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NOUTĂŢI CECCAR 

Echivalarea titlului de expert contabil, 04 martie 2014  
 

În temeiul O.G. nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Normelor în domeniul recunoaşterii calificărilor 

profesionale, în data de 04 martie 2014, la Sediul CECCAR, a fost organizat Interviul de acordare a titlului de 

expert contabil, persoanelor care deţin calificarea ACCA şi titlul de doctor în domeniile finanţe/contabilitate. 

Interviul a fost un real prilej de a dezbate teme de interes şi de actualitate din domeniul profesiei contabile, în 

prezenţa comisiei formată din reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Justiţiei, mediului 

universitar şi ai conducerii CECCAR. Temele abordate pe întreaga durată a interviului, completate de întrebările 

primite din partea examinatorilor au fost extreme de antrenante, printre aspectele dezbătute enumerându-se: 

calculaţia costurilor prin prisma teoriei şi practicii internaţionale, fuziunea societăţilor comerciale, caracterul dual 

al paradisurilor fiscale cercetat prin prisma evaziunii fiscale, aspecte contabile şi fiscale privind leasing-ul, 

elaborarea situaţiilor financiare ale unei societăţi comerciale, valorificarea informaţiei contabile în analiza 

financiară a firmei. La finalul examinării, Directorul General al CECCAR, ec. Daniela Vulcan, în numele 

membrilor comisiei de examinare le-a urat candidaţilor declaraţi admişi “Bun venit în familia profesioniştilor 

contabili!” şi de asemenea le-a reamintit faptul că “menţinerea titlului de expert contabil are la bază trei 

comandamente: EDUCAŢIA pe toată durata de viaţă activă în profesie; CALITATEA LUCRĂRILOR pentru 

asigurarea furnizării de servicii eficiente clienţilor; ETICA, respectiv o conduită fără reproş în relaţia expert – 

client – piaţă, comandamente implementate de CECCAR conform standardelor internaţionale emise de Federaţia 

Internaţională a Contabililor în domeniul profesiei contabile”. 

 

Rețeaua Autorităților Competente pentru Calificările Profesionale din România  

În calitatea sa de organism care gestionează profesia contabilă în România, în data de 27 februarie 2014, CECCAR a 

participat la Conferința de închidere a proiectului strategic „Rețeaua Autorităților Competente pentru 

Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET RO)” proiect cofinanţat din FSE (Fondul social European) 

prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.  Temele de interes dezbătute în 

cadrul evenimentului au fost reprezentate de:  

Modificările aduse Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale prin Directiva  2013/55/

UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013, disponibile la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/

Directiva-2013-55-UE.pdf.  

Baza de date a profesiilor reglementate a Comisiei Europene http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/

regprof/index.cfm?action=regprofs  

Punctul de Contact Unic electronic şi implementarea acestuia în România www.edirect.e-guvernare.ro 

Prezentarea proiectului IMI PQ NET şi a rezultatelor obţinute www.imipqnet.ro 

CECCAR a participat activ la toate acţiunile derulate în cadrul proiectului, fiind un exemplu de bune practici în ceea 

ce priveşte susţinerea şi promovarea practicilor profesionale de înaltă calitate printr-o grijă deosebită pentru 

competenţa, aptitudinile şi etica celor implicaţi în profesia contabilă.  

 

Implicarea CECCAR în domeniul recunoaşterii calificărilor profesionale:  
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În contextul relaţiilor de colaborare dintre CECCAR şi Ministerul Educaţiei Naţionale, precum şi urmare a 

Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu Și Comitetul Economic şi Social European, din data de 

2.10.2013  (disponibilă la adresa  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0676:FIN:RO:PDF)  

CECCAR este implicat activ în procesul de evaluare a reglementărilor naționale privind accesul la profesii, iniţiat de 

Comisia Europeană, care se va desfăşura în perioada noiembrie 2013 – martie 2016, potrivit calendarului emis în 

acest sens.  

Cadrul normativ de reglementare a serviciilor profesionale menit să faciliteze mobilitatea profesioniștilor calificați 
în cadrul pieței interne și furnizarea transfrontalieră de servicii profesionale, reprezintă unul dintre obiectivele 

CECCAR.  

Astfel, urmare a armonizării legislaţiei specifice cu Directivele europene în domeniul recunoaşterii calificărilor 

profesionale şi a serviciilor în cadrul pieţei interne, CECCAR are în vedere cooperarea administrativă cu autorităţi 

competente din state membre ale UE (inclusiv  statele SEE), prin intermediul Sistemului de informare al pieței 

interne (IMI - https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/), precum şi posibilitatea ca procedurile şi formalităţile legate de 

accesul la aspectele prevăzute de legislaţia în vigoare să poată fi îndeplinite cu uşurinţă, de la distanţă şi prin 

mijloace electronice, prin intermediul Punctului de contact unic electronic, disponibil la adresa http://www.edirect.e-

guvernare.ro, în conformitate cu procedurilor configurate, în acest sens.  

NOUTĂŢI CECCAR 
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CLUBUL TINERILOR EXPERTI 

CONTABILI DIN ROMANIA 
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Curierul filialelor 

FILIALA CECCAR ARAD 
 

În  zilele de  05-06.02.2014  a  avut loc întalnirea lunară  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 05.02.2014 – 112  membri expeţi contabili şi  în  ziua  de  06.02.2014 - 79 membri  contabili  

autorizaţi. Au participat la această întâlnire d-nul Horga Petru – preşedinte CECCAR filiala Arad, din parte  

Administraţiei finanţelor publice Arad domnii  Pătrăuţă Teodor Petroman – şef serviciu asisteţă contribuabili, 

Drăghici Gheorghe – şef serviciu persoane fizice. 

 D-nul Preşedinte Horga Petru a început şedinţa, informând membrii despre activitatea desfăşurată de Consiliul 

filialei în luna ianuarie. 

 D-nul Pătrăuţă Teodor Petroman, informează membrii CECCAR, despre organizarea serviciul asistenţă 

contribuabili, îndemnându-i pe aceştia să apeleze cu încredere la dânşii de câte ori au nevoie. 

 D-nul Drăghici Gheorghe, prezintă obligaţiile pe care le au persoanele fizice autorizate faţă de ANAF, 

declaraţiile care trebuie sa le întocmească, modul de completare a acestora cat şi termenele de depunere. 

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

executivul filialei în luna ianuarie 2014. A reamintit membrilor ca in data de 27 februarie 2014 -ora 14 la Casa de 

Cultura din Arad, va avea loc Adunarea Generală a filialei Arad. De asemenea i-a îndemnat pe membri aflaţi în sala 

să-şi depună rapoartele anuale de activitate pe anul 2013 şi să-şi achite cotizaţiile fixe pe 2013 scadente în perioada 

imediat următoare. A prezentat Hotărâre nr. 13/294 din 12 august 2013, privind modificarea şi completarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România 

În continuare  d-nul Popa Vasile Ioan, formator C.E.C.C.A.R., a prezentat următoarele reglementari fiscale:  

Ordin   nr. 35 din 14 ianuarie 2014, privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 

262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor; Ordin   nr. 3853 din 20 decembrie 

2013, privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.994/2012 pentru 

aprobarea modelului şi conţinutului formularului (012) "Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial 

de declarare şi plată a impozitului pe profit"; Ordin nr. 3851 din 20 decembrie 2013, pentru modificarea Ordinului 

preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 877/2013 privind aprobarea Procedurii de înregistrare 

fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, 

precum şi a modelului şi conţinutului formularului 013 "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni 

pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente"; 

Ordin nr. 2502 din 30 decembrie 2013, pentru modificarea unor acte privind ajutorul de minimis; Ordin   nr. 24 din 

13 ianuarie 2014, pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii şi a condiţiilor de autorizare a 

Februarie 2014, Nr. 02 / 2014                                                    Etică  •  Educaţie  •  Calitate 



www.ceccar.ro                                                                                                                                            9 

Curierul filialelor 

antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuţa a doua din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxă pe 

valoarea adăugată şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia; Ordin nr. 1977/2757/1580 din  9 

decembrie 2013, privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului 

muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, 

conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor 

sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"; Ordin nr. 1918/65 din 26 noiembrie 

2013, pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru; Ordin nr. 59 

din 20 ianuarie 2014, privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 

3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de către persoanele 

impozabile stabilite în România pentru importuri şi achiziţii de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al 

Uniunii Europene; Ordin   nr. 79 din 21 ianuarie 2014,  privind principalele aspecte legate de întocmirea şi 

depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile 

teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice; Ordin   nr. 93 din 21 ianuarie 2014, pentru aprobarea modelului şi 

conţinutului unor formulare de declaraţii informative. Pe marginea celor prezentate au fost dezbateri, membri 

solicitând lămuriri şi precizări privind  aplicarea reglementărilor prezentate.  

 

În  data de  11.02.2014,  C.E.C.C.A.R. filiala Arad împreună cu C.N.I.P.M.M.R. filiala Arad a 

organizat seminarul cu tema „ Cum să faci faţă inspecţiei fiscale’’, desfăşurat la sediu filialei CECCAR Arad, în 

sala de curs ’’Dimitrie Cameniţă’’. 

La acest seminar au participat 38 de persoane, profesionişti contabili, administratori şi contabili angajaţi în 

entităţi economice. 

Moderator al acestui seminar a fost d-nul Lector formator Popa V. Ioan, care a prezentat următoarele:  

Repere istorice privind controlul fiscal în România; Exercitarea controlului fiscal; Obiectivele controlului 

documentar; Controlul extern; Sfera exercitării inspecţiei fiscale; Atribuţiile inspecţiei fiscale; Formele şi întinderea 

inspecţiei fiscale; Proceduri de control fiscal; Metode de control fiscal; Perioada supusă inspecţiei fiscale; 

Extinderea perioadei verificate; Realizarea inspecţiei fiscale; Competenţa teritorială; Avizul de inspecţie fiscală; 

Solicitarea amânării datei începerii inspecţiei fiscale; Comunicarea avizului de inspecţie fiscală; Comunicarea 

avizului la data începerii inspectiei fiscale; Inspecţii fiscale fără ca emiterea avizului să fie necesară; Locul 

desfăşurării inspecţiei fiscale; Durata efectuarii inspecţiei fiscale; Reguli privind efectuarea inspecţiei fiscale; 

Obligaţiile organelor de control la începerea acţiunii; Obligaţia consemnării în registrul unic de control; Obligaţiile 
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contribuabilului supus inspecţiei fiscale; Reguli privind reverificarea; Suspendarea inspecţiei fiscale; Obligaţia de 

colaborare a contribuabilului; Dreptul contribuabilului de a fi informat; Sesizarea organelor de urmărire penală; 

Raportul privind rezultatul inspecţiei fiscale; Drepturile şi obligaţiile contribuabililor pe timpul defăşurării inspecţiei 

fiscale: Drepturile  din cartă;  Obligaţiile din cartă. Participanţii au apreciat prezentarea facută exprimând opţiunea şi 

pentru alte seminarii de acest fel.  

 

FILIALA CECCAR BACAU 
 

In data de 08 februarie 2014, ora 13.00 în sala de curs "Ion Ionescu de la Brad" a Filialei CECCAR Bacau s-a 

desfăşurat intalnirea  cu tema:  

 „Utilizare TIC pentru servicii de calitate in domeniul financiar contabil " 

la care a participat dl. Marcel Bulinschi – Presedinte Consiliu Filiala CECCAR Bacau, dl. Constantin Păstrăv 

- Director executiv,  şi delegatia condusa de d-nul prorector Robert Sova - ASE Bucuresti, 62 membri stagiari 

an II si III. 

  Organizatori:  C.E.C.C.A.R. – Filiala Bacau.  

          Invitat: Prof. univ. Dr. Robert Sova – Academia de Studii Economice din Bucuresti. 
Participanti la eveniment: 55 membri stagiari an II si III ai filialei plus 10 invitati. 

          Mediatizarea evenimentului  s-a facut prin e-mail-uri transmise membrilor stagiari. 

 In  deschiderea    mesei    rotunde dl.  Preşedinte Bulinschi Marcel   prezinta   proiectul ,, ACADEMIA DE 

ANTREPRENORIAT BAZAT PE CUNOASTERE’’ care cuprinde ca obiective generale: 

Capacitatea de a opera si a intelege semnificatia termenilor uzuali specifici mediului de afaceri; 

Capacitatea de a identifica oportunitati pentru activitati personale, profesionale si/sau de afaceri; 

Insusirea elementelor de baza necesare administrarii unei afaceri; 

Insusirea elementelor necesare pentru elaborarea unui plan de afaceri; 

Dobandirea informatiilor necesare utilizarii eficiente a resurselor. 

