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Ec. Daniela Vulcan 
Presedinte adjunct FCM 

O nouă mărturie a vocaţiei internaţionale a experţilor contabili români 

Ec. Daniela Vulcan, directorul general al CECCAR, a fost aleasă preşedinte adjunct al Federaţiei Experţilor 

Contabili Mediteraneeni 

 

La Adunarea generală anuală din 30 aprilie 2013 a Federaţiei Experţilor Contabili Mediteraneeni (FCM) au avut loc 

alegerile pentru funcţia de preşedinte şi preşedinte adjunct – mandatul 2013-2015. Cu unanimitate de voturi, ec. 

Daniela Vulcan, directorul general al CECCAR, a fost aleasă în funcţia de preşedinte adjunct al FCM. Participanţii 

la adunarea generală anuală a FCM au exprimat public, prin votul lor, deopotrivă, înalta apreciere faţă de activitatea 

CECCAR, membru fondator al Federaţiei Experţilor Contabili Mediteraneeni şi faţă de prodigioasa activitate 

profesională a doamnei Daniela Vulcan care, de peste 13 ani conduce cu succes Executivul Corpului Experţilor 

Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Astfel, s-a conturat părerea unanimă că în persoana noului 

preşedinte adjunct al FCM se regăsesc, în strânsă armonie, calităţile unui profesionist desăvârşit, ale unui manager 

vizionar şi novator, garanţii pentru exercitarea exemplară a funcţiei de mare răspundere care i s-a încredinţat. Aceste 

aprecieri sunt şi pentru toţi membrii CECCAR un prilej de satisfacţie şi, în acelaşi timp, un îndemn de a continua şi 

îmbogăţi permanent tradiţiile colaborării contabililor români cu colegii lor de peste hotare. 

 

Promovarea managementului performant 

Atât la reuniunea despre care relatăm, cât şi cu alte prilejuri, s-a subliniat contribuţia specifică a CECCAR la 

conturarea unor direcţii de acţiune menite să promoveze managementul performant atât în structurile profesionale, 

cât şi în rândurile beneficiarilor de servicii contabile. Elementele acestei experienţe, care poartă amprenta de 

neconfundat a activităţii regretatului preşedinte, prof. univ. dr. Marin Toma, şi-au pus cu putere amprenta la toate 

participările internaţionale ale exponenţilor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. 

Astfel, s-au confirmat şi reconfirmat temeiurile încrederii pe care profesorul Toma a acordat-o de la început 

economistului de marcă Daniela Vulcan, director general al CECCAR. Domeniul executiv pe care l-a condus şi îl 

conduce a avut şi are o contribuţie esenţială la evoluţia CECCAR pe direcţiile magistrale sintetizate de 

comandamentele fundamentale ale profesiei contabile reprezentate de EDUCAŢIE, ETICĂ şi CALITATE, precum 

şi în deviza CECCAR – ŞTIINŢĂ, INDEPENDENŢĂ, MORALITATE. 

În paginile „Economistului” am consemnat sistematic modul în care a fost conceput şi s-a desfăşurat programul de 

dezvoltare a infrastructurii profesiei contabile simultan cu iniţierea şi aplicarea unor măsuri de întărire a securităţii 

acestei profesii liberale. S-au constituit şi consolidat structuri executive de bază în condiţiile demarării procesului de 

elaborare a standardelor profesionale naţionale şi manifestării tot mai pregnante a rolului şi rolului CECCAR în 

societate, îndeosebi în ceea ce priveşte instituirea unor relaţii de parteneriat cu alte structuri ale societăţii civile, 

precum şi cu autorităţile publice. Esenţială a fost şi este promovarea culturii profesiei contabile, înţeleasă ca 

totalitate a valorilor cu care operează, valori care s-au dovedit deosebit de importante, mai ales în condiţiile crizei 

globale care nu a ocolit România. În toate acţiunile care au vizat şi vizează promovarea acestor valori a avut o 

contribuţie, unanim recunoscută în ţară şi peste hotare, directorul general al CECCAR, Daniela Vulcan. 
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Unitate în diversitate 

Ideea principală care reprezintă fundamentul acţiunilor CECCAR, inclusiv în plan executiv, este aceea că profesia 

contabilă trebuie să rămână unică, să aibă reguli unice valabile la scară mondială şi – în condiţiile diversităţii – 

determinate de factorii de loc şi de timp, inclusiv la nivel individual – trebuie să rămână unitară, în sensul în care 

toate activităţile ce o definesc constituie un întreg indestructibil. 

