAR  şi creşterii 

prestigiului său, filiala a organizat în cursul lunii mai 

următoarele acţiuni: 

În data de 09 mai  în sala amfiteatru a Universităţii George 

Bariţiu din Ploieşti a avut loc o întâlnire a directorului 

executiv şi a auditorului de calitate cu studenţii din anii 

II şi III ai Facultăţilor Finanţe Bănci şi Administraţie 

Publică.  

Au fost prezenţi un număr de 115 studenţi, iar din partea 

cadrelor didactice lectorii : Ştefan Curăvale, Mariana 

Bobocea, Costel Filipoiu, Ionescu Mircea. 

Întâlnirea a avut drept scop determinarea studenţilor ca 

după finalizarea studiilor să se înscrie la examenul de 

acces la profesia de expert contabil. 

A fost prezentat rolul pe care îl are profesionistul contabilul în dezvoltarea economiei naţionale şi în satisfacerea 

interesului public şi calitaţile pe care trebuie să le aibă  absolventul dornic să acceadă la cariera de expert contabil, 

respectiv competenţa şi corectitudinea. S-a prezentat  principiul  competenţei profesionale cu cele două laturi ale 

sale : obţinere şi menţinere. Tinerii absolvenţi ai studiilor universitare, deşi au obţinut competenţe trebuie să aspire la 

cel mai înalt nivel de competenţă, în speţă acela de expert contabil care le permite accesul spre noi provocări în 

domeniul contabilităţii, expertizelor contabile, cenzorat, audit, evaluare, consultanţă. 

În final a fost prezentat calendarul cursurilor pregatitoare şi ghidul “ Întrebări şi studii de caz” necesar la examenul de 

acces. Studenţii şi-au manifestat interesul şi au considerat o provocare înscrierea la examenul de acces. 

În data de 16 mai, directorul executiv împreună cu 12 membrii, au participat la seminarul-dezbatere “Noul Cod 

Civil. Noul Cod de procedură civilă. Legea nr.72/2013” organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului 
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Prahova în colaborare cu Asociaţia Română pentru Studiul Dreptului 

Comparat şi al Dreptului Internaţional Privat. Temele au fost susţinute de 

dl. avocat dr Florin Ciutacu, preşedintele acestei asociaţii. 

La finalul seminarului, directorul executiv a primit o diplomă de 

participare; 

 

La iniţiativa directorului executiv al filialei, în data de 22 mai , în sala 

Europa a Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Prahova a fost 

amenajat un punct de documentare-informare cu caracter 

permanent, la care în afară de roll-up-ul CECCAR au fost expuse 

materiale publicitare ale Corpului, revista “ Contabilitatea, expertiza şi 

auditul afacerilor”, etc. 

S-a stabilit ca lunar, punctul de informare să fie actualizat cu reviste ale Corpului şi alte materiale publicitare. 

 

În data de 23 mai, cotidianul economic “Curierul Naţional” în 

parteneriat cu Uniunea Generală a Industriaşilor din România – UGIR şi 

Camera de Comerţ şi Industrie Prahova, au organizat a doua ediţie a 

evenimentului “Parteneri pentru dezvoltare”. Acţiunea s-a desfăşurat 

în sala Europa a Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova, la aceasta 

fiind prezenţi peste 140 participanţi – parlamentari, membri ai 

Guvernului, reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale şi 

instituţiilor deconcentrate din judeţele Prahova, Ialomiţa, Argeş, 

Teleorman,Dâmboviţa şi reprezentanţi ai comunităţii de afaceri din 

aceste judeţe şi din Bucureşti. 

Din partea CECCAR au participat dna. Camelia Malama, preşedintele 

filialei Ialomiţa a CECCAR, dl. Florin Dobre-secretar general IFA- 

filiala România, dl. Ion Iancu-director executiv filiala Prahova. 

În partea a doua a întâlnirii, la sesiunea “Impactul politicilor fiscale 

asupra mediului de afaceri” dna Camelia Malama a prezentat un material 

apreciat de cei prezenţi. 