 

pentru un numar de cinci programe cu desfasurare in sistem blended learning. 
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D-nul Prorector Robert Sova prin accesarea internetului prezinta audientei modalitatile de accesare online a 

programelor disponibile pe platforma cat si documentatia inscrierii la cursuri.  

Urmeaza o serie de intrebari puse de asistenta si clarificari asupra utilizarii si accesarii platformei online, asistenta 

declarandu-se multumita de intalnirea avuta, un numar de 58 persoane inscriindu-se pe lista in vederea accesarii unui 

modul din programe. 

 

FILIALA CECCAR BIHOR 
 

 În această lună, la nivel de filială, au avut loc trei întâlniri, la care au participat membri, stagiari şi alte 

persoane nemembre, care au dorit să-şi actualizeze cunoştinţele în domeniul contabil şi fiscal. Astfel, în data de 5 

februarie 2014, s-a desfăşurat întâlnirea lunară cu membrii filialei, la care s-au discutat probleme legate de noutăţile 

în fiscalitate, fiind invitată d-na Magdalena Berce, inspector de specialitate din partea A.F.Oradea. Această întâlnire 
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a avut tema: “Noutăţi contabile şi fiscale aplicabile de la 

1 ianuarie 2014”; s-au dezbătut modificările legislative 

aplicabile din 2014, precum şi problemele generate de 

legislaţia fiscală, în vigoare.  Au participat din partea  

conducerii filialei, d-nul preşedinte Susa Valerian Pavel, 

directorul executiv, Leonica Bochiş şi auditorii de 

calitate ai filialei. 

În data de 13 februarie s-a desfăşurat Adunarea Generală 

a membrilor filialei, la care au participat un număr  de  

651 membri. 

În ziua de 28 februarie 2014, s-a desfăşurat la sediul 

filialei, seminarul cu tema “Modificarea şi completarea 

Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 

contabilităţii instituţiilor publice – Ordinul 

nr.2.021/2013”,  la care au participat 22 de persoane, 

contabili ai primăriilor şi şcolilor din judeţ.  În perioada 26 - 28 februarie 2014, s-a desfăşurat cursul dedicat 

contabililor din primării şi din instituţiile publice din judetul Bihor, curs organizat de filiala Bihor a Corpului 

Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, în colaborare cu Camera de Conturi Bihor şi 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor. În cadrul acestui curs, s-au dezbătut problemele specifice 

privind Ordinul nr. 2.2021 / 2013, pentru modificarea şi completarea Normelor 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  
 

FILIALA CECCAR BRAILA 
 

       In luna februarie 2014 la sediul filialei CECCAR BRĂILA au avut loc doua intalniri profesionale cu membrii 

si trei module de cursuri de pregatire profesională continuă . 

       Prima intalnire a avut ca temă Dezbaterea legislatiei financiar fiscale in perioada ian-febr 2014 si a fost 

moderata de consilierul superior asistenta contribuabili al AFP Braila dna Mariana Lozneanu la care au participat 

un număr de 62 membri . Tematica abordată a facut referire la :  

Dezbateri pe baza proiectului legislativ pentru intocmirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si 
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plati in numerar si pentru modificarea si completarea 

OUG 193/2002 privind introducerea sistemelor modern 

de plata(OP, Card) 

OP ANAF 127/2014 – MO 85/04.02.2014 – Aprobarea 

instructiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a 

raspunderii solidare reglementata de dispozitiile art. 27 – 

28 din OG 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala 

OP ANAF 117/2014 –MO 103/11.02.2014 – aprobarea 

formularului”Decizie de impunere  privind  plati 

anticipate cu titlu de contributii de asigurari de sanatate 

pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor. 

Obligatii declarative cu termen in luna februarie. 

Completarea vectorului fiscal – OP ANAF 35/2014 

Proiect pentru aprobarea modelului si continutului 

formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si 

taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau 

retinere la sursa.  

    Cea de-a doua actiune , Masa rotundă cu tema Modificarile Codului de Procedură Penală în expertiza 

contabilă a avut loc în 18 februarie 2014 la care au participat un numar de 48 de membrii GEJ. Auditorul de 

calitate dl Nisipeanu Gheorghe a punctat particularitatile expertizei judiciare penale, astfel: 

-dispunerea efectuarii expertizei contabile; 

-incompatiblitatea expertului contabil; 

-accesul la materialul documentar; 

-masurile de protectie de care poate beneficia expertul contabil; 

-procedura efectuarii expertizei; 

-continutul raportului de expertiza si modul de prezentare a acestuia organului judiciar in cazul existentei opiniilor 

separate; 

-drepturile expertului contabil in ceea ce privesc cheltuielile judiciare. 

    Cu aceasta ocazie auditorul de calitate a prezentat si o comparatie cu expertizele contabile civile, efectuate in 

conformitate cu Codul de Procedura Civila. 

Participantii au apreciat organizarea acestei mese rotunde iar informatiile comunicate de un real folos in efectuarea 

expertizelor contabile penale.  

                     Cursurile de pregatire profesională cu membrii  desfasurate in luna februarie au cuprins  disciplinele : 

Standarde profesionale emise de CECCAR, Contabilitatea afacerii, IFRS, Gestiunea unui cabinet de expertiză 

contabila, Audit si certificare şi Doctrina si deontologie profesională . 

               Adunarea generală a membrilor filialei şi alegeri  

                 În data de 20 februarie 2014 , la Casa Tineretului din Judetul Brăila, au fost prezentate în faţa membrilor 

activitatile filialei CECCAR BRAILA , realizarea bugetului de venituri si cheltuieli din anul 2013, Raportul 

Comisiei de disciplina si al Cenzorului pentru anul 2013, Proiectele programului de activitati si bugetul de venituri 

si cheltuieli pentru anul 2014, Lista cabinetelor ce urmează a fi auditate în anul 2015 , au fost desemnati 

reprezentantii filialei pentru lucrările Conferintei Nationale din 14 martie 2014. 

                 Conform ordinei de zi a lucrărilor au avut loc alegeri pentru reînnoirea mandatului membrilor 

Consiliului filialei, alegeri pentru Comsia de disciplina de pe lângă Consiliul filialei si a Comisiei de cenzori. Au 

fost prezenti un număr de 378 membri ai filialei CECCAR BRĂILA iar propunerile de imbunatătire a activitatilor 

filialei si membrilor au fost transmise către reprezentantul Consiliului Superior.   
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            Sedinte de lucru ale organelor alese 

                 In luna februarie au avut loc doua sedinte ale Biroului Permanent si Consiliului Filialei in zilele de 10 si 

24 februarie 2014 pentru aprobarea materialelor supuse dezbaterilor in Adunarea Generala si ulterior organizarii 

lucrarilor in termenele prevăzute conform ROF CECCAR.  

 

DEPUNEREA JURĂMÂNTULUI  NOILOR MEMBRI EC si CA – ABSOLVENTI EXAMEN 

APTITUDINI PROMOTIA 2013 - FILIALA BRĂILA 

“ Contabilul – o persoană pe care trebuie sa o iubesti “ 

 Conducerea filialei C.E.C.C.A.R Brăila , a organizat în data de 27 februarie 2014 , în sala de curs 

N.N.Constantinescu a filialei CECCAR Braila , depunerea jurământului în cadru festiv  de către cei 27 noi membri 

experţi contabili şi contabili autorizaţi  din filiala Brăila ,  candidaţi declaraţi admişi în urma susţinerii examenului 

de aptitudini, sesiunea noiembrie 2013 . 

             La acest eveniment au participat  preşedintele filialei, directorul executiv, presedintele comisiei de 

disciplina, seful sectorului tablou si seful biroului stagiu si dezvoltare profesionala, lectori formatori de stagiu si 

membrii  Consiliului filialei Brăila.  

 Preşedintele filialei Braila, Paula Ştefănescu, a urat bun venit noilor membri în familia profesioniştilor 

contabili ai C.E.C.C.A.R, a transmis felicitările cuvenite tuturor participanţilor şi deschis ceremonia cu un discurs 

în care a scos in evidenta importanta depunerii juramantului ce intareste responsabilitatea membrilor, importanta 

titlului profesional de expert contabil si contabil autorizat , rolul implicarii membrilor in dezvoltarea economiei, 

apararea interesului public . Domnia sa a recomandat noilor membri respectarea regelemntarilor Corpului si a 

Codului etic al profesionistilor contabili , a normelor profesionale, preocuparea pentru pregatirea continuă în 

vederea mentinerii calitătii serviciilor şi a competentelor profesionale , cât şi dorinţa de participare în viitor a noilor 

membri la toate actiunile actiunile filialei in vederea sustinerii profesiei contabile .  

           Preşedintele Comisiei de disciplină a filialei Braila, dna Victoria Gheorghe, a  rostit solemn şi emoţionant 

împreună cu cei prezenţi, juramântul noilor membri experti contabili si contabili autorizati şi a recomandat celor 

prezenţi să se aplece cu respect şi multă atenţie asupra tuturor reglemetarilor Corpului , astfel încât nici unul din cei 

prezenţi să nu ajungă în situatia de a se afla în faţa unui complet de judecată disciplinară. Discursul domniei sale s-

a incheiat cu un frumos citat din cartea 

“Drumuri prin memoria profesiei contabile” a 

presedintelui CECCAR prof.univ.dr. Marin 

Toma : 

“ In concepţia preşedintelui CECCAR, 

contabilii sunt nişte oameni harnici, modeşti, 

foarte atenţi la munca lor şi mai ales cu banii 

altora; ei au o imagine publică caraghioasă şi 

enervantă şi par a fi nişte oameni colţoşi 

pentru că ştiu să socotească banii şi să 

stabilească eficienţa folosirii lor, pentru că 

respectă cifrele; ei ştiu în orice moment cât ai 

cheltuit , cât ai risipit , cât ai câştigat şi câte 

parale faci şi este imposibil să te tocmeşti cu ei 

sau să-i păcăleşti cu un leu.  

  Ei trăiesc în anonimat , nu se înghesuie pe 

scene, în lumina reflectoarelor , la onoruri , la 
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aplauze, la audientă, la încurajări; acolo sunt managerii de top şi miliardarii, pe care tocmai contabilii, prin 

munca lor, i-au facut “oameni”. 

   Dimpotrivă, contabilul este un personaj doar aparent singuratic. Căci el este un om al cifrelor şi pentru asta 

deseori enervează şi deranjează ; poate de aceea sunt şi destul de multe glume facute de-a lungul timpului pe 

seama sa. El merge înainte consecvent până la încăpăţânare , stârnind invidii şi atrăgând jigniri exact într-o 

zonă în care se simte ca la el acasă : priceperea şi inteligenţa .” 

          La finalul evenimentului au mai fost invitati sa ia cuvantul auditorul de calitate al filialei dl Nisipeanu 

Gheroghe, dna formator stagiu Iuliana Panaitescu, sef birou stagiu dna Cornelia Dima si directorul executiv al 

filialei dna Carmen Tamaşi Klaus  . 

 

FILIALA CECCAR BRASOV 

 
În perioada 05-06.02.2014, C.E.C.C.A.R. filiala Braşov a organizat seminarul cu tema „Noutăţi fiscale 

aplicabile de la data de 1 ianuarie 2014”, în sala de curs „Emanoil Ion Nechifor”. 

La seminar au participat în cele doua zile un număr de 300 de persoane, membri C.E.C.C.A..R. Seminarul a 

fost susţinut de doamna Daniela Fleşaru – Şef Serviciu Servicii Contribuabili – D.G.R.F.P.Braşov, iar din partea 

filialei a participat doamna director executiv Cornelia Deleanu şi membrii consiliului filialei. 

În cadrul seminarului, au fost dezbătute  modificările legislative aduse Codului fiscal de OUG nr.102/2013, 

în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2014. Au fost prezentate: impozitul pe profit cu modificările aduse de 

OUG nr. 102/2013, impozitul pe construcţii datorat bugetului de stat, sistemul TVA la încasare începând cu 1 

ianuarie 2014, declaraţiile normative cu termen de depunere 25 februarie 2014, accize şi alte taxe speciale urmare a 

modificărilor aduse de OUG nr 102/2013, impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul 

pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România, veniturile neimpozabile la calculul profitului impozabil, 

contribuţiile sociale obligatorii urmare a modificărilor aduse de OUG nr 102/2013. 

Întâlnirea s-a bucurat de un real succes din partea membrilor care au avut prilejul să-şi lămurească anumite 

aspecte cu care se confruntă în activitatea profesională. 