În această ordine de idei, în calitatea sa de nou preşedinte adjunct al FCM, doamna Daniela Vulcan a împărtăşit 

pentru „Economistul” viziunea pe care o promovează în plan intern, cât şi extern sub semnul obiectivelor pe care le-

a definit, de-a lungul activităţii sale, preşedintele CECCAR, prof. univ. dr. Marin Toma, şi anume aceea a unei 

contribuţii de excepţie la îndeplinirea menirii organizaţiilor regionale, continentale şi mondiale ale profesiei 

contabile: „Sunt conştientă de responsabilităţile care îmi revin în funcţia de preşedinte adjunct al FCM din cel puţin 

trei perspective profesionale şi etice. Înainte de toate, este vorba despre păstrarea nealterată şi dezvoltarea 

concepţiei mentorului nostru de neegalat, preşedintele Marin Toma, privind exigenţele profesiei contabile, în 

strânsă concordanţă cu cerinţele vieţii economice şi sociale din ţara noastră, dar şi pe un plan mai larg, cel 

internaţional. Profesorul Toma a relevat, totdeauna, cu mândrie sursa marii satisfacţii reprezentate de vocaţia 

internaţională a contabililor români reamintind că, în 1931, ţara noastră a fost gazda celui de-al VII-lea Congres 

Mondial al Contabililităţii, desfăşurat simultan cu cel de-al V-lea Congres al CECCAR. În acelaşi timp, preluând 

asemenea tradiţii deosebit de valoroase, la reînfiinţarea CECCAR, s-a acţionat cu o consecvenţă larg apreciată şi 

peste hotare pentru participarea românească la activitatea organizaţiilor profesionale din zona noastră geografică, 

precum şi la scară mondială. CECCAR este membră a Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC), Federaţiei 

Experţilor Contabili Europeni (FEE)  şi, evident, a Federaţiei Experţilor Contabili Mediteraneeni (FCM). CECCAR 

este un membru respectat al familiei celor 122 de organizaţii de profil din 87 de ţări care totalizează peste 1,7 

milioane de profesionişti contabili. În toate aceste organizaţii CECCAR s-a remarcat prin iniţiative valoroase, care 

au determinat soluţionarea celor mai stringente cerinţe ale profesiei contabile, iar alegerea reprezentanţilor 

organizaţiei noastre în structurile de conducere ale acestora a fost şi este expresia vie a prestigiului pe care-l avem, 

câştigat prin tot ceea ce am întreprins şi întreprindem în numele valorilor profesionale cărora îi suntem credincioşi, 

fără compromisuri şi fără preget”. 

Considerentele expuse de directorul general al CECCAR, Daniela Vulcan, capătă o deosebită relevanţă dacă le vom 

situa în contextul concret al activităţii FCM. Reamitim că Federaţia Experţilor Contabili Mediteraneeni este o 

structură cu înalt prestigiu, recunoscută de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) care include mai mult de 

320 de mii de profesionişti contabili din 16 ţări – Albania, Bulgaria, Cipru, Egipt, Franţa, Grecia, Israel, Italia, 

Kosovo, Malta, Maroc, România, Serbia, Spania, Tunisia şi Turcia. FCM este o organizaţie nonprofit creată în 1999 

la iniţiativa mai multor lideri regionali, la loc de seamă înscriindu-se numele preşedintelui CECCAR, Marin Toma. 

FCM este organizaţia regională cu cea mai extinsă reprezentare, ceea ce-i permite să promoveze o fructuoasă 

cooperare între organismele naţionale membre, atât în sectorul public, cât şi în cel privat. Remarcând această 

cuprindere profesională şi geografică, doamna Daniela Vulcan sublinia: „Misiunea FCM este de a aborda temele 

profesionale în contextul regional având ca obiectiv principal sporirea contribuţiei contabililor la dezvoltarea 

economică a regiunii mediteraneene, la conturarea tot mai pregnantă a unei pieţe integrate şi competitive în 

Ec. Daniela Vulcan 
Presedinte adjunct FCM 
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această zonă care include, cum se ştie, ţări de pe trei continente, Europa, Asia şi Africa. Potrivit experienţei de 

până acum, în calitatea de preşedinte adjunct al FCM îmi propun să acţionez cu perseverenţă, cu determinare 

profesională şi etică la creşterea rolului acestei organizaţii regionale în perfecţionarea profesională continuă a 

colegilor de breaslă din toate ţările membre, prin forme superioare de pregătire, prin schimburi de experienţă, prin 

generalizarea celor mai bune forme de organizare şi de diseminare a cunoştinţelor. În acest sens, aşa cum s-a 

remarcat şi la recenta adunare generală a FCM, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din 

România a adus şi are de adus contribuţia sa specifică, binecunoscută şi apreciată, în domeniile amintite, expertize 

de înaltă calitate prin asistenţă tehnică permanentă şi deosebit de calificată”.  