 

În aceeaşi zi 23 mai a avut  loc Adunarea generală a filialei Prahova a 

UGIR la care a participat directorul executiv al filialei;   

 

În data de 30 mai , la iniţiativa directorului executiv, a fost întocmit un 

plan de promovare a CECCAR de către Camera de Comerţ şi 

Industrie Prahova care cuprinde ca principale direcţii : 

 promovarea on-line – apariţia machetei publicitare a CECCAR Prahova în buletinele informative lunare ale 

Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova; 

 promovarea in-door (la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova; 

 promovarea în cadrul evenimentelor de amploare organizate de Camera de Comerţ şi Industrie Prahova; 

 declararea şi promovarea prin intermediul Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova a lunii septembrie-luna 

profesioniştilor contabili. 
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II. Cursuri organizate 

 În perioada 13-18.05 s-a desfăşurat cursul de IFRS şi elemente de doctrină susţinut de dna. lector Jianu Iulia şi dl. 

Iancu Ion.Cursul s-a  desfăşurat pe parcursul a 40 ore, la acesta participând un număr de 48 membrii; 

În perioada 20-23.05 s-a desfăşurat cursul de Expertiză contabilă-Standardul profesional 35, susţinut de dna. 

auditor de calitate Florentina Pantazi. Cursul s-a  desfăşurat pe parcursul a 20 ore, la acesta participând un număr de 

50 experţi contabili. 

 

FILIALA CECCAR SIBIU 
 

Astazi, la un an de la disparitia mentorului nostru Prof univ. dr.Marin Toma, il simtim ca o prezenta vie, parca-l 

vedem intrand in filiala cu prestanta si sarmul sau unic, noi asteptandu-l ca de fiecare data cu aceeasi emotie. Lumina 

candelei aprinse astazi  si chipul Domnului Presedinte ce ne priveste din portretul inramat ne mai alina dorul si il 

simtim cum ne vegheaza acolo sus din stele. Domnul Presedinte prof.univ. dr. Marin Toma, ramane vesnic in inimile 

noastre,  iar  recunostinta  si  pretuirea  pentru  tot  ce  facut  pentru  noi  si  profesia  contabila  sunt  nemarginite. 

 

La implinirea unui an de la trecerea  in eternitate a Parintelui profesiei contabile din Romania, colectivul filialei Sibiu 

aduce un pios omagiu Presedintelui C.E.C.C.A.R., Prof. Univ Dr. Marin Toma, si este alaturi de Doamna Director 
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General si Aparatul central in comemorarea acestei zile. 

http://www.tribuna.ro/stiri/eveniment/un-an-de-la-despartirea-de-marele-lider-al-contabililor-romani-prof-univ-dr-

marin-toma-87387.html  

 

FILIALA CECCAR TIMIS 
 

În perioada 15 – 19 Mai 2013, a avut loc la Timişoara, în cadrul centrului commercial Iulius Mall, editia a 9-a 

Târgul de carte “ Gaudeamus 2013 “, cu un orar pentru vizitare de la 10.00 la 22.00, unde şi editura CECCAR a avut 

un stand de prezentare a publicaţiilor editate de Corp. 

Activitatea în cadrul standului a fost asigurată de personalul filialei Timiş a CECCAR. 

Mediatizarea acestui Târg s-a făcut, ca in fiecare an, pe lânga presa si televiziunea locală, prin anunţarea 

membrilor şi instituţiilor locale prin e-mail cât si prin intermediul site-ului nostru. S-au transmis invitaţii şi Facultăţii 

de Ştiinţe economice în special profesorilor universitari care sunt şi lectori abilitaţi CECCAR. 

În perioada celor 5 zile de târg au vizitat standul editurii reprezentanţi ai organelor locale sau ai organelor 

centrale cu reprezentare locală,  membrii CECCAR, stagiari CECCAR,  profesori universitari si persoane aspirante la 

profesia de expert contabil, precum şi alte persoane interesate de lectura economică de specialitate. 

Totodata, cu ocazia targului s-a organizat o Masa rotunda cu tema “ Cartea economica in sprijinul profesiei 

contabile “. Lucrarile au fost conduse de dl. Conferentiar Dr. Ovidiu Bunget, membru al consiliului filialei CECCAR 

Timis cu participarea    d-lor Nicolae Ignea – director executiv, Gruici Gheorghe – presedinte filiala, Turcu Horia – 

auditor de calitate, Minda Ioan – sef birou dezvoltare profesionala continua, Pascal Lucian – sef birou administrativ, , 

au participat 33 profesionisti contabili si tineri interesati de aceasta profesie. Prin luarile de cuvant ale participantilor 

s-a subliniat atat necesitatea individuala a contabilitatii pentru fiecare agent economic cat si sociala pentru alti 

beneficiari, bancii, etc. Concluziile au aratat ca pentru a-si indeplinii rolul, profesinistii contabili trebuie sa se 

pregateasca profesional continuu, mai ales in conditiile unei legislatii in continua schimbare. 