În data de 07 februarie 2014, Aula  Sergiu T.Chiriacescu a Universităţii Transilvania, a fost gazda lucrărilor 

Adunării Generale a Filialei Braşov a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, la 

lucrările acesteie participând un număr ridicat de profesionişti contabili din judeţul Braşov, cărora s-a alăturat 

reprezentantul Consiliului Superior, domnul Balteş Nicolae. 

În luna februrie a fost organizat un curs în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă, 

Curierul filialelor 
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repectiv “Aplicarea IFRS-urilor în România conform O.M.F.P.1286/2012” – lector prof.univ.dr.Corina 

Dumitru. Din fişele de evaluare care au fost completate cu ocazia desfăşurării cursurilor, a reieşit interesul 

unanim al celor prezenţi, precum şi aprecierile pozitive referitoare la modul de prezentare şi structurare a 

cursului.  

 

FILIALA CECCAR BUCURESTI 
 

Pregătirea şi dezvoltarea profesională - drum către performanţă 

 

    Pornind de la unul dintre obiectivele majore ale Corpului, potrivit căruia pregatirea profesionala continua a 

membrilor constituie o prioritate atât pentru organismul profesional, cât si pentru fiecare profesionist contabil, din 

dorinta comuna de a atinge performanţă, filiala CECCAR Bucureşti,   în cadrul Programului National de 

Dezvoltare Profesională Continuă,  a asigurat si pe parcursul lunii februarie 2014 intalniri permanente cu membrii 

săi, seminarii pe teme de actualitate, precum si cursuri de dezvoltare profesionala continua. 

Astfel, cele trei întâlniri gratuite cu membrii, organizate în zilele de 5,13 şi 26 februarie 2014, desfăşurate  

în Amfiteatrul ,,Prof. univ. dr. Marin Toma”, au abordat teme de un deosebit interes precum:  ,,Tehnici de 

consolidare a conturilor”,  ,,Aspecte contabile şi fiscale privind fuziunea societăţilor comerciale”, sustinute de 

preşedintele filialei,  lect. univ. dr. Florentin Caloian şi ,,Actualizări ale legii Contabilităţii’’ susţinută de lect. univ. 

dr. Adriana Popa, întâlniri la care au participat peste 130 de profesionişti contabili. Aceste întâlniri cu frecvenţă 

săptămânală sunt foarte apreciate, atât pentru informaţiile prezentate, cât şi datorită modului interactiv în care se 

desfăşoară, deoarece membrii îşi exprimă opiniile, iar informatiile primite au impact direct asupra lucrarilor 

întocmite clientilor acestora.   

   De asemenea, datorită ultimelor  modificări fiscale apărute în legislaţie şi pentru a veni în sprijinul membrilor 

săi, filiala Bucureşti a continuat  organizarea în luna februarie  2014 seriei de seminarii pe teme legate de noutăţi 

fiscale.  Astfel, în  zilele de 17 si 20 februarie 2014 în Amfiteatrul ,,Prof. univ. dr. Marin Toma” au avut loc 

seminariile:  ,,Modificări ale OMFP nr. 3055 prin OMFP nr. 1898/2013 şi nr. 2067/2013’’, sustinut de lect. univ. 

dr. Florentin Caloian, respectiv ,,Noutăţi fiscale. Modificarea normelor de aplicare a Codului Fiscal”  sustinut de 

lect. univ. dr. Cristian Rapcencu,  la care au participat un număr de 77 profesionişti contabili. Aceste seminarii au 

fost apreciate pozitiv de către participanţi, remarcandu-se in special interesul deosebit manifestat de tinerii recent  

intrati în profesie. 

Pentru asigurarea orelor de pregătire profesională prevăzute de  Programului National de Dezvoltare 

Profesională Continuă,  filiala Bucureşti a organizat  în cursul lunii februarie 2014, în Amfiteatrul ,,Prof. univ. dr. 

Marin Toma” cursuri profesionale care au avut ca teme: ,,Standardele Internationale de Raportare Financiară – 

IFRS” desfăşurat în perioada 6-7 februarie 2014,  susţinut de  lect. univ. dr. Florentin Caloian şi ,,Evaluarea 

economică a întreprinderii “, desfăşurat în perioada 21-22 februarie 2014, sustinut de preşedintele interimar 

C.E.C.C.A.R. Dr. ec. Ecaterina Necşulescu.  

În vederea îmbunătăţirii programelor viitoare de pregătire profesională, au fost solicitate membrilor filialei, 

prin chestionare de evaluare, informaţii cu privire la observaţiile şi propunerile lor referitoare la organizarea 

cursurilor, stabilirea tematicii şi lectorii implicaţi în aceste programe de pregătire. 

Aprecierile participanţilor relevă faptul că există  un interes crescut al participanţilor penttru disciplina  

IFRS, motivat de importanţa aprofundării noţiunilor în materie, ţinând cont de faptul că situaţiile financiare ale 

unei întreprinderi, indiferent de ţara de origine, întocmite conform Standardelor Contabile Internaţionale, vor fi 

acceptate pe orice piaţă de capital din lume.  

În ceea ce priveste activitatea de evaluare economică a întreprinderi, aprecierile  participantilor au fost 
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deasemenea pozitive,  materialul prezentat de lector fiind bine structurat, prezentate, fiind un real câştig pentru 

fiecare participant, adăugând plusvaloare viitoarelor lucrări prestate beneficiarilor.  

Filiala CECCAR Bucureşti este permanent preocupată de a facilita accesul tuturor profesioniştilor contabili la 

oportunităţile  şi  resursele dezvoltãrii profesionale continue,  oferind programe de dezvoltare profesionalã în 

concordanţă cu cerintele membrilor şi ale mediului economic actual,  iar printr-un dialog permanent între toţi 

factorii implicaţi asigură calea spre performanţe profesionale.  

 

FILIALA CECCAR CLUJ 

 
 În ziua de 11 februarie 2014 începând cu ora 16,30 la Casa de Cultură din Cluj-Napoca a avut loc  n seminar 

profesional în care au fost dezbatute următoarele teme de mare interes pentru membri filialei: 

 Ultimele modificări ale legislaţiei fiscale; 

 Noutăţi în legislaţia muncii. 

Alături de conducerea filialei la această acţiune au participat reprezentanţii DGFP Cluj şi ITM Cluj: Mariana Man-

Şef Adjunct Administraţie, Marcel Muntean- Inspector Şef Adjunct ITM şi Emilia Lumei-consilier juridic ITM. 

În cadrul întâlnirii invitaţii au prezenta principalele noutăţi apărute în legislaţia financiar contabilă şi în legislaţia 

muncii cu implicaţii majore asupra activităţii experţilor contabili. 

La finalul prezentărilor au avut loc dezbateri profesionale şi întrebări din partea participanţilor la care specialiştii 

ANAF şi ITM au formulat puncte de vedere şi opinii profesionale. 

La acţiune au participat peste 400 de persoane experţi contabili, contabili autorizaţi şi stagiari. Conducerea filialei 

a fost reprezentată de Preşedintele filialei-Mureşan Marinel Dănuţ şi Directorul executiv-Damian Sorin. 

Ataşam fotografiile făcute cu aceasta ocazie. 

 

FILIALA CECCAR COVASNA 
 

1. Întâlnire lunară cu membrii filialei 

În data de 14 ianuarie 2014, începând cu orele 16,30 în sala de şedinţă al filialei a avut loc întâlnirea lunară cu 

Februarie 2014, Nr. 02 / 2014                                                    Etică  •  Educaţie  •  Calitate 



www.ceccar.ro                                                                                                                                            18 

Curierul filialelor 

membrii cu ocazia căreia au fost prelucrate 27 acte legislative apărute în perioada 09 decembrie 2013 – 08 ianuarie 

2014.  

Un accent deosebit s-a acordat OUG nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea 

unor acte normative,  OpANAF nr. 3806/2013 pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la OpANAF nr. 3.596/2011 

privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în 

scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi 

achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, OpANAF nr. 3883/2013 

privind modificarea OpANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la 

titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, OpANAF nr. 3854/2013 pentru aprobarea modelului şi 

conţinutului formularului (014) „Notificare privind modificarea anului fiscal respectiv OpANAF nr. 3884/2013 

pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (097) „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării 

sistemului TVA la încasare. 

 

2. Seminar cu tema „Modificări aduse Codului Fiscal aplicabil din 01.01.2014”  

În data de 18 ianuarie 2014 în sala de şedinţă al Filialei Covasna a avut loc Seminarul cu tema „Modificări aduse 

Codului Fiscal aplicabil din 01.01.2014”, lector fiind d-l dr. Rapcencu Cristian. La acest seminar au participat un 

nr. de 105 membri. În urma centralizării fişelor de evaluare s-a constatat că participanţii la seminar au fost mulţumiţi 

în procent de 100% cu organizarea seminarului, informaţiile primite au fost deosebit de utile, cu exemple practice pe 

înţelesul tuturor participanţilor, prezentarea teoretică şi pregătirea lectorului fiind la un nivel superior. 

 

3. Raport privind depunerea jurământului de absolvenţii al examenului de aptitudini sesiunea 17 – 24 

noiembrie 2013 

Filiala CECCAR Covasna în ziua de 18 ianuarie 2014 a organizat într-un cadru festiv ceremonia depunerii 

jurământului faţă de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, de către cei 12 absolvenţi al 

examenului de aptitudini sesiunea noiembrie 2013.  

Preşedintele filialei d-l Bogozi Levente Istvan le-a transmis absolvenţilor felicitări şi bun venit în familia 

profesioniştilor contabili. În continuarea discursului a subliniat drepturile şi obligaţiile membrilor punând un accent 
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pe etica profesională. 

Directorul executiv al filialei d-na Tanko Paraschiva a subliniat că fiecare început este greu dar trebuie să fie 

curajoşi şi cinstiţi în activitatea pe care o încep să le aducă satisfacţii calitatea de expert contabil. 

În încheiere d-l Bacs Levente – şef birou evidenţă Tablou a prezentat procedura administrativă pentru a se încadra 

într-o formă juridică de începere a activităţii profesionale. 

 

4. Întâlnire cu membrii şi stagiarii filialei 

În data de 18 ianuarie 2014 am fost onoraţi cu prezenţa unei delegaţii de la ASE Bucureşti pentru prezentarea 

Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 în cadrul acestuia a proiectului 

„Utilizarea TIC pentru servicii de calitate în domeniul financiar contabil”.  

D-l Prorector - Lect. univ. dr. Robert Aurelian SOVA a prezentat în detaliu informaţii utile şi convingătoare în 

vederea informării corecte a auditorului cu posibilitatea înscrierii în grupul ţintă ca beneficiar al activităţilor 

proiectului. În prezentarea sa a subliniat calitatea pregătirilor şi dobândirii de cunoştinţe care vor conduce la 

îmbunătăţirea calităţii serviciilor contabile. 

 

5. Adunarea Generală al Filialei Covasna din 11 februarie 2014 

În datat de 11 februarie 2014, orele 16,30 la sediul Filialei Covasna – Sala de şedinţă „Berde Aron” a avut loc 

Adunarea Generală al Filialei Covasna. 

La Adunarea Generală al Filialei Covasna au fost prezenţi în număr 134 de membri. Din totalul membrilor activi 

trecute în listele cu drept de vot în număr de 216 (169 Experţi Contabili şi 47 Contabili Autorizaţi) sunt prezenţi 115 

(95 Experţi Contabili şi 20 Contabili Autorizaţi), ceea ce reprezintă o participare de 53,24% (59,75% din Experţi 

Contabili şi 42,55% din Contabili Autorizaţi) din totalul membrilor cu drept de vot, ca urmare Adunarea Generală a 

fost statutară la prima convocare.  

6. Întâlnire lunară cu membrii filialei 

În data de 18 februarie 2014 în sala de şedinţă al filialei a avut loc întâlnirea lunară cu membrii cu ocazia căruia au 

fost prelucrate 24 de acte legislative apărute în perioada ianuarie – februarie ac.  

Un accent deosebit s-a acordat Legii nr. 4/08.01.2014 pentru completarea OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea 

activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale 

respectiv OpANAF nr. 93/2014 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative. 

7. Seminar cu tema „Obligativitatea agenţilor economici la plata taxelor după deşeuri şi ambalaje, conform 
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Legii fondului de mediu şi Metodologiei de calcul al contribuţiilor actualizat cu Ordinul nr. 192/20 februarie 

2014 cu intrarea în vigoare pe 21.02.2014” 

În data de 27 februarie 2014 a avut loc seminarul cu plată având ca temă „Obligativitatea agenţilor economici la 

plata taxelor după deşeuri şi ambalaje, conform Legii fondului de mediu”, invitat fiind d-l Petrass Istvan Attila din 

partea ECOLOGISTICS SRL la care au participaţi 32 persoane. 