 

Implicarea şi responsabilitatea profesională 

În contextul evocat de noul preşedinte adjunct al FCM se cere relevat că atât la Adunarea generală anuală de la 

finalul lunii aprilie a.c., cât şi la manifestările anterioare numeroşi participanţi au avut cele mai elogioase aprecieri la 

adresa CECCAR, a Executivului acestuia condus de ec. Daniela Vulcan.   S-a relevat că organismul profesional al 

experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România  este cea mai mare structură profesională de profil din Sud-

Estul Europei, bucurându-se de un înalt prestigiu naţional şi internaţional, inclusiv prin puterea de a transpune în 

norme toate standardele mondiale în domeniu, de a contribui astfel la îndeplinirea menirii contabililor de 

pretutindeni, aceea de a sluji, cu dăruire şi competenţă, interesul public. Însuşi acest concept a fost formulat 

pertinent de ec. Daniela Vulcan atunci când, prin aceeaşi declaraţie făcută revistei „Economistul”, a subliniat că 

„prin activitatea CECCAR am urmărit şi urmărim ca factorii decidenţi la nivel micro şi macroeconomic să 

înţeleagă rolul fundamental al contabilităţii ca factor de creştere economică şi, pe cale de consecinţă, de 

prosperitate pentru membrii întregii noastre societăţi. De aici decurge conceptul de interes public care este 

promovat prin acţiunile experţilor contabili, prin furnizarea de servicii de înaltă calitate puse toate în slujba binelui 

comun. Şi în această ordine de idei ne sunt călăuză inegalabilă luările de poziţie tranşante ale regretatului nostru 

preşedinte Marin Toma. Având în vedere elementele cu care ne raportăm la conceptul de interes public, respectiv 

analiza costurilor şi beneficiilor pentru societate ca întreg; promovarea consecventă a principiilor şi regulilor 

democratice; respectul pentru diversitatea culturală şi faţă de valorile morale. Toate acestea se concretizează în 

furnizarea unor raportări financiare şi de afaceri corecte, facilitarea coparatibilităţii acestor raportări între diferite 

jurisdicţii, diminuarea incertitudinii economice de pe piaţă şi din infrastructura financiară, stabilirea de măsuri 

adecvate din sfera educaţiei, a calificării profesionale, încurajarea guvernelor, a altor structuri din sectorul public 

pentru a întreprinde măsuri care să corespundă integral criteriilor amintite. Este evident că toate acestea vor 

constitui şi parametrii de neînlocuit ai activităţi pe care o voi desfăşura şi în calitate de preşedinte adjunct al 

Federaţiei Experţilor Contabili Mediteraneeni”. 

Asemenea altor momente de referinţă în plan intern şi extern, alegerea directorului general al CECCAR în înalta 

funcţie de conducere a FCM prilejuieşte exprimarea satisfacţiei contabililor români faţă de noile mărturii de preţuire 

a activităţii lor, a liderilor care-i reprezintă, şi dă expresie conştiinţei răspunderilor faţă de marile obligaţii pe care le 

au în ţară şi peste hotare, răspunderi sintetizate – la rândul lor – de slujirea, în toate împrejurările, a interesului 

public. (Teodor Brateş) 

Ec. Daniela Vulcan 
Presedinte adjunct FCM 
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Curierul filialelor 

FILIALA CECCAR ARAD 
 

În  zilele de  03-04.04.2013  a  avut loc întâlnirea  cu  

membrii  C.E.C.C.A.R.  Filiala  Arad,  locaţie  sala  de curs  

CECCAR ,,Dimitrie Cameniţă ’’,  situată  în  Arad,  bd. 

Revoluţiei  nr.92. La  această  întâlnire au  participat în ziua 

de 03.04.2013 – 118 membri expreţi contabili şi  în  ziua  de  

04.04.2013 – 65 membri  contabili  autorizaţi. 