În timpul târgului au fost vândute un număr de 72 de cărţi în valoare de 2.521 lei ; Lista publicaţiilor vândute 

o  ataşam prezentei sub  anexa 1. 

Totodată vă transmitem chestionarele completate de vizitatorii târgului cu sugestiile şi propunerile acestora. 

Prezenţa generală la târgul de carte şi implicit prezenţa la standul editurii CECCAR a fost mai slaba 

comparativ cu anii precedenţi, avand in vedere ca in stoc nu am dispus decat de carti reeditate la care a lipsit 

elementul de noutate si lipsa reducerilor de pret, au avut consecinte asupra volumului de vanzari si implicit a valorii 

acestora. 

Ca in fiecare an atractia targului consta in reducerile, uneori masive, pe care editurile participante le practicat 

(unele edituri au avut reduceri de pana la 70% din valoarea nominala), actiuni cu mare impact la publicul participant, 

dar care, din pacate noi nu am putut-o oferii ca masura suplimentara de atragere a cumparatorilor. Pe parcursul celor 

5 zile de targ,  am primit multe intrebari cu privire la reducerile de pret, ideea generala fiind laitmotivul reducerilor de 

pret ca mijloc de participare la targ. 

Din cuvintele vizitatorilor standului nostru, multi specialisti, au rezultat aprecieri atat cu privire la lucrarile 

editate de corp cat si la organizarea standului. 

Propunem ca pentru viitoarele editii sa se aprobe reduceri de pret la unele titluri de carte. 

 

FILIALA CECCAR VALCEA 
 

   Luna mai, a fost pentru filiala CECCAR Valcea luna cea mai plina de evenimente de la inceputul anului. 
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   1.  Joi 16 mai 2013, la sediul filialei CECCAR Vâlcea, conducerea executiva a filialei a organizat o intalnire de o 

inalta tinuta, a membrilor filialei cu dna Presedinte ales al CECCAR, ec. dr.Băghină Domnica. La aceasta intalnire 

au fost prezenti, Presedintele ales al filialei dl.Cocos Vasile, Presedintele interimar al filialei dl.Barbu Mihail, 

membri Consiliului filialei si Comisiei de disciplina, reprezentanti ai firmelor de expertiza contabila sau de 

contabilitate membre CECCAR si cei mai activi membri ai filialei.  Scopul acestei întâlniri, care s-a desfasurat intr-

o atmosfera calda, prieteneasca, l-a constituit atat prezentarea d.nei Presedinte a CECCAR ec.dr.Baghina Domnica, 

Consiliului filialei CECCAR Valcea si reprezentantilor membrilor filialei si invers, cat si cunoasterea problemele 

cu care se confrunta membri CECCAR din teritoriu, doleantele referitoare la profesia contabila si asteptarile 

dânsilor de la noua conducere aleasa. 

S-au purtat discutii cu privire la legislatia foarte stufoasa si modificarile foarte dese aduse Codului Fiscal, Legii 

Contabilitatii, modificari care bulverseaza nu numai profesionistul contabil, dar si intreaga economie nationala. De 

asemenea, s-au adus in discutie probleme care apar frecvent în numirea de catre instantele judecatoresti a 

expertilor contabili judiciari, in efectuarea de catre acestia a expertizelor contabile judiciare, dar şi stabilirea 

modalităţilor prin care aceste probleme  ar putea fi rezolvate . 

D.na ec.Băghină Domnica Presedinte ales al CECCAR, a tinut sa multumeasca public d.nei Director executiv al 

filialei Valcea pentru ajutorul dat prin intervenţiile sale pe lângă parlamentarii din judeţul Valcea in vederea 

sustineri proiectului de Lege nr.39 / 2013 pentru aprobarea O.G nr.23/2012 privind modificarea şi completarea 

O.U.G nr.90/2008 şi a O.G nr.65/1994. 

Directorul executiv al filialei d.na ec.Cringus Valentina, Presedintele interimar al filialei dl.Barbu Mihail si  

Presedintele ales dl.Cocos Vasile au multumit d.nei Presedinte pentru aceasta vizita care ne-a onorat, filiala Valcea  

fiind prima filiala vizita de d.na Presedinte ec.dr.Baghina Domnica . 