Seminarul organizat s-a bucurat de aprecierea pozitivă a membrilor nu numai pentru operativitatea informaţiilor 

primite în urma modificării calculării cuantumului taxelor dar şi interactivitatea, întrebări din partea membrilor cu 

răspunsuri pe loc din partea invitatului.  

 

FILIALA CECCAR DAMBOVITA 
 

 Pe data de 20 februarie 2014, o nouă generaţie de experţi 

contabili, au depus jurământul profesional în cadrul filialei 

Dâmboviţa a CECCAR. Într-o atmosferă entuziastă, ce a urmat 

lucrărilor Adunării Generale, tinerii profesionişti contabili au fost 

încântaţi să rostească cuvintele ce marchează legământul de a 

profesa în conformitate cu cele mai înalte standarde de  

profesionalism. "Jur să aplic în mod corect şi fără părtinire legile 

ţării, să respect prevederile Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor 

Autorizaţi din România şi ale Codului privind conduita etică şi 

profesională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, să 

păstrez secretul profesional şi să aduc la îndeplinire cu 

conştiinciozitate îndatoririle ce îmi revin în calitate de expert contabil/contabil autorizat." 

Le urăm „Bun venit în marea familie a CECCAR” şi  o viaţă profesională plină de realizări!  

 

FILIALA CECCAR DOLJ 
 

 Târgul de carte 

„Gaudeamus”, ediţia a XIII-a s-a 

desfăşurat în perioada 26.02-

02.03.2014, la Teatrul Naţional 

„Marin Sorescu” din Craiova.  

Au fost mediatizate în rândul 

vizitatorilor atât lucrările profesionale 

editate de C.E.C.C.A.R., cât şi 

examenul de admitere la profesie din 

luna oct. a.c., dar si catalogul cu oferta 

de carte, protocolul încheiat cu 

Facultatea de Economie şi 

Administrarea Afacerilor Craiova 
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privind facilitatea acordată absolvenţilor cursurilor de master de a nu mai susţine examenul de admitere precum şi 

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

       Filiala a organizat miercuri, 26 febr. a.c., ora 11,00, în incinta Teatrului Naţional, la foaierul de la etaj, o 

festivitate cu ocazia lansării cărţii Editurii CECCAR "Ghid de ţinere a contabilităţii şi de elaborare a situaţiilor 

financiare individuale în conformitate cu IFRS-urile la societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt 

admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată". Prezentarea acestei lucrări s-a realizat de către d-na prof. univ. 

dr. Mihai Magdalena, Director Departament Contabilitate în cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea 

Afacerilor Craiova, în prezenţa a circa 30 persoane, membri şi stagiari ai filialei, precum şi studenţi şi masteranzi ai 

Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor Craiova.  

 

FILIALA CECCAR GIURGIU 
 

În cursul lunii februarie 2014, la Filiala C.E.C.C.A.R. Giurgiu au avut loc următoarele evenimente: 

În data de 18 februarie 2014 a avut loc la sediul filialei CECCAR Giurgiu prima întâlnire cu membrii GEJ din anul 

2014. În deschiderea şedinţei, d-na preşedintă Mitrea Mariana dă citire tabelului cu modificările codului de 

procedură penală care a fost transmis membrilor de către filială şi pe mail. Sunt dezbătute articolele modificate. D-

na preşedintă aduce la cunoştinţa membrilor GEJ că expertul contabil poate beneficia şi de măsuri de protecţie. 

Directorul filialei a adus la cunoştinţa membrilor GEJ faptul că în zilele următoare lista pe specializări actualizată 

pentru anul 2014 va fi înaintată spre verificare către Direcţia de specialitate din cadrul Aparatului Central, urmând 

ca apoi, conform normelor să fie înaintate către Ministerul Justiţiei pentru a fi publicate pe site-ul ministerului. 

În data de 20 februarie 2014 a avut loc Adunarea Generală a membrilor filialei Giurgiu, eveniment la care au 

participat peste 80% din membrii filialei. Au fost prezentate următoarele materiale: 

1, Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul 2013; Realizarea programului de activitate 

2013, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organele superioare ale Corpului; 

Execuţia BVC pe 2013; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 Decembrie 2013; Raportul Comisiei de 

disciplină privind activitatea desfăşurată în 2013; 

2.Aprobarea Programului de activitate pe anul 2014; 

3, Aprobarea BVC pe anul 2014; 

4, Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare; 

5, Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite; 
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6, Aprobarea listei cabinetelor propuse pentru a fi supuse auditului în anul 2015; 

După aprobarea materialelor, în partea a doua a şedinţei s-a trecut la alegeri pentru reînnoirea a jumătate din 

numărul membrilor Consiliului filialei; alegeri pentru Comisia de disciplină; alegerea Comisiei de cenzori; 

În data de 25 februarie 2014  a avut loc întâlnirea din ultima zi de marţi a fiecărei luni, unde a fost prezentată 

legislaţia apărută în luna februarie dar şi alte probleme ridicate de cei prezenţi. Din legislaţia discutată reamintim 

căteva şi anume: Ordinul Ministrului Finanţelor publice nr. 79 din 21.01.2014 privind principalele aspecte legate de 

întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale ale operatorilor economici; Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 93 

din 21.01.2014 cu privire la modificările formularelor 392A, 392 B, 392; Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 123 din 

29.01.2014 pentru modificarea Ordinului Preşedintelui ANAF nr. 1950 din 2012 privind aprobarea modeluilui şi 

conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere 

sau reţinere la surse (decont privind accizele D100, Nomenclatorul obligaţiilor de plată la Bugetul statului); Ordinul 

Preşedintelui ANAF nr. 117/2014 pentru aprobarea formularului decizie de impunere privind plăţi anticipate cu titlu 

de contribuţie pentru asigurările sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor; Ordinul 

Preşedintelui ANAF nr. 223 din 10.02.2014 pentru modificarea Ordinului Preşedintelui ANAF 1294/2007 privind 

impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale care se plătesc de contribuabili într-un cont unic.  

 

FILIALA CECCAR HUNEDOARA 
Inaugurarea noului sediu al Filialei CECCAR Hunedoara 

„S-au mutat în casă nouă” a fost titlul sub care posturile locale de televiziune ANTENA 1 Deva si 

HD TV Deva au relatat evenimentul petrecut in data de 12 februarie 2014 ora 14,00 cand a avut loc inaugurarea 

noului sediu al Filialei CECCAR Hunedoara. Evenimentul a fost adus la cunostinta locuitorilor din judetul 

Hunedoara si prin intermediul stirilor aparute in publicatiile Mesagerul Hunedorean si REPLICA. 

La eveniment au participat reprezentantii tuturor institutiilor si unitatilor deconcentrate ale statului 

( Prefectura jud. Hunedoara, Primaria municiliului Deva, Administratia 

Judeteana a Finantelor Publice Hunedoara, Tribunalul Hunedoara, 

Parchetul de pe langa Tribunalul Hunedoara, Camera de Comert si 

Industrie Hunedoara, Oficiul Registrului Comertului Hunedoara, ITM 

Hunedoara, CNIPMM Hunedoara, Camera de Conturi Hunedoara, AJOFM 

Hunedoara),  colegi din judetele Arad, Alba, Timis, Caras Severin si 

bineinteles membrii Filialei CECCAR Hunedoara- sala de cursuri fiind 

neincapatoare. 

Panglica a fost tăiată de către doamna Director general ec. 

Daniela Vulcan si de catre doamna Presedinta a Filialei CECCAR 
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Hunedoara doamna Maria Mornea. 

Am fost onorati sa avem cu acest prilej 

printre noi pe  doamna Ecaterina 

Necsulescu – Presedinte interimar care 

impreuna cu doamna Director general 

Daniela Vulcan au punctat in luarile de 

cuvant importanta evenimentului, stadiul 

de dezvoltare la care a ajuns Corpul prin 

infrastructura de care dispune si  rolul tot 

mai mare pe care CECCAR este chemat 

sa il joace pe scena economica si sociala a 

tarii.   

Intr-un “moment de suflet” 

domnul Oarga Petru – primul secretar 

executiv al filialei a evocat momentele de 

inceput ale filialei comunicand 

participantilor ca in data de 12 februarie 

se implinesc exact 21 de ani de cand s-au 

pus bazele constituirii Filialei CECCAR 

Hunedoara, bucurandu-se ca este partas la 

darea in folosinta a noului sediu al filialei. 

Dotat cu o sala de documentare, o 

sala de cursuri echipata cu sisteme de 

proiectie si sonorizare moderne dar si cu 

birouri in care membrii filialei pot sa-si 

exercite in cele mai bune conditii 

drepturile si obligatiile ce le revin, noul 

sediu al Filialei completeaza peisajul 

urbanistic al municipiului Deva cu o 

cladire in stil modern, CECCAR fiind 

astfel mai cunoscuta ca institutie in randul 

populatiei, in general, si al beneficiarilor 

serviciilor contabile, in special. 

 

FILIALA CECCAR IALOMITA 
 

 În 17, 18 și 20 februarie 2014  Filiala Ialomița  a organizat  la Urziceni, Fetești și Slobozia  întâlniri 

profesionale cu membrii  la care au fost invitați să participe și reprezentanții admistrațiilor financiare din orașele în 

care s-au desfășurat aceste întâlniri.  

 Tema acestor seminarii gratuite  a fost “ Lucrări specifice închiderii anului financiar  2013”.   

        În data de 26 februarie în sala de consiliu a filialei s-a desfășurat masa rotundă cu tema ”Actualități în 

activitatea de expertiză contabilă judiciară “ la care au participat în calitate de invitați, dna. judecător Ionela Tudor- 

președinte Secție civilă din cadrul Tribunalului Ialomița și Crîcu Sorin – sef serviciu Investigarea fraudelor din 

cadrul IPJ Ialomița. În cadrul acestei întâlniri de lucru s-au dezbătut aspecte privind implicațiile modificăilor aduse 
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de Noul Cod de procedură penală în ceea ce privește activitatea de expertiză contabilă, s-au pus la dispoziția 

benficiarilor listele cu membrii GEJ valabile pentru acest an și s-au discutat aspecte privind respectarea de către 

membrii filialei a deontologiei profesionale în relația cu beneficiarii de lucrări de expertiză contabilă. 

         În 26 februarie s-a desfășurat ceremonia de depunere a jurământului de către promovații examenului de 

aptitudini sesiunea noiembrie 2013, la această ceremonie fiind invitați să participe alături de conducerea filialei  și 

dna. Judecător Ionela Tudor- sef secție civilă din cadrul Tribunalului Ialomița și dl.Crîcu Sorin – sef serviciu 

Investigare a fraudelor din cadrul IPJ. Organizarea în cadru festiv a acestei ceremonii a urmărit conștientizarea de 

către absolvenți a importanței calității obținute, responsabilizarea acestora și crearea sentimentului de apartenență la 

cel mai mare organism profesional din România  

 

FILIALA CECCAR  ILFOV 
 

 In data de 04.02.2014, Filiala CECCAR Ilfov a organizat unseminar de fiscalitate , care a avut loc in Buftea, in 

Februarie 2014, Nr. 02 / 2014                                                    Etică  •  Educaţie  •  Calitate 



www.ceccar.ro                                                                                                                                            25 

Curierul filialelor 

sala de sedinte a Primariei Buftea, unde au participat un numar de 95 experti contabili –membrii ai Filialei 

CECCAR Ilfov . Seminarul a fost sustinut de presedintele   Filialei CECCAR Ilfov- Maria Constantin. 

           Temele dezbatute au fost : 

1)- ultimele modificari aparute la OMF 3055/2009 

2)-ultimele modificari fiscale  aparute  la Codul fiscal 

3) –solutii la probleme ridicate de membri - cazuri practice . 

 

1)- ultimele modificari aparute la OMF 3055/2009 

 La  OMF 3055/2009 privind reglementarile contabile conforme cu directivele europene  , au aparut doua modificari 

si completari : OMF 1.898/2013 si OMF  2067 /2013   Dintre  noile prevederi care se aplică de la 1 ianuarie 2014, 

urmare a OMF 1.898/2013, amintim : 

-Veniturile sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere atunci când se poate evalua în mod credibil o creştere a 

beneficiilor economice viitoare legate de creşterea valorii unui activ sau de scăderea valorii unei datorii. 

Recunoaşterea veniturilor se realizează simultan cu recunoaşterea creşterii de active sau reducerea datoriilor. 