D-nul Preşedinte Horga Petru a început şedinţa, 

informând membri despre activitatea desfăşurată de consiliul 

filialei în luna martie, urmată de o prezentare a situaţilor 

financiare anuale, contul de profit şi piedere şi ajustarea 

creanţelor. 

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

executivul Filialei în luna martie 2013. 

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

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

Ordonanţă de urgenţă 12 din 2013-03-06 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea 

unor termene; Ordin 250 din 2013-02-22 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 

pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor; Ordin 230 din 2013-03-01 pentru aprobarea 

Procedurii de accesare a informaţiilor cuprinse în dosarul fiscal, puse la dispoziţia contribuabililor pe pagina de 

internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în spaţiul privat al contribuabilului;  Hotărâre 84 din 2013-03-

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

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004; Hotărâre 88 din 2013-03-13 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru 

autovehicule; Ordin 296 din 2013-03-15 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând timbrul 

de mediu pentru autovehicule şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare; Lege 40 din 2013-03-08 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2011 pentru modificarea şi completarea art. 17 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele 

fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale;  Lege 50 din 2013-03-14 privind modificarea 

Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale; Ordin 354 din 2013-03-19 privind modificarea 

şi completarea Instrucţiunilor de completare a 

numărului de evidenţă a plăţii, aprobate prin 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 

1.870/2004; Lege 51 din 2013-03-14 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor 

economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de 

reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie 

a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a 

vehiculelor scoase din uz;  Ordin 353 din 2013-03-

19 privind desemnarea biroului central de legătură 

responsabil pentru schimbul de informaţii privind 

cooperarea administrativă în domeniul fiscal între 
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Curierul filialelor 

statele membre ale Uniunii Europene; Ordin 407 din 2013-03-29 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor 

prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru 

autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile. 

Reglementarile prezentate au fost dezbătute şi exemplicate pentru o mai bună înţelegere şi aplicare de către 

membrii. 
 

În  data de  18.04.2013  C.E.C.C.A.R. Filiala Arad împreună cu ITM Arad, CNIPMMR filiala Arad şi 

UVVG- facultatea de Ştiinţe economice Arad, a organizat un seminar cu tema „ Relaţiile de muncă – 

Responsabilităţile firmei domeniul  securităţii şi sănătăţii în muncă’’, desfăşurat la sediu filialei CECCAR Arad, în 

sala de curs ’’Dimitrie Cameniţă’’. 

La acest seminar au participat  43 de persoane, manageri, administartori  şi economişti din sectorul privat, 

întreprinderi mici şi mijlocii şi membri CECCAR 

Din partea CECCAR filiala Arad a participat d-nul preşedinte Dr Horga Petru, din partea CNIPMMR Filiala 

Arad a fost d-na Breaz Mihaela-director executiv,  din partea UVVG Arad, d-na Conf. Univ. Delia David – Director 

de departament.  , iar din partea ITM Arad d-nul Vanci Valentin - director executiv. 

Moderatori au fost d-nul Amzulescu Marius- lector CECCAR  Arad şi d-nul Sîrb Gligor Daniel – inspector 

de muncă, care au prezentat următoarele teme:  

Legea 319/2006 – priviind protecţia şi securitatea în muncă şi normele 1425/2006 de aplicare a legii 

securităţii si sănătăţii în muncă. S-au prezentat masurile privind promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în 

muncă a lucrătorilor, principiile generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi 
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securitatea lucrătorilor, instruirea lucrătorilor şi a reprezentanţilor lor, precum şi direcţiile generale pentru 

implementarea acestor principii, obligaţiile angajatorilor, servicii de prevenire şi protecţie, informarea lucrătorilor, 

instruirea lucrătorilor, obligaţiile lucrătorilor,  

 Contractul individual de muncă – clauzele obligatorii în contactul de muncă, acte necesare în vederea 

încheierii contractului individual de muncă, avizul medical prealabil, verificarea aptitudinilor salariatului la angajare, 

perioada de proba ; Tipuri de contract de munca :  Codul muncii prevede diferite tipuri de contracte de munca: 

contractul încheiat pe durata nedeterminata – art. 12 al. 1 din Codul Muncii, contractul încheiat pe durata determinata 

– art. 12 al. 2 si art. 82 – 87 din Codul Muncii, contractul de muncă în străinătate – art. 18 din Codul Muncii, contract 

cumul de funcţii – art. 35 din Codul Muncii, contractul de munca temporara – art. 88 - 102 din Codul Muncii, 

contractul de munca cu timp parţial – art. 103 - 107 din Codul Muncii, contractul cu munca la domiciliu – art. 108 - 

110 din Codul Muncii,  contractul de ucenicie – art. 208 - 210 din Codul Muncii; Tipul de muncă; Muncă 

suplimentară; Munca de noapte; Repausuri periodice; Registrul general de evidenta a salariaţilor. 