 

 
 

2. In colaborare cu Facultatea de Contabilitate si Finate din cadrul Universităţii Spiru Haret din Rm.Valcea, in 

perioada 13-17 mai 2013 Filiala CECCAR Valcea, a participat la Săptămâna porţilor deschise la Universitatea Spiru 

Haret din Rm.Valcea. 

La aceasta manifestare participarea a fost numeroasa, mentionam astfel, oficialitati si reprezentanti ai 

administratiei locale si judetene, studenti, elevi si parinti ai acestora. În cadrul acestui eveniment a fost prezentata 

oferta educaţională atat a Universitatii Spiru Haret, cat si a CECCAR  precum şi baza lor materială.  

Calendarul manifestărilor din această perioadă a fost foarte amplu, cuprinzând manifestări ştiinţifice şi 

culturale dedicate deopotrivă tuturor participanţilor.  

Pe tot parcursul celor 5(cinci) zile, CECCAR filiala Valcea a participat si la targul de carte, unde a avut 

organizat un stand de carte alaturi de Editura Humanitas si Editura Fundatia Romania de Maine (F.R.M.). 

Mediatizarea a fost asigurata prin distribuirea de flyere ( foto din attach ), afisarea de anunturi la sediul Universitatii 
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Spiru Haret si trimiterea de invitatii. La standul de carte al Filialei 

CECCAR Valcea au fost distribuite, pliante cu oferta de carte a 

Editurii CECCAR existenta la filiala, Revista CECCAR din lunile 

martie si aprilie,  iar celor interesati li s-au oferit toate informatiile 

solicitate referitoare la publicatiile editate de CECCAR, noutatile 

editoriale si modalitatea  de abonare la revista corpului. Cu acest prilej 

cei interesati au primit informatii referitoare la examenele organizate 

de CECCAR in acest an, tematica si bibliografia necesara pentru 

pregatirea accesului la profesia contabila si programul de cursuri de 

pregatire in vederea sustinerii examenului de acces la stagiu. 

 

Aceasta actiunea a avut un adevarat succes, filiala CECCAR a fost reprezentata  la un nivel inalt, de d.na 

conf.univ.dr.Diaconu Elena, vicepresedinte filiala CECCAR Valcea - Decan al Facultatii de contabilitate si finante 

din cadrul Universitatii Spiru Haret  Rm.Valcea.  

 

3.  Marti 21 mai 2013, la invitatia Universităţii „Constantin Brancoveanu”  Facultatea de  Management, 

Marketing in Afaceri Economice - Rm.Valcea, conducerea executiva a Filialei CECCAR Valcea, a participat la 

deschiderea Sesiunii Anuala a Cercetarii Stiintifice Studentesti, editia a XXI –a, desfasurata sub motto-ul „Alege sa 

fii cel mai bun”. Acest eveniment a adunat laolalta, reprezentanti ai institutiilor publice locale, reprezentanti din 

administratia locala si judeteana, studenti, presa si televiziunea locala Valcea 1. Cu aceasta ocazia, ca de altfel asa 

cum am fost obisnuiti in ultimii ani, filiala CECCAR Valcea a fost invitata sa participe si cu un stand de carte. 

Standul de carte a fost amenajat cu toate publicatii de specialitate editate de CECCAR in anii 2012 si 2013. 

Deasemenea, au fost distribuite gratuit Revista CECCAR – Contabilitatea, expertiza si auditul afacerilor - lunile 

martie si aprilie, revista Economistul, precum si numeroase publicatii existente pe stoc la filiala. Judecand atat dupa 

numarul de vizitatori cat si dupa numarul de publicatii vandute, se poate spune ca standul de carte al filialei CECCAR 

Valcea fost un succes. Pe toata perioada actiunii,  au fost puse la dispozitia studentilor, tematica si bibliografia 

necesara pentru sustinerea examenului de acces la stagiu, dar si programul de desfasurare al cursurilor in vederea 

sustinerii examenului. În aceeasi zi, dupa luarile de cuvant ale invitatilor si prezentarea comunicarilor pe sectiuni si 

dezbateri pe marginea comunicarilor, s-a desfasurat festivitatea de premiere. In cadrul acestei festivitati, directorul 

executiv al Filialei CECCAR Valcea, ec.Valentina Cringus, a primit Diploma pentru intreaga colaborare si 

participare la Sesiunea Anuala a Cercetarii Stiintifice. 
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   La succesul acestei manifestari o contributie majora îi revine d.nei conf.univ. dr.Luta Dorina din cadrul 

Facultatii de Management, Marketing in Afaceri Economice Rm.Valcea - catedra de Contabilitate, membru titular in 

Consiliul filialei CECCAR Valcea, care ne-a asigurat toate conditiile necesare desfasurarii acestei actiunii.  