-Cheltuielile sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere atunci când se poate evalua în mod credibil o diminuare 

a beneficiilor economice viitoare legate de o diminuare a valorii unui activ sau de o creştere a valorii unei datorii. 

Recunoaşterea cheltuielilor are loc simultan cu recunoaşterea creşterii valorii datoriilor sau reducerii valorii 

activelor. 

-elementele de imobilizări corporale achiziţionate din motive de siguranţă sau legate de mediu îndeplinesc condiţiile 

pentru a fi recunoscute ca active, pentru că dau posibilitatea entităţii să obţină din activele conexe beneficii 

economice viitoare în plus faţă de ceea ce s-ar obţine dacă elementele respective nu ar fi fost dobândite. 

-Pentru recunoaşterea imobilizărilor corporale se utilizează raţionamentul profesional la aplicarea criteriilor de 

recunoaştere pentru circumstanţele specifice entităţii. Piesele de schimb importante şi echipamentele de securitate 

sunt considerate imobilizări corporale şi nu stocuri atunci când o entitate preconizează că le va utiliza pe parcursul 

unei perioade mai mari de un an. 

-Cheltuielile ulterioare efectuate în legătură cu o imobilizare corporală sunt cheltuieli ale perioadei în care sunt 

efectuate sau majorează valoarea imobilizării respective, în funcţie de beneficiile economice aferente acestor 

cheltuieli. 

-Cheltuielile efectuate în legătură cu imobilizările corporale utilizate în baza unui contract de închiriere, locaţie de 

gestiune, administrare sau alte contracte similare se evidenţiază în contabilitatea entităţii care le-a efectuat, la 

imobilizări corporale sau drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate, în funcţie de beneficiile economice 

aferente, similar cheltuielilor efectuate în legătură cu imobilizările corporale proprii. 

-costurile întreţinerii zilnice a unui element de imobilizări corporale (costurile cu manopera şi materiale 

consumabile) nu sunt recunoscute de entitate în valoarea contabilă. Aceste costuri sunt recunoscute în contul de 

profit şi pierdere pe măsură ce sunt suportate. 

-Cheltuielile cu lucrările de reparaţii, altele decât cele cu întreţinerea zilnică efectuate potrivit condiţiilor tehnice de 

exploatare a activelor respective, care au ca rezultat îmbunătăţirea parametrilor tehnici sau sunt indispensabile, la 

intervale regulate, pentru a asigura continuarea exploatării activelor la parametrii normali se includ în valoarea 

activului respectiv. 

-Referitor la amortizare, revizuirea duratei de amortizare poate fi justificată în condiţiile în care are loc o modificare 

semnificativă a condiţiilor de utilizare, cum ar fi numărul de schimburi în care este utilizat activul, precum şi în 

cazul efectuării unor investiţii sau reparaţii, altele decât cele determinate de întreţinerile zilnice, sau învechirea unei 

imobilizări corporale. De asemenea, în cazul în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare, folosirea lor 

fiind întreruptă pe o perioadă îndelungată, poate justifica revizuirea duratei de amortizare.Dacă o imobilizare 

corporală complet amortizată mai poate fi folosită, se va reevalua se va stabili o noua durata  
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-În cazul terenurilor şi clădirilor care au fost reevaluate şi au făcut obiectul unei cedări parţiale, la scoaterea din 

evidenţă a acestora, diferenţa din reevaluare aferentă părţii cedate se consideră surplus realizat din rezerve din 

reevaluare, corespunzător valorii contabile a terenurilor, respectiv a clădirilor, scoase din evidenţă. 

-creanţele preluate prin cesionare se evidenţiază în contabilitate la costul de achiziţie. În cazul achiziţiei unui 

portofoliu de creanţe, costul de achiziţie se alocă pentru fiecare creanţă astfel preluată. În cazul în care cesionarul 

recuperează de la debitorul preluat o sumă mai mare decât costul de achiziţie al creanţei faţă de acesta, diferenţa 

dintre suma încasată şi costul de achiziţie se înregistrează la venituri. 

-Subvenţiile acordate pentru acoperirea anumitor cheltuieli sunt recunoscute la venituri în aceeaşi perioadă ca şi 

cheltuiala aferentă. În mod similar, subvenţiile legate de activele amortizabile sunt recunoscute, de regulă, în contul 

de profit şi pierdere pe parcursul perioadelor, şi în proporţia în care amortizarea acelor active este recunoscută. 

-O subvenţie guvernamentală care urmează a fi primită drept compensaţie pentru cheltuieli sau pierderi deja 

suportate sau în sensul acordării unui ajutor financiar imediat entităţii, fără a exista costuri viitoare aferente, trebuie 

recunoscută în contul de profit şi pierdere în perioada în care îndeplineşte condiţiile să fie recunoscută drept creanţă. 

Prin OMF  2067 /2013, au fost introduse  6 noi conturi, referitoare la certificatele verzi si la conturi de lichidare. 

 

2)-Au fosz prezentate ultimele modificari fiscale  aparute  in decembrie 2013 si ianuarie 2014  

- OUG nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative, prin care 

se instituie opţiunea privind aplicarea sistemului TVA la încasare pentru persoanele impozabile a căror cifră de 

afaceri în anul calendaristic precedent nu a depăşit plafonul de 2.250.000 lei.  

- Legea nr. 340/2013 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014, in care sunt precizate cotele de contributii 

sociale pentru 2014 

-Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3884/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (097) 

“Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare 

-Legea nr. 4/2014 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea 

activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale. 

--OMFP,1045/2084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a 

“Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a 

persoanelor asigurate”,  

- Ordinul preşedintelui ANAF nr. 59/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 3/2010 pentru 

aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de către persoanele impozabile stabilite în 

România pentru importuri şi achiziţii de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al UE 

-Ordinul preşedintelui ANAF nr. 93/2014 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii 

informative,  

- OMFP nr. 86/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul Finanţelor Publice, 

nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe 

teritoriul României,  

-OMFP 79/21.01.2014 privind intocmirea situatiilor fiananciare pe anul 2013. 

   Au fost trecute in revista principalele modificari aduse de noile modificari aduse la Codul fiscal punandu-se accent 

pe TVA la incasare devenit optional, procedura de iesire din sistemul de TVA la incasare , care se poate face pe tot 

parcursul anului 2014 cu prezentarea conditiilor, impozitul pe constructii  , exigibilitatea TVA,  declararea si plata  

impozitul pe constructii, , conditia ca societatea sa fie platitoare de  impozit pe microintreprindere si in conditiile in 

care efectueaza servicii de consultanta in cuantum de pana la 20% din total venituri si se elimina din baza de 

impunere veniturile reprezentand diferentele de curs valutar si a reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii, 

simplificarea tratamentului fiscal al veniturilor obtinute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal 

prin abrogarea prevederilor referitoare la optiunea contribuabililor de a determina venitului net din arenda in sistem 
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real.; crearea cadrului legal pentru deducerea din venitul brut din salarii a contributiilor obligatorii aferente unei luni, 

indiferent de faptul daca acestea sunt platite in Romania sau intr-un alt stat membru UE sau stat membru al SEE, 

potrivit prevederilor regulamentelor Uniunii Europene, a legislatiei SEE sau a conventiilor/acordurilor privind 

coordonarea sistemelor de securitate sociala in care Romania este parte., modificarile referitoare la dductibilitatea 

sponsorizarii; modificarile referitoare la deducerea TVA la cheltuielile de protocol etc.  

 

3) –solutii la probleme ridicate de membri -cazuri practice . 

 Au fost date solutii la cazuri practice ridicate de membri  referitoare la ajustarea TVA in cazul mijloacelor fixe 

aflate in conservare , repartizarea rezultatului reportat aferent perioadelor precedente ; isesirea din sistem de TVA la 

incasare; creearea de provizioane de buna executie pentru contracte de prestari servicii,; impozitele si taxele datorate 

pentru servicii GOOGLE furnizate unei societati din Romania, achizitionarea de echipamaente cu instalare dintr-un 

stat membru –implicatiile fiscale , achizitie masina second hand din UE,  functionarea casei de amanet , obligatii 

declarative; vanzare de constructii si reevaluarea acestora, inregistrarea lor ; procedura de trecere de la impozit pe 

venit microintreprindere la platitor de impozit profit ; ajurtarea TVA pentru marfa depreciata sau lipsa   llla inventar 

incepand cu 01.01.2014; creditarea societatilor de catre asociati in baza art272 Legea 31/1990; iesirea din evidenta 

olatitorilor de TVA ajustarea pentru stocurile existente si bunurile de capital-, inregsitrari contabile si implicatii 

fiscale cu ocazia intocmirii bilantului de lichidare.  

 

FILIALA CECCAR MARAMURES 
 

Priorităţile Maramureşului în anul 2014 - Instituţia prefectului judeţului Maramureş a convocat în data de 14 

februarie şedinţa Comisiei de dialog social la care au participat dl. Anton Rohian – Prefect, dl. Dumitru Dumuţa – 

Secretarul Consiliului Judeţean Maramureş, reprezentanţi ai instituţiilor centrale şi ai sindicatelor din Maramureş, 

Miclea Ion – Consilier superior, iar din partea Filialei CECCAR Maramureş a fost prezent preşedintele acesteia 

conf. univ. dr. Cucoşel Constantin. 

Cu această ocazie a avut loc evaluarea activităţii comisiei de dialog social în anul 2013 şi s-a aprobat 

Programul şi temele şedinţelor ordinare care vor avea loc în anul 2014. 

Dl. Prefect Rohian Anton a apreciat negativ discuţiile din comisia de dialog social care au avut loc în anul 

2013 deoarece, propunerile făcute şi transmise forurilor competente au rămas nerezolvate, singura finalitate obţinută 

fiind obţinerea banilor datoraţi pentru asistenţii paternali, acţiune în care s-a implicat şi Cartelul ALFA. 

Pentru anul în curs, prefectul doreşte o mobilizare atât din partea autorităţilor, precum şi a sindicaliştilor şi a 

oamenilor de afaceri pentru stabilirea anumitor priorităţi din punct de vedere economic, pe primul loc situându-se 

pregătirea de către şcoli a unui personal calificat în meseriile care se cer pe piaţă. În acest sens va fi formată o echipă 

care să stabilească o strategie pe termen scurt şi mediu privind viitorul economico-social al judeţului. 

Consiliul Consultativ Tripartit pentru Dialog Social - În data de 11 februarie s-a reunit Consiliul Consultativ 

Tripartit de pe lîngă Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureş, la care au participat dl. Năcuţă Dragoş – 

Inspector şef ITM Maramureş, d-na Bondari Maria – Inspector şef adjunct R.M. ITM Maramureş, dl. Onea Mircea – 

Consilier comunicare şi relaţii cu publicul ITM Maramureş, reprezentanţii confederaţiilor sindicale şi patronale 

reprezentative la nivelul judeţului Maramureş, Filiala CECCAR Maramureş fiind reprezentată de preşedintele 

acesteia conf. univ. dr. Cucoşel Constantin. 

Întâlnirea a avut ca temă discuţii pe marginea legislaţiei muncii şi problemele cu care se confruntă 

confederaţiile sindicale şi patronale în aplicarea legislaţiei specifice, cu această ocazie având loc şi stabilirea 

obiectivelor pentru anul 2014 pentru realizarea unor acţiuni comune ITM Maramureș cu confederațiile sindicale și 

patronale reprezentative la nivelul județului Maramureș. 
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Au fost discutate, din perspectiva societăţilor comerciale, probleme vizînd camerele agricole, utilizarea 

muncii la negru, nivelul ridicat al contribuţiilor către stat, înfiinţarea unor centre de informare profesională în 

diverse domenii, cu cursuri de formare specializată, restructurarea Ministerului Agriculturii, etc. Totodată, s-a 

subliniat că legea uceniciei nu este aplicabilă în momentul de faţă şi că lipseşte aproape cu desăvîrşire personalul 

calificat din şcolile de arte şi meserii. (Este vina celor care au desfiinţat şcolile profesionale; acesta este motivul 

pentru care maiştrii şi inginerii de la licee au plecat în alte părţi, sau chiar ţări). Unul dintre membrii Consiliului, 

Florin Hossu de la Cartel ALFA, a vorbit şi despre lacunele din legislaţia muncii: “Eu consider că amenzile pentru 

munca la negru sunt drastice. Nu toţi angajatorii cunosc cerinţele obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească la 

angajarea unui om. E clar, şi din punctul nostru de vedere, al sindicatelor, că o perioadă de probă e necesară. 