Participanţii la seminar şi-au manifestat satisfacţia priviind subiectele tratate, modul de prezentare al lectorilor 

şi modul de organizare al seminarului de către CECCAR. 

 

FILIALA CECCAR BRĂILA  
  Filiala CECCAR BRĂILA  a organizat în luna aprilie 2013 , trei întâlniri  reprezentative pentru activitatile 

profesionale ale membrilor, alaturi de cursurile de pregatire profesională lunară la disciplinele Contabilitatea 

agriculturii , Accesarea , implementarea si auditarea fondurilor europene , Audit si certificare şi alte acţiuni de 

pregatire practică cu stagiarii . 

        Împreuna cu Centrul de cercetari si studii economice si sociale din cadrul Universitatii Constantin Brancoveanu 

– Facultatea de Management Marketing in afaceri economice Brăila - catedra de contabilitate, filiala BRĂILA  a 

organizat în  19 aprilie 2013 masa rotundă intitulată „Armonizarea între contabilitate şi fiscalitate în contextul 

aplicarii sistemului TVA LA INCASARE” . Evenimentul a fost onorat de 35 participanti membrii ai filialei, 

reprezentanti ai mediului universitar economic brăilean şi bancar , reprezentanti ai DGFP local .  In cadrul întâlnirii 

presedintele filialei dna Paula Stefanescu a prezentat tema  “Sistemul TVA la incasare  pro /contra – avantaj sau 

dezavantaj ?” , punând accent pe efectele aplicării sistemului asupra IMM-urilor dar şi a companiilor care depăşesc 

plafonul prevăzut pentru aplicabilitate , a explicat necesitatea acestei iniţiative legislative   din punct de vedere al 

mediului de afaceri , mentionând faptul că deşi intenţia  aplicării acestui sistem a fost pozitivă, s-a dorit a veni in 

sprijinul contribuabililor cu dificultaţi financiare, adoptarea lui  in schimb si  punerea  lui in practica a 

generat o serie de neajunsuri, ce au fost explicate in 

cadrul intalnirii . “Principala  problema a sistemului  

TVA la incasare , asa cum a fost el introdus în ţara noastră 

este tocmai lipsa dreptului  contribuabilului eligibil de  a 

opta  pentru utilizarea sau nu a acestui sistem privind TVA

-ul. In acest sens mentionăm faptul ca in majoritatea 

statelor în care se aplică această schemă, sunt prevazute 

clauze prin care contribuabilii eligibili pot opta pentru a 

aplica sau nu sistemul privind TVA-ul la incasare (Marea 

Britanie, Polonia , Suedia, etc); In fapt prin acest sistem 

putem spune ca  nimeni nu câştigă sau pierde definitiv, ci  

termenele de deducere a TVA-ului aferent facturilor de la 

furnizorii nostri sunt  amânate, de unde şi principala 

problema a sistemului nou de TVA la incasare…. 

Inechităţile prezentate in cadrul dezbaterii dintre 
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contribuabili  , încalcă chiar prevederile codului 

fiscal si anume : prevederile art . 3  Principiile 

fiscalitatii , iar in prezent  nu se  mai poate vorbi 

de o planificare managerială, sau de estimarea 

in timp a unui  buget de venituri si cheltuieli.  

Impactul acestui sistem la nivelul 

contribuabililor neeligibili si chiar eligibili este şi 

unul de natură administrativă,având în vedere ca 

implicatiile in materie de TVA,privind  

raportarea, declararea , evidentierea tva-

ului,difera in funtie de calitatea contribuabil  

eligibil sau nu, a clientilor si furnizorilor .Toate 

acestea contribuie la cresterea costurilor 

entitatilor economice., in special a celor 

mici,costuri cu achizitionarea si implementarea  

sistemelor informatice performante cu 

achizitionarea serviciilor de contabilitate ( in 

cazul externalizarilor), cheltuielilor de personal „ 

a mai precizat Paula Stefanescu.  