 

         4. Conform Programului National de Dezvoltare Profesionala Continua 

pentru membri filialei si Proiectului de buget aprobat, in perioada 17 - 19 mai 

am organizat si desfasurat in conditii foarte bune in sala de curs de la sediul 

filialei, cursul Standarde profesionale emise de C.E.C.C.A.R. , - Standardul 

nr.21 si Standardul nr.22,  curs la care au participat 33 de membri, din care 

26 experti contabili si 7 contabili autorizati. Cursul s-a desfasurat pe parcursul 

a 10 ore si s-a definitivat cu testarea participantilor.   

 

           5.  Am mediatizat in presa locala, in speta in cotidianul  Curierul de 

Valcea editia din data de 23 mai, informatii referitoare la examenele 

organizate de CECCAR in acest an si perioada de desfasurare a cursurilor in 

vederea sustinerii examenului de acces la stagiu, iar in ziarul Viata Valcii din 

27 mai , la un an de la trecerea in eternitate a marelui lider al profesionistilor contabili, mentorul nostru prof.univ.dr. 

Marin Toma - Presedintele C.E.C.C.A.R., am marcat asa cum se cuvine memoria celui care a creat C.E.C.C.A.R. prin  

materialul,  “ In memoriam Marin Toma”.  
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Notă privind noutăţile legislative pentru e-newsletter-ul aferent perioadei 01 mai 2013- 12 iunie 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: 

Hotararea Consiliului Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania nr nr. 

13/293 din 29.04.2013 privind aprobarea Tabloului Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati 

din Romania a fost publicată in Monitorul Oficial nr. 283 din 20 mai 2013. 

Astfel, Tabloul CECCAR cuprinde toţi expertii contabili, contabilii autorizati si persoanele juridice de profil, cu drept 

de exercitare a profesiei, precum şi lista membrilor inactivi experţi contabili şi contabili autorizaţi ai Corpului Exper-

ţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, fără drept de exercitare a profesiei. 

Hotararea nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinder-

ile mici si mijlocii a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 305 din 28 mai 2013. 

Potrivit actului normativ, ajutorul de minimis se acorda IMM-urilor care realizeaza investitii initiale in active corpo-

rale si genereaza minim 5 sau 7 noi locuri de munca. Intreprinderile micro, mici si mijlocii (IMM) sunt intreprinderile 

care angajeaza mai putin de 250 de persoane si care au o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 de milioane de 

euro si/ sau detin active totale de pana la 43 de milioane de euro. 

Investitia initiala nu trebuie demarata pana la momentul primirii acordului pentru finantare. 

Valoarea maxima a ajutorului de minimis acordat poate fi: 

- până la 100.000 EUR, inclusiv, pentru intreprinderile care desfasoara activitati in domeniul transportului rutier; 

- de la 100.000 - 200.000 EUR, inclusiv, pentru  intreprinderile care deruleaza activitati in toate celelalte sectoare, cu 

exceptia celor prevazute in regulamentul comunitar, respectiv: 

 pescuit si acvacultura 

 productia primara, transformarea si comercializarea de produse agricole 

 activitati legate de export (legate direct de cantitatile exportate, ajutoare destinate infiintarii si functionarii unei 

retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export) 

 folosirea marfurilor autohtone in locul celor importate 

 activitati in sectorul carbunelui 

 achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri, acordate intreprinderilor care efectueaza transport rutier de 

marfuri in numele tertilor 

Sunt considerate eligibile cheltuielile cu urmatoarele categorii de active corporale (care vor fi rambursate in procent 

de 100%): 

a) realizarea de constructii noi industriale, pentru invatamant, stiinta, cultura si arta, ocrotirea sanatatii, asistenta so-

ciala, cultura fizica si agrement, destinate desfasurarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare; 

In cazul in care valoarea constructiei prezentata in proiectul de investitii depaseste valoarea calculata conform stan-

dardelor de cost, diferenta este considerata cheltuiala neeligibila. 