Nimeni, sau poate doar cei fără minte, nu se căsătoreşte după prima întîlnire”, crede dl. Hossu. În altă ordine de idei, 

liderul sindical s-a arătat foarte nemulţumit de faptul că, potrivit legislaţiei la zi, nu se poate încheia un contract 

colectiv la nivel naţional, ucenicii nu pot fi membri de sindicat, deci nu pot fi nici reprezentaţi. Inspectoratul 

Teritorial de Muncă, prin dl. Dragoş Năcuţă – Inspector şef ITM, a recunoscut că amenzile pentru munca la negru 

sunt mari şi că nivelul încasărilor acestora este de doar 60%. Următoarea şedinţă de lucru va avea loc pe 11 martie 

2014. 

Învăţământul profesional şi tehnic în atenţia reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş - La 

sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş a avut loc în data de 03 februarie şedinţa de lucru a Comitetului 

Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social al judeţului Maramureş (CLDPS), la care a participat şi prof. Ana 

Lucreţia Maria Moldovan – Inspector şcolar general, Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, ocazie cu care s-a 

analizat şi avizat proiectul planului de şcolarizare propus de ISJ MM pentru anul şcolar 2014 – 2015, în 

învăţământul profesional şi tehnic (IPT). Filiala CECCAR Maramureş a fost prezentă la această şedinţă prin 

preşedintele acesteia conf. univ. dr. Cucoşel Constantin. 

După ani buni în care elevii nu au avut posibilitatea de a urma cursurile învăţămîntului profesional, începînd 

cu anul şcolar viitor doritorii se vor putea specializa, chiar după clasa a VIII-a, în diferite meserii. Pentru municipiul 

Baia Mare s-au aprobat 16 astfel de clase, iar un număr ridicat de agenţi economici deja şi-au arătat intenţia de bună 

colaborare pentru formarea viitorilor muncitori calificaţi. 

Potrivit unei ordonanţe de urgenţă emise la finalul anului trecut, învăţăceii din clasele gimnaziale terminale 

vor putea urma, din această toamnă, cursurile învăţămîntului profesional. În prezent există un program de pregătire 

profesională numit "Alege-ţi drumul" pentru care elevii pot opta după finalizarea primei clase de liceu. 

Inconvenientul e că acesta se implementează doar pe o perioadă scurtă de timp (patru ani), iar în 2014 se vor bifa 

înscrierile pentru ultima serie. Chiar dacă interesul a fost unul scăzut pentru o astfel de formare, elevii care au ales 

sînt mulţumiţi, iar unii chiar au început să lucreze pentru agenţii economici la care s-au aflat în practică pe durata 

programului. Dar, conform noilor modificări ale Legii Educaţiei, învăţămîntul profesional va avea durata de trei ani, 

iar draftul metodologiei arată că elevii se vor bucura de o serie de beneficii. 

Masa rotundă cu tema „Planificarea strategică a judeţului Maramureş pentru perioada 2014-2020” - În data de 11 

februarie, preşedintele Filialei CECCAR Maramureş a fost prezent la întâlnirea de lucru a membrilor Grupului de 

Lucru Județean Maramureș din cadrul Comitetului Regional de Planificare a Dezvoltării Transilvaniei de Nord 

pentru 2014-2020, la care au participat reprezentanţi ai Consiliul Judeţean Maramureş – Direcția de Dezvoltare și 

Investiții, primari din localitățile județului Maramureș, oameni de afaceri din judeţul Maramureş, întâlnire 

organizată în cadrul mesei rotunde cu tema: „Planificarea strategică a judeţului Maramureş pentru perioada 2014-

2020”. 

Cu această ocazie s-a prezentat şi analizat lista propunerilor de proiecte la nivel de Consiliul judeţean 

Maramureş, Unităţi Administrativ Teritoriale (UAT-uri) şi alte instituţii publice. 
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Acţiuni desfăşurate în luna februarie 2014 

 

- Organizarea şi conducerea lucrărilor Adunării Generale a membrilor CECCAR – Filiala Maramureş din data de 11 

februarie 2014. 

- Organizarea unei întâlniri în data de 24.02.2014 cu Comisar şef de poliţie Mare Vasile – Şef Serviciu Financiar-

Contabilitate - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş, cu care s-a discutat Procedura privind decontarea 

expertizelor tehnice şi contabile judiciare dispuse în cauze penale, elaborată de Ministerul Administraţiei şi 

Internelor – Inspectoratul General al Poliţiei Române sub nr. 19274/13.11.2012 şi intrată în vigoare la data de 

03.12.2012. 

- Consultarea legislaţiei, a publicaţiilor, analizarea materialelor primite de la aparatul central. 

- Organizarea activităţii de stagiu în sistem colectiv. 

- Întâlniri şi discuţii cu membrii care au ridicat unele probleme de specialitate. 

- Conducerea lucrărilor şedinţei Consiliului Filialei Maramureş din data de 05.02.2013 la care s-au analizat şi 

aprobat materialele ce urmează a fi prezentate la Adunarea Generală din 11.02.2014, s-a analizat execuţia bugetului 

de venituri şi cheltuieli la 31 decembrie 2013, bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014, cererile persoanelor 

care au solicitat radierea sau reînscrierea în cadrul filialei, diverse adrese şi cereri primite. 

- Conducerea lucrărilor şedinţei Consiliului Filialei Maramureş din data de 26.02.2013 la care s-au ales membrii 

Biroului Permanent al Consiliului filialei, s-a definitivat delegaţia care va participa la lucrările Conferinţei Naţionale 

a CECCAR care va avea loc în data de 14 martie 2014 la Bucureşti, s-a analizat situaţia acordării vizelor membrilor 

filialei pentru exercitarea profesiei pe anul 2014, cererile persoanelor care au solicitat radierea sau reînscrierea în 

cadrul filialei, diverse adrese şi cereri primite. 

- Pregătirea de materiale pentru publicare în presa locală şi centrală. 

 

Instituţia prefectului judeţului Maramureş 

Prefect Anton Rohian 

Comisia de dialog social 

 

 

 

 

 

 

 

 

Învăţământul profesional şi tehnic în atenţia reprezentanţilor  

Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş 

 

 

 

 

 

Masa rotundă cu tema „Planificarea strategică a judeţului  

Maramureş pentru perioada 2014-2020” 

 

 

Februarie 2014, Nr. 02 / 2014                                                    Etică  •  Educaţie  •  Calitate 



www.ceccar.ro                                                                                                                                            30 

Curierul filialelor 

FILIALA CECCAR MEHEDINTI 
     

În data de 06.02.2014 în Sala de festivităţi a Colegiului 

Tehnic „Decebal” din Drobeta Turnu Severin a avut 

loc Adunarea Generală de dare de seamă şi alegeri, la 

care au participat  experţii contabili şi contabilii 

autorizaţi, membri ai filialei C.E.C.C.A.R. Mehedinţi, 

eveniment care a fost un prilej  de bilanţ pentru anul 

încheiat şi de proiecte şi planuri pentru anul în curs. 

Participarea numeroasă (181 membri), dovedeşte 

interesul profesioniştilor contabili din judeţul 

Mehedinţi pentru activitatea care se desfăşoară în 

cadrul organismului profesional din care fac parte. În 

perioada analizată Consiliul filialei C.E.C.C.A.R 

Mehedinţi a avut drept ţintă coordonatele 

fundamentale care caracterizează calitatea unui 

organism profesional ca instituţie autonomă de interes 

public, sarcinile prevăzute în programul de activitate, 

în baza atribuţiilor conferite prin lege. 

 În data de  21.02.2014 a fost transmis membrilor CECCAR prin email mesajul “Noutăți legislative”, care cuprinde 

un număr de 13 acte normative publicate în perioada 04.02.2014-12.02.2014;  în Monitorul Oficial, respectiv: nr. 

85, 87, 88, 91, 101, 102, 103, 104 şi 108   

În data de 25.02.2014 şi 26.02.2014 la sediul filialei a avut loc întâlnirea cu membrii experţi contabili din cadrul 

filialei privind cursul la disciplina Audit şi certificare, susţinut de către domnul Ştiucă Florin, preşedintele filialei. 

În data de 27.02.2014 a avut loc întâlnirea de lucru între reprezentanţi ai AJFP Mehedinţi şi membrii CECCAR, în 

cadrul căreia au fost discutate modificările legislative în domeniu din  perioada decembrie 2013-februarie 2014. 

Din partea AJFP Mehedinţi au participat următorii: 

 domnul Iriza Sever - şef serviciu metodologie în cadrul Administraţiei; 

 domnul Doandeş Bogdan – consilier asistenţă contribuabili. 

 Din partea filialei Mehedinţi a participat domnul Ştiucă Florin – preşedintele filialei, d-na Filip Mirela-auditor 

de calitate, domnul Dumitrescu Serju – şef birou stagiu şi dezvoltare profesională continuă şi un număr de   40 

membri. 

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

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

legislative, de a nu fi puşi în situaţia de a face greşeli de interpretare a legilor. Au fost analizate: 

-HG nr. 77/2014, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr.108/12.02.2014; 

-OPANAF 59/2014, pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de către 

persoanele impozabile stabilite în România pentru importuri şi achiziţii de bunuri/servicii efectuate în alt stat 

membru al Uniunii Europene, publicat în Monitorul Oficial nr.68/28.01.2014; 

-OPANAF 123/2014, pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 

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

taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, publicat în Monitorul Oficial nr.87/04.02.2014; 

-Ordinul comun al ministrului finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului 
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sănătăţii nr. 1977/2757/1580/ 2013, pentru aprobarea 

modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de 

gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a 

contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa 

nominală a persoanelor asigurate", publicat în 

Monitorul Oficial nr.57/23.01.2014; 

-OMF 79/2014, privind principalele aspecte legate de 

întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi 

a raportărilor contabile anuale ale operatorilor 

economici la unităţile teritoriale ale Ministerului 

Finanţelor Publice, publicat în Monitorul Oficial 

nr.70/29.01.2014; 

Printre noutățile aduse de actele normative amintim: 

-modificarea formularelor 112 "Declaraţie privind 

obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului 

pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"; 

-posibilitatea reportării sumelor la calculul  profitului imozabil a cheltuielilor de sponsorizare şi/sau mecenat, 

precum şi cele privind  bursele private în următorii 7 ani consecutivi de la data efectuării sponsorizării. Recuperarea 

sumelor se va efectua la fiecare termen de plată al impozitului pe profit în limita minimă precizată de actul 

normativ, respectiv 3%0 din cifra de afaceri şi 20% din impozitul pe profit datorat; 

De asemenea în cadrul întâlnirii a fost dat citirii comunicatul de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice 

www.mfinante.ro, cu privire la certificarea formularului 101 de catre un consultant fiscal, din care rezultă că O.G. 

nr.92/2003, privind Codul de procedură fiscală nu prevede posibilitatea respingerii declaraţiei fiscale anuale în 

situaţia în care aceasta nu a fost certificată de către un consultant fiscal, iar certificarea declaraţiilor fiscale, inclusiv 

a declaraţiilor fiscale rectificative, a devenit opţională  

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

filiala vine în întâmpinarea lor cu astfel de acţiuni. 

 

FILIALA CECCAR MURES 
 

1. In perioada 15 si 16 februarie filiala a organizat 3 Seminarii de Fiscalitate cu plata ,cu diferite teme abordate, 

astfel: „Noutati fiscale in tranzactiile intracomunitare; „Actualitati declarare,calcul si plata impozit profit”; 

„Actualitati in TVA”. La aceste seminarii au participat 94 de membrii. Acest seminar a fost sustinut de catre Dna ec. 

Berce Magdalena, lector abilitat de CECCAR.  
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2. Desfasurarea Adunarii Generale a filialei a avut loc in data de 14 februarie 2014 la Sala mare a Palatului 

Culturii din Tg.Mures. In cadrul sedintei a avut loc si ceremonia depunerii Juramantului in cadru solemn de catre 

membrii noi inscrisi in Tabloul Corpului, in urma promovarii examenului de aptitudini. 

 

FILIALA CECCAR  SALAJ 
 

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania – Filiala SALAJ  in perioada 01-05 

februarie a organizat cursul de pregatire profesionala cu tema “Politici de recunoastere, evaluare si prezentare a 

informatiilor privind activele, datoriile si veniturile si Doctrina si deontologie profesionala”. Formatori ai cursului 

au fost lect.univ. dr. Rapcencu Cristian si d-na director executiv dr.ec. Breban Ludovica. La acest curs au participat 

un numar de 45 membri CECCAR experti contabili si contabili autorizati urmarind cu mare interes expunerea 

problemelor in derularea cursului. Din sondajele efectuate in randul participantilor reiese ca acest curs a fost de un 

real folos, venind in sprijinul profesionistilor contabili care se confrunta zi de zi cu asemenea probleme.  De 

asemenea, in data de 5 februarie 2014 a avut loc intalnirea lunara cu EC si CA intalnire la care a fost prezent ca de 

fiecare data dl.presedinte al filialei dr. ec. Tamba Alexandru unde s-au discutat o serie de probleme contabile si 

fiscale dar si multe lucruri legate de inchiderea exercitiului financiar 2013. In data de 12 februarie 2014 presedintele 

filialei Salaj s-a intalnit cu doamna director adjunct Csuros Maria din cadul Administratiei Financiare Salaj. 