         In concluzie , domnia sa a mentionat „ cu 

toate ca sistemul privind TVA –ul la incasare a 

fost unul conceput sa vină  în sprijinul entitatilor 

economice care intampinau greutati financiare in 

ceea ce priveste fluxurile de numerar in materie 

de tva, în practică au fost semnalte (dupa cum am 

mentionat) o serie de erori in implementarea 

efectiva .Astfel , pentru ca toate categriile de 

contribuanili sa poata beneficia de reale avantaje 

in urma implementarii sistemului de tva la 

incasare in Romania, solutiile simple, de genul 

aplicarii universale pentru toti contribuabilii si 

cat mai putine exceptii de la regula, ar fi fost 

mult mai eficiente.  Sperăm ca organele abilitate 

sa dea curs propunerilor formulate de catre mediul de afaceri si sa procedeze in timp util la imbunatatirea  regulilor 

privind sistemul  tva la incasare prin modificarea legislatiei in vigoare. “ 

       Intâlnirea a continuat cu prezentarea dnei lect.univ.dr. Cristina Bunea Bontaş în cadrul Universităţii „Constantin 

Brâncoveanu” Piteşti – Facultatea Management si Marketing in Afaceri Economice Braila - Aplicarea sistemului 

„TVA la încasare” în ţările Uniunii Europene, care a explicat principiile de bază ale sistemului  „TVA la încasare”, 

reglementarea sistemului „TVA la încasare” la nivelul Uniunii Europene, si  aplicarea in prezent a sistemului „TVA 

la încasare” în mai multe ţări ale Uniunii Europene: Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Estonia, 

Slovenia, Suedia, Italia, Ungaria putându-se astfel face o paralelă cu prevederile aplicabile in România.  

 

          Reprezentantii DGFP local –consilierii superiori dna Mariana Lozneanu şi dl Marian  Gâdiuţă au explicat 

celor prezenti necesitatea aplicarii sistemului TVA la incasare din punct de vedere al bugetului statului si al 

ratiunilor macroeconomice dar şi a indicatorilor pe care Romania le are de indeplinit ca urmare a acordurilor de 
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finantare internationala incheiate cu FMI si Banca Mondiala. 

 

In data de 16 aprilie 2013 la sediul filialei 

Braila a avut loc întâlnirea lunara pentru 

dezbaterea legislatiei financiar fiscale aparută în 

perioada martie aprilie 2013 cu participarea 

dnei consilier superior Mariana Lozneanu şi a 

48 membri ai filialei .  Au fost prezentate actele 

normative aparute in intervalul 19 martie – 16 

aprilie 2013 : Legea   nr. 90 din  5 aprilie 2013 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

571/2003 privind Codul fiscal; Ordin  nr. 378 

din  1 aprilie 2013 privind modificarea şi 

completarea Codului de procedură fiscală; 

Ordin  nr. 339 din 28 martie 2013 pentru 

aprobarea Procedurii de înregistrare din oficiu, 

în Registrul persoanelor impozabile care aplică 

sistemul TVA la încasare şi a Procedurii de 

radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor 

impozabile care aplică sistemul TVA la 

încasare, precum şi a modelului şi conţinutului 

unor formulare; Ordin  nr. 426 din  2 aprilie 2013 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaraţiei privind 

nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum şi a modelului şi 

conţinutului formularului "Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de 

rambursare"; Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 342/2013 pentru modificarea şi 

completarea anexei nr. 1 la OPANAF 1221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare 

derogatoriu; Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 393/2013 pentru modificarea şi completarea OMFP 752/2006 

privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a 

certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora; Legea nr. 100/2013 privind 

prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. 

 

       In data de 25 aprilie 2013 filiala CECCAR Brăila a gazduit întâlnirea membrilor experti contabili 

cuprinsi in grupul expertilor judiciari cu participarea beneficiarilor de expertiză contabilă judiciară. Din partea 

beneficiarilor au fost prezenţi preşedintele sectiei civile a Tribunalului Braila dna judecator Aurelia Rosioru, Sefa 

Biroului local de expertize judiciare dna Soare Andy Maria si comisar Gagu Silviu din partea IPJ Braila, iar din 

partea filialei 36 membrii experti contabili membri GEJ alaturi de conducerea filialei si auditorul de calitate dl 

Gheorghe