Valoarea maxima a cheltuielilor eligibile se determina pe baza unor standarde de cost in scopul evitarii decontarii 

unor cheltuieli supraevalute si eliminarii subiectivismului in evaluarea proiectelor de investitii. 

b) achizitia de constructii industriale, pentru invatamant, stiinta, cultura si arta, ocrotirea sanatatii, asistenta sociala, 

cultura fizica si agrement, destinate desfasurarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare; 

c) echipamente tehnologice - masini, utilaje si instalatii de lucru; 

d) aparate si instalatii de masurare, control si reglare; 

e) mijloace de transport neinmatriculabile, pentru sustinerea activitatii intreprinderii; 

f) echipamente IT. 

Pentru mentinerea eligibilitatii activelor corporale, acestea trebuie sa fie exploatate exclusiv in cadrul Proiectului fi-

nantat, sa fie amortizabile, sa fie achizitionate in conditii de piata cu respectarea principiilor prevazute in legea achiz-
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itiilor publice, respectiv principiile nediscriminarii, tratamentului egal, transparentei, utilizarii eficiente a fondurilor si 

asumarii raspunderii (achizitionarea in leasing nu este considerata cheltuiala eligibila) si sa ramana in patrimoniul in-

treprinderii beneficiare pentru minimum 3 ani de la finalizarea investitiei. 

Cu exceptia constructiilor industriale achizitionate de la terti, toate activele corporale achizitionate trebuie sa fie noi.  

Acordarea ajutorului este conditionata de crearea de noi locuri de munca pana la finalizarea investitiei si mentinerea 

acestora pe o perioada de minimum 3 ani de la finalizarea investitiei, dupa cum urmeaza: 

 5 locuri de munca, din care cel putin 2 locuri de munca pentru persoane care nu au avut contract individual de 

munca in ultimele 3 luni, in cazul unui ajutor de minimis de pana la 100.000 euro, inclusiv; 

 7 locuri de munca, din care cel putin 3 locuri de munca pentru persoane care nu au avut contract individual de 

munca in ultimele 3 luni, in cazul unui ajutor de minimis de la 100.000 euro pana la 200.000 euro, inclusiv; 

Intreprinderile care indeplinesc conditiile de eligibilitate vor transmite Ministerului Finantelor Publice o cerere de 

finantare insotita de o serie de documente, printre care: 

    -un plan de investitii pentru care se solicita finantarea, cu evidentierea cheltuielilor eligibile; 

   - un studiu tehnico-economic din care rezulta viabilitatea proiectului de investitii şi eficienta economica a intre-

prinderii solicitante in urmatorii 3 ani de la finalizarea investitiei; 

    - un angajament ferm privind mentinerea locurilor de munca existente la data inregistrarii Cererii de acord pentru 

finantare, precum şi crearea de noi locuri de munca (conform criteriilor) pana la finalizarea investitiei. 

Dupa analizarea documentatiei justificative complete si corect intocmite, Ministerul Finantelor Publice va emite 

Acordul pentru finantare a proiectului realizat de beneficiar. 

Bugetul total al schemei este de 400 milioane lei (echivalentul a 100 milioane euro). 

Emiterea acordurilor pentru finantare se va face de la deschiderea sesiunii (2013) pana la 30 iunie 2014, in limita 

bugetului total alocat, cu posibilitatea prelungirii. 

Ajutoarele de minimis se acorda IMM-urilor sub forma de sume nerambursabile in procent de 100% din valoarea to-

tala a cheltuielilor eligibile cu activele corporale.  

Plata ajutorului de minimis se va face in perioada 2014 – 2016, in limita bugetului anual alocat schemei. 

Ajutorul de minimis se plateste dupa efectuarea cheltuielilor eligibile aprobate prin acordurile pentru finantare, ulte-

rior depunerii cererii de rambursare de catre beneficiar si verificarii la fata locului de catre reprezentantii M.F.P. a 

cheltuielilor eligibile efectuate de intreprinderi. 

Acordul pentru finantare nu echivaleaza cu incasarea propriu-zisa a ajutorului de minimis, acesta fiind virat in contul 

beneficiarului dupa efectuarea platilor pentru cheltuielile eligibile si dupa aprobarea cererilor de rambursare individu-

ale. 

 

3. Legea 168/2013 privind aprobarea Ordonanţei de Guvern nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale a fost publicată în Monitorul Ofi-

cial nr. 310 din 29 mai 2013. 