In data de 19 februarie 2014 a avut loc Adunarea Generala a membrilor EC si CA ai filialei in sala 

“Avram Iancu” a Primariei Municipiului Zalau. Din partea Consiliului Superior CECCAR a participat dl. prof. univ. 

dr. Nistor Ioan. 

 De asemenea, in data de 21 februarie 2014 la sediul filialei au avut loc  examenele scrise pentru stagiarii an I 

absolventi ai programelor de masterat. 

In perioada 24-28 februarie 2014 la sediul filialei CECCAR Salaj s-a desfasurat cursul din cadrul PNDPC 

“Contabilitatea institutiilor publice” la care au participat atat membri cat si nemembri CECCAR care isi desfasoara 

activitatea in institutii publice (primarii,consiliu judetean, gradinite, scoli licee, politia comunitara, asistenta sociala, 

etc.). Formator al cursului a fost d-na prof. univ. dr. Adriana Tiron Tudor cadru didactic universitar din cadrul UBB 

Cluj-Napoca, FESEGA Cluj-Napoca. La acest curs s-au discutat modificarile aduse OMFP nr. 1917/2005 prin 

OMFP nr. 2021/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea 

contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia. 

De asemenea, pe tot parcursul lunii februarie a avut loc o comunicare permanentă cu membrii filialei precum 

și cu organele alese și executive ale filialei.  

 

FILIALA CECCAR  SATU MARE 

 

1. În data de 6.02.2014,directorul executiv al filialei,Rodica Gradinar a 

participat la Întîlnirea oamenilor de afaceri care fac parte din Asociaţia 

germano-româna,unde a prezentat oferta de cursuri de pregatire 

profesionala prevăzută în Standardul profesional nr.38. Preocuparea 

conducătorilor de întreprinderi pentru asigurarea pregătirii şi evaluării 

anuale a personalului financiar- contabil a determinat transmiterea 

solicitării către CECCAR Filiala Satu Mare,  de a prezenta disciplinele 

pe care aceştia se pot instrui. 

   Directorul executiv al filialei a convenit cu cei prezenţi asupra 

condiţiilor de colaborare: transmiterea pe mail către Asociaţia germano-
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română a ofertei şi a programei de curs de fiecare dată cînd se demarează o astfel de organizare şi în funcţie de 

interes firmele să confirme participarea angajaţilor;deasemenea se doreşte ca directorii de întreprinderi să facă 

propuneri privind organizarea unor cursuri cu tematicile care ar dori să fie dezvoltate. 

    În afara acestor aspecte directorul executiv al filialei,Rodica Gradinar a prezentat activităţile CECCAR şi 

condiţiile de obţinere a calităţii de membru,invitînd  economiştii şi contabilii din intreprinderi să participe la 

examenele de admitere la stagiu care se organizează anual,avînd în perspectivă efectuarea stagiaturii şi susţinerea 

examenului de aptitudini pentru a deveni experţi contabili sau contabili autorizaţi. 

   Alte discuţii s-au axat pe aspecte fiscale ,directorul executiv al filialei informînd participanţii asupra posibilitaţii 

organizarii unor seminarii de fiscalitate unde lectori specializaţi pot clarifica interpretarea unor articole din codul 

fiscal dificil de inteles. 

   

 Afaceristi ai Asociatiei germano-romane din Satu 

Mare 

 

2. În data de 27.02.2014 a demarat cursul de 

pregatire profesională Managementul Pieţelor de 

capital şi Standarde profesionale, susţinut de 

conf.Miricescu Emilian şi director executiv 

Grădinar Rodica; au participat un numar de 91 de 

persoane,din care: membri activi, membri inactivi 

şi economişti din societăţi comerciale. 

    Participanţii au fost interesaţi de reeditarea 

publicaţiilor care reprezintă suportul acestui curs: 

*Managementul Pieţelor de Capital,Standardul 

profesional nr.21 si 22. 

 

 

FILIALA CECCAR TIMIS 
 

Filiala a organizat intalnirile lunare cu membri in 09.01.2014 si 13.02.2014 la sediul filialei, sala de cursuri unde      

s-au discutat : 

 Inchiderea exercitiului financiar si intocmirea declaratiei fiscale pentru anul 2013 ; 

 Principalele cerinte privind intocmirea situatiilor financiare anuale cu noutatile aplicabile acestui an; 

 Dezbateri pe marginea proiectelor de acte normative privind modificarea si completarea unor Reglementari 

contabile; 

 Modificarile Codului Fiscal introduce prin OUG 102 / 2013 publicat in MOf.  703 / 15.11.13 

 Dezbateri pe marginea proiectelor de modificare a unor reglementari fiscale privind  impozitul pe profit si 

TVA. 

In cursul lunii februarie s-au organizat doua cursuri de dezvoltare profesionala : 

 Standarde Internationale de Raportare Financiara; 

 Expertiza contabila – Standardul profesional nr. 35             
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FILIALA CECCAR VALCEA 
 

    Joi 20 februarie 2014, in sala de cursuri a filialei CECCAR, a avut loc intalnirea de lucru cu specialiștii din cadrul 

AJFP Valcea, organizata de conducerea executiva si noua conducere aleasa a filialei. Au fost  prezenti  38 de 

membri, experti contabili si contabili autorizati, care, pe langa tematica de interes deosebit abordată cu ocazia 

întâlnirii, si-au exprimat punctele de vedere si in ceea ce priveste alte tematici. 

    S-au purtat discutii in principal, cu privire la noile prevederi privind plata obligatiilor fiscale in contul unic. 

               In cadrul dezbaterilor, reprezentantul finantelor a prezentat membrilor Ordinul presedintelui Agentiei 

Nationale de Administrare Fiscala nr.223/2014 pentru modificarea Ordinului presedintelui ANAF nr.1294/2007 

privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un 

cont unic, astfel: 

-       In Anexa nr.1 - Nomenclatorul obligatiilor fiscale datorate la bugetul de stat, care se platesc in contul unic, nu 

se mai regaseste obligatia privind impozitul pe veniturile agricole si au fost defalcate obligatiile privind impozitul pe 

veniturile obtinute de nerezidenti, in functie de categoria de venituri pentru care se datoreaza impozit ; 

-     In Anexa nr.2 – Nomenclatorul obligatiilor fiscale datorate bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, 

care se platesc in contul unic, nu se mai regaseste Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate, datorata 

de persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitatile agricole, 

si a fost introdusa Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza 

venituri din arendarea bunurilor agricole, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit. 

 

De asemenea, reprezentantul finantelor a informat membri despre termenul de depunere al Declaratiei 092 – vineri 

7 martie -, declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in 

scopuri de TVA, care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie 

intracomunitara taxabila in Romania.  

Pe langa prezentarea celor doua Ordine ale ANAF si documentele aferente, reprezentantul finantelor a dat  lamuriri 

membrilor la intrebarile adresate. 

 

In perioada 25, 26 februarie, s-a desfasurat la sediul filialei, cursul la disciplina Expertiza contabila , conform 

Programului National de Dezvoltare si Perfectionare Continua pentru membri. Pe langa dezbaterea diverselor spete 

intalnite de expertii judiciari in activitatea de expertiza contabila, li s-au prezentat membrilor inscrisi in GEJ si 

modificările Noului Cod de procedură penală cu incidenţă în activitatea de expertiză contabilă judiciară, conform 

dispoziţiilor Legii nr.135 / 2010, cu modificările şi completările ulterioare. 

           

FILIALA CECCAR VASLUI 

 

În data de 07 februarie 2014, orele 14,00, în sala cinematograf din incinta Complex Silver Mall Vaslui, a 

avut loc Adunarea Generală de dare de seamă și alegeri a membrilor filialei Vaslui a Corpului Experţilor 

Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Adunarea Generală a filialei Vaslui a fost statutară la prima 

convocare, având o prezenţă de 74,39 % din totalul membrilor cu drept de vot. Adunarea Generală a fost condusă de 

președintele filialei, doamna Moraru Carmen Gabi, alături de prezidiu format din reprezentantul Consiliului 

Superior al CECCAR, domnul Voicu Costică, vicepreședintele filialei, domnul Nechita Eugen, președintele 

Comisiei de disciplină al filialei, domnul Mihai Tudor Laurențiu și directorul executiv al filialei, doamna Vîntu-

Moisă Geta. Adunarea Generală s-a desfășurat conform ordinii de zi, iar materialele de pe ordinea de zi au fost 

aprobate în unanimitate de voturi. Evenimentul a fost urmat de ceremonia depunerii oficiale a jurământului 
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profesional, de către tinerii experţi contabili absolvenţi ai examenului de aptitudini promoţia 2013. Ceremonia a fost 

deschisă de preşedintele filialei, doamna Moraru Carmen Gabi, care i-a felicitat pe absolvenți pentru rezultatele 

obținute şi pentru eforturile de perfecționare făcute pe parcursul celor trei ani de stagiu. Jurământul a fost citit în 

mod solemn de către domnul Mihai Tudor Laurențiu președinte al Comisiei de Disciplină de pe lângă Consiliul 

filialei, iar proaspeţii absolvenţi au repetat, ţinând mâna dreaptă pe Biblie, jurând astfel respectarea regulamentului 

profesiei contabile. Cu această ocazie au fost predate carnetele de membru. 

 

FILIALA CECCAR VRANCEA 
 

Filiala Vrancea a organizat pe data de 05 februarie 2014, în sala de curs  „V.V. Protopopescu”, ceremonia de 

depunere a jurãmântului pentru membrii care au promovat examenul de aptitudini în sesiunea noiembrie 2013. La 

festivitate au fost prezenţi: preşedintele filialei, directorul executiv, un membru al Comisiei de Disciplinã, unul 

dintre lectorii-formatori de stagiu, şeful biroului Stagiu şi DPC şi şeful biroului Evidenţã Tablou. Evenimentul a fost 

reflectat în presa localã, Ziarul de Vrancea publicând pe 7 februarie 2014,  la rubrica Eveniment local, un articol cu 

titlul: „Noii experţi contabil din Vrancea au depus jurãmântul”.  

Pe data de 08 februarie 2014, membrii şi stagiarii filialei au fost invitaţi la sediul filialei CECCAR Vrancea, în sala 

de curs ”V.V. Protopopescu”, pentru a participa la o întâlnire de lucru coordonată de prorectorul ASE –Prof. univ. 
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dr. Robert Șova, pe tema: prezentarea proiectului de finanțare europeană disponibil gratuit pentru membri și stagiari 

”Utilizarea TIC pentru servicii de calitate în domeniul financiar-contabil”. Tema s-a bucurat de mare interes, în salã 

nerãmânând  niciun loc liber.  

Pe data de 20 februarie 2014, în sala Teatrului Municipal Mr.Gh.Pastia  din Focşani, a avut loc Adunarea Generalã 

a membrilor filialei C.E.C.C.A.R. Vrancea.  Au fost prezenţi 187 de membri, din care 161 cu drept de vot, 

reprezentând 79,70% din totalul membrilor filialei cu drept de vot. 

Pe data de 26 februarie 2014, în sala de curs ” V.V. Protopopescu”,  a avut loc  prima întâlnire de lucru din acest an, 

cu stagiarii. Din partea filialei a participat directorul executiv şi șeful biroului stagiu și DPC. Cu această ocazie li s-

au prezentat stagiarilor principalele prevederi ale Regulamentului de stagiu, informaţii referitoare la pregătirea in 

sistem colectiv, pregătirea tehnică și deontologică, evaluarea semestrială, prevederile Protocolului cu CAFR, aspecte 

privind susținerea examenului de diferențe de cãtre stagiarii care au primit aprobare pentru accesul la  stagiu în baza 

masterului, rolul livretului de stagiu, drepturile şi obligațiile stagiarilor, precum și bibliografia necesară pentru buna 

pregãtire a stagiarilor în vederea susţinerii evaluãrilor semestriale. De asemenea, stagiarii au primit lămuriri 

referitoare la modul în care pot efectua gratuit cursurile de formare TIC în cadrul proiectului de finanțare europeană 

”Utilizarea TIC pentru servicii de calitate în domeniul financiar-contabil”.   
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Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3851/2013 pentru modificarea 

Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 117/2014pentru aprobarea 

formularului “Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de 

sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor” a fost publicat Monitorul Oficial al României nr. 

103 din 10 februarie 2014.  

Actul normativ aprobă modelul şi conţinutul formularului “Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de 

contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor” (650), precum şi anexa 

“Situaţie privind stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate”. 

Formularul prevăzut mai sus se utilizează pentru stabilirea plăţilor anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări 

sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, începând cu 

anul fiscal 2014. 

Prin excepţie de la prevederile actului normativ, pentru stabilirea plăţilor anticipate cu titlu de contribuţii de 

asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din 

derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal, precum şi de persoanele fizice 

care realizează venituri din închirierea camerelor, situate în locuinţe proprietate personală, în scop turistic, se 

utilizează formularul prevăzut de Ordinul preşedintelui ANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi 

conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Codul fiscal. 

Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 

53/2014 privind adoptarea Regulamentului intern al Comisiei de disciplină a Consiliului pentru 

Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile a fost publicată Monitorul Oficial al României nr. 106 din 

12 februarie 2014.  

Regulamentul reglementează modul de organizare şi de funcţionare, componenţa, atribuţiile, modul de sesizare şi 

procedura de lucru a Comisiei de disciplină a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei 

Contabile (CSIPPC). 

Potrivit prevederilor OUG nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor 

financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, în cadrul CSIPPC se constituie 

şi funcţionează Comisia de disciplină care este compusă din 5 membri, cu pregătire juridică sau economică, astfel: 

- un reprezentant desemnat de Ministerul Justiţiei; 

- un reprezentant desemnat de Ministerul Finanţelor Publice; 

- un reprezentant desemnat de Autoritatea de Supraveghere Financiară; 

- un reprezentant al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), desemnat de Consiliul CAFR; 

- un reprezentant al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), desemnat de 

Consiliul superior al CECCAR. 

Hotărârea Guvernului nr. 77/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 a fost publicată 

Monitorul Oficial al României nr. 108 din 12 februarie 2014.  

Adoptarea normelor a fost determinată de modificările aduse Codului fiscal prin OUG nr. 102/2013 şi OUG nr. 111/ 

2013 şi se referă, în principal, la: 

Impozitul pe profit 

Corelarea normelor metodologice cu completările şi modificările aduse prevederilor Codului fiscal, în ceea ce 

priveşte: 

- condiţiile de acordare a neimpozitării veniturilor din dividende primite de la persoane juridice din state terţe; 

- modificarea perioadei de deţinere a participaţiilor la persoanele juridice române sau la filialele situate într-un stat 

membru de la 2 ani la 1; 

- reglementarea mecanismului de reportare şi deducere a cheltuielilor de sponsorizare, în următorii 7 ani consecutivi; 
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- modalitatea de calcul, plată şi declarare a impozitului pe profit pentru contribuabilii care au optat pentru anul fiscal 

diferit de anul calendaristic. 

Impozitul pe venit 

Clarificarea modalităţii de încadrare în plafonul neimpozabil a veniturilor din activităţi agricole impuse pe bază de 

norme de venit, în cazul contribuabililor/asocierilor fără personalitate juridică care deţin suprafeţe destinate 

producţiei agricole vegetale/animale în localităţi diferite. 

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor 

Corelarea normelor metodologice cu completările şi modificările aduse prevederilor Codului fiscal, în ceea ce 

priveşte: 

- condiţiile de încadrare a unei persoane juridice române, în categoria microîntreprinderilor; 

- condiţiile de ieşire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor în cursul anului fiscal; 

- introducerea condiţiei de pondere a veniturilor realizate din consultanţă şi management de peste 20% ca şi condiţie 

de ieşire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor; 

- construcţia bazei impozabile. 

Impozitul pe veniturile nerezidenţilor 

Corelarea Normelor metodologice de aplicare a Titlului V din Codul fiscal cu modificările aduse Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal. 

Necesitatea efectuării unor clarificări  de ordin tehnic. 

Taxa pe valoarea adăugată 

Corelarea Normelor metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal cu modificările aduse Legii nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, în ceea ce priveşte: 

- prevederile legale privind sistemul TVA la încasare, aplicabile începând cu data de 1 ianuarie 2014; 

- ajustarea TVA în cazul bunurilor pierdute, distruse sau furate; 

- rambursarea TVA către persoanele impozabile nestabilite şi neînregistrate în scopuri de TVA în România; 

- ajustarea bazei de impozitare a TVA în cazul desfiinţării totale sau parţiale a contractului pentru livrarea de bunuri 

sau prestarea de servicii; 

- excluderea din baza de impozitare a TVA aferentă serviciilor de leasing a costului cu asigurarea bunului care face 

obiectul contractului, atunci când acest cost este recuperat de societăţile de leasing prin refacturare de la utilizatori. 

Clarificarea unor prevederi de ordin tehnic privind: 

- definirea serviciilor publice poştale în sensul aplicării scutirii de TVA prevăzute de Codul fiscal; 

- deducerea TVA aferente achiziţiilor efectuate de la persoanele impozabile nestabilite în România şi scutite de 

obligaţia înregistrării în scopuri de TVA în România; 

- modalitatea de evidenţiere a bonurilor fiscale în jurnalele pentru vânzări, de către persoanele impozabile 

înregistrate în scopuri de TVA care aplică sistemul TVA la încasare; 

- anularea înregistrării şi reînregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile de către organele fiscale 

competente; 

- stabilirea condiţiilor în care se consideră că o persoană acţionează sau nu de o manieră independentă din 

perspectiva calificării ca şi persoană impozabilă în sensul TVA; 

- aplicarea taxării inverse pentru livrarea de energie electrică către comercianţii persoane impozabile. 

Accize şi alte taxe speciale 

Corelarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal cu modificările şi completările aduse Codului fiscal.  

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 223/2014 pentru modificarea Ordinului 

preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi 

alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic a fost publicat 

Monitorul Oficial al României nr. 114 din 17 februarie 2014.  
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Potrivit actului normativ, începând cu obligaţiile fiscale aferente lunii ianuarie 2014,contribuabilii işi vor plăti 

impozitele şi taxele într-un nou cont unic – 20.A.47.01.00 ”Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în 

curs de distribuire”, deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor, la unităţile Trezoreriei Statului din 

cadrul organului fiscal la care aceştia sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe. 

Totodată, odată cu modificarea contului se schimbă şi denumirea nomenclatorului obligaţiilor fiscale datorate la 

bugetul de stat în “Nomenclatorul obligaţiilor fiscale datorate la bugetul de stat, care se plătesc în contul unic 

20.47.01.01 Venituri ale bugetului de stat – Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de 

distribuire”. 

În nomenclator au fost incluse şi noi impozite care se vor plăti în contul unic: 

- impozit pe veniturile din dividende obţinute din România de persoane nerezidente; 

- impozit pe veniturile din dobânzi obţinute din România de persoane nerezidente; 

- impozit pe veniturile din redevenţe obţinute din România de persoane nerezidente; 

- impozit pe veniturile din comisioane obţinute din România de persoane nerezidente; 

- impozit pe veniturile obţinute din România de persoane nerezidente din activităţi sportive şi de divertisment; 

- impozit pe veniturile reprezentând remuneraţii primite de persoane juridice nerezidente care au calitatea de 

administrator, fondator sau membru al consiliului de administraţie al unei persoane juridice române; 

- impozit pe veniturile din servicii prestate în România şi în afara României de persoane nerezidente; 

- impozit pe veniturile obţinute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în 

România; 

- impozit pe veniturile obţinute la jocuri de noroc practicate în România de persoane fizice nerezidente; 

- impozit pe venituri din lichidarea unei persoane juridice române realizate de persoane nerezidente. 

Actul normativ modifică şi “Nomenclatorul obligaţiilor fiscale datorate bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor 

speciale, care se plătesc în contul unic 55.02 Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în 

curs de distribuire“, în care este cuprinsă şi contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de 

persoanele care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe 

venit. 

Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 192/2014 privind modificarea Ordinului 

ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al 

contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu a fost publicat Monitorul Oficial al României nr. 129 

din 21 februarie 2014.  

Metodologia are ca scop stabilirea unui mod de calcul unitar şi documentat pentru contribuţiile şi taxele prevăzute 

de OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. 

Metodologia se aplică de către contribuabilii, persoane fizice şi persoane juridice, care datorează contribuţiile la 

Fondul pentru mediu, prevăzute de OUG nr. 196/2005. 

Actul normativ detaliază modul de calcul al următoarelor contribuţii: 

- contribuţia de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase 

- taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, datorate de operatorii economici deţinători de surse staţionare a 

căror utilizare afectează factorii de mediu; 

- taxele încasate de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru deşeurile inerte şi nepericuloase 

încredinţate de către terţi în vederea eliminării finale prin depozitare; 

- contribuţia datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate şi de operatorii 

economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje; 

- contribuţia de 2% din valoarea substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, 

introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici; 

- contribuţia de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase şi/sau a materialelor lemnoase obţinute de 
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către administratorul, respectiv proprietarul pădurii; 

- contribuţia datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate 

reutilizării; 

- contribuţia de 3% din suma care se încasează anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare; 

- contribuţia datorată de unităţile administrativ-teritoriale în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 

15% a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din deşeurile municipale şi asimilabile colectate prin serviciul 

public de salubrizare. 

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 235/2014 pentru modificarea Ordinului 

preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de 

modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor 

formulare a fost publicat Monitorul Oficial al României nr. 133 din 24 februarie 2014. 

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea 

unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României nr.809 din 19 decembrie 2013, au fost modificate 

dispoziţiile Codului fiscal privind sistemul TVA la încasare. 

Potrivit noilor reglementări, sistemul TVA la încasare devine, începând cu data de 1 ianuarie 2014 opţional, iar 

exigibilitatea taxei se amână până la data încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri sau a 

prestării de servicii, în condiţiile prevăzute de lege, în cazul persoanelor impozabile care optează pentru aplicarea 

acestui sistem. 

De asemenea, au fost reglementate condiţiile trecerii de la aplicarea obligatorie la aplicarea opţională a sistemului 

TVA la încasare, pentru persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplică sistemul TVA la încasare. 

Având în vedere aceste modificări legislative, prin noul act normativ s-au eliminat prevederile referitoare la 

înregistrarea, din oficiu, de către organul fiscal în Registrul a persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la 

încasare. 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte 

măsuri fiscal-bugetare a fost publicată Monitorul Oficial al României nr. 151 din 28 februarie 2014.  

Ordonanţa de urgenţă aduce importante modificări Codului fiscal şi Codului de procedură fiscală, stabilind, în 

principal, reducerea dobânzilor de întârziere pentru neplata obligaţiilor fiscale. De asemenea, actul normativ mai 

cuprinde prevederi speciale referitoare la rambursarea TVA, a procedurii eşalonării la plată a creanţelor bugetare, 

stabilind şi că autorităţile fiscale vor putea folosi ca mijloace de probă date stocate pe orice fel de servere şi 

înregistrări audio-video. 

Astfel, printre alte modificări, actul normativ modifică şi prevederile din Codul de procedură fiscală referitoare la 

mijloacele de probă. În acest sens, se prevede că autoritățile fiscale pot utiliza ca mijloace de probă orice element de 

fapt care serveşte la constatarea unei stări de fapt fiscale, inclusiv înregistrări audio-video, date şi informaţii aflate în 

orice mediu de stocare, precum şi alte mijloace materiale de probă, care nu sunt interzise de lege. 

Se introduce în Codul de procedură fiscală un titlu distinct intitulat “Controlul antifraudă”, prin care se stabilesc 

reguli privind controlul operativ şi inopinat. 

Actul normativ reduce şi nivelul dobânzii de întârziere pentru neachitarea la termen a obligaţiilor fiscale, la 0,03% 

pentru fiecare zi de întârziere, faţă de cel stabilit până în prezent, de 0,04%. 

Cu privire la executarea silită prin poprire, se prevede că poprirea nu poate fi înfiinţată înainte de împlinirea unui 

termen de 30 de zile de la data comunicării somaţiei. 

Actul normativ cuprinde şi prevederi speciale privind rambursarea taxei pe valoarea adăugată, precizând că prin 

excepţie de la regula potrivit căreia rambursarea TVA se face numai după efectuarea controlului fiscal, în cazul 

decontului cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare pentru care suma solicitată la 

rambursare este de până la 45.000 lei, organul fiscal rambursează taxa cu efectuarea, ulterior, a inspecţiei fiscale. 
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