 

Prin intermediul acestei legi se aduc modificări şi completări la prevederile Codului Fiscal, cele mai importante as-

pecte fiind următoarele: 

 

1) Sunt aduse clarificări cu privire la serviciile prestate în afara României care sunt impozabile în România: 

- management, consultanţă, marketing, asistenţă tehnică, cercetare şi proiectare, reclamă şi publicitate şi servicii 

prestate de avocaţi, ingineri, arhitecţi, notari, contabili, auditori (se aplică începând cu data de 1 iunie 2013). 

 

2) Se abrogă prevederea ce stabilea că suma cheltuielilor cu indemnizaţia pentru deplasarea salariaţilor este deducti-

bilă pentru plătitorii de impozit pe profit, când nivelul acesteia nu depăşeşte 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru insti-

www.ceccar.ro                                                                                                                                            41 

Noutăţi legislative 

Mai 2013, Nr. 5 / 2013                                                    Etică  •  Educaţie  •  Calitate 



tuţiile publice. Pentru urmatoarele categorii de mijloace de transport se introduce posibilitatea deducerii integrale a 

amortizarii (eliminandu-se pragul de 1.500 lei): cele utilizate exclusiv in activitati de paza si protectie, curierat, ve-

hiculele utilizate de agentii de vanzari si achizitii, autoturismele utilizate in activitatea de taximetrie si cele inchiriate 

sau acordate in leasing operational catre terti. 

Pentru contribuabilii care aplica Standardele internationale de raportare financiara, in cazul mijloacelor fixe utilizate 

in activitati de explorare si productie a resurselor de petrol si gaze si alte substante minerale, valoarea fiscala ramasa 

neamortizata a mijloacelor fixe casate/retratate se deduce prin utilizarea metodei de amotizare fiscala utilizate inainte 

de casarea/retratarea acestora, pe perioada ramasa (se aplică începând cu data de 1 iunie 2013). 

 

3) Sunt introduse prevederi speciale privind persoanele juridice străine care îşi desfăşoară activitatea în România prin 

intermediul mai multor sedii permanente, respectiv introducerea obligativităţii desemnării unui sediu permanent ce va 

cumula veniturile, respectiv cheltuielile sediilor permanente aparţinând aceleiaşi persoane juridice străine; clarificări 

sunt aduse şi în privinţa pierderilor înregistrate şi a obligaţiilor administrative şi declarative de urmărit (se aplică 

începând cu data de 1 iulie 2013). 

 

4) Se elimina optiunea de a aplica impozitul pe veniturile microintreprinderilor de catre persoanele juridice nou-

infiintate care incepand cu data inregistrarii in registrul comertului intentioneaza sa desfasoare activitati in domeniul 

bancar, asigurari, jocuri de noroc, consultanta si management. Totodata, se permite persoanelor juridice nou-infiintate 

care au la constituire un capital social de cel putin 25.000 EUR sa aplice impozitul pe profit cu conditia mentinerii 

valorii initiale a capitalului social pentru intreaga perioada de existenta a persoanei juridice respective (se aplică 

începând cu data de 1 iunie 2013). 

 

5) Sunt aduse clarificări cu privire la aplicarea impozitului de 50% pentru veniturile din dividende, dobândă, rede-

venţe, comisioane, venituri din prestări de servicii dacă veniturile sunt plătite într-un stat cu care România nu are 

încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii în cazul în care se demonstrează că 

tranzacţiile sunt calificate ca artificiale (se aplică începând cu data de 1 iunie 2013). 

 

6) Termenul până la care se va aplica taxarea inversă pentru livrarea de cereale şi plante tehnice specific menţionată 

în nomenclatura combinată a fost extins până la data de 31 mai 2014 inclusiv (se aplică începând cu data de 1 iunie 

2013). 

 

4. Hotararea Guvernului nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe a fost publicată în 

Monitorul Oficial nr. 313 din 30 mai 2013. 

Incepand cu data de 1 iulie 2013, valoarea minima de intrare a mijloacelor fixe, stabilita in conditiile Legii nr. 

15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, este de 2.500 lei. 

 

Valoarea ramasa neamortizata a mijloacelor fixe cu valoarea de intrare cuprinsa intre 1.800 lei si 2.500 lei, existente 

in patrimoniul operatorilor economici la data intrarii in vigoare a hotararii, se va recupera pe durata normala de func-

tionare ramasa. 

 

5. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor masuri fiscale a fost publicata în 

Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 320 din 3 iunie 2013. 

 

Ordonanta de urgenta modifica prevederile Codului de procedura fiscala referitoare la penalitatile de intarziere pentru 

neplata la termen a obligatiilor bugetare, precum si procedura de aprobare a esalonarii la plata a obligatiilor bugetare. 
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De asemenea, se reglementeaza o procedura de amanare la plata obligatiilor bugetare aplicabila operatorilor 

economici ce au semnate contracte finantate din fonduri europene. 

 

1. Actul normativ modifica prevederile Codului de procedura fiscala referitoare la penalitatile de intarziere datorate 

pentru neplata obligatiilor fiscale la scadenta. 

 

Astfel, nivelul penalitatii de intarziere se stabileste la 0,02% pentru fiecare zi de intarziere. Aceste prevederi se aplica 

incepand cu data de 1 iulie 2013, obligatiilor de plata scadente dupa data de 1 iulie 2013. 

Pana  la data de 1 iulie, nivelul penalitatilor de intarziere ramane cel din prezent, respectiv: 

- pana la 30 zile intarziere, nu se platesc penalitati; 

- daca stingerea se realizeaza in urmatoarele 60 de zile, nivelul penalitatii de intarziere este de 5% din obligatiile fis-

cale principale stinse; 

- dupa implinirea termenului de 60 de zile, nivelul penalitatii de intarziere este de 15% din obligatiile fiscale princi-

pale ramase nestinse. 

 

Penalităţile de intârziere nu inlatura obligatia de plata a dobanzilor, al caror nivel ramane la 0,04% pentru fiecare zi 

de intarziere, nefiind modificat de actul normativ. 

 

2. Cu privire la procedura esalonarilor la plata reglementata de OUG nr. 29/2011, se aduc urmatoarele modificari: 

 

Se precizeaza ca nivelul garantiilor necesare aprobarii esalonarii la plata trebuie sa acopere nivelul obligatiilor buge-

tare plus un procent de 16%. In cazul in care se aduc garantii deja ipotecate/gajate, acestea trebuie sa acopere atat ob-

ligatia garantata prin ipoteca/gaj, cat si obligatia bugetara aprobata la esalonare, plus un procent de 16%. 

Se extinde posibilitatea esalonarii obligatiilor bugetare ce rezulta in urma controalelor de specialitate, chiar in situatia 

existentei unei esalonari aprobate anterior. Pana in prezent, in cazul in care, in urma unui control, existau diferente ca 

urmare a controlului, esalonarea nu mai era aplicabila. 

 

3. Se reglementeaza o procedura de amanare la plata obligatiilor fiscale aplicabila contribuabililor care au de incasat 

sume certe, lichide si exigibile de la autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene in baza contractelor 

de finantare incheiate cu acestea. 

Acestia pot solicita amanarea la plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general 

consolidat, inclusiv a obligatiilor accesorii, administrate de ANAF sau transmise spre recuperare acestei autoritati. 

Pe perioada amanarii la plata: 

- nu incepe sau se suspenda, dupa caz, procedura de executare silita pentru obligatiile fiscale amanate la plata; 

- nu se sting obligatiile fiscale ce fac obiectul amanarii la plata, cu exceptia situatiei in care contribuabilul opteaza 

pentru stingerea acestora. 

Amanarea la plata se poate acorda in limita sumei de incasat de la autoritatile ce gestioneaza fondurile europene. 

Actul normativ prevede ca amanarea la plata se acorda in limita sumei de incasat de la autoritatile competente si in 

ordinea vechimii obligatiilor fiscale, pentru o perioada de maxim doi ani. 

In cazul in care contribuabilul nu finalizeaza procedura de amanare la plata in cei doi ani, atunci aceasta inceteaza, iar 

contribuabilul va datora dobanzi, penalitati de intarziere sau accesorii, potrivit legii, pe intreaga perioada de amanare 

la plata. 

Pentru a beneficia de amanarea la plata a obligatiilor fiscale, operatorii economici  trebuie sa depuna o cerere in acest 

sens la organul fiscal, insotita de un document emis de autoritatea de la care ele au de incasat fondurile europene. 

Acest document este valabil 20 de zile. 
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Echipa redacţiei 
Biroul Permanent al Corpului Experţilor Contabili 

şi Contabililor Autorizaţi din România 
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Direcţiile de specialitate din Aparatul Central 
 

Echipele de conducere ale celor 42 de filiale 

CECCAR din ţară. 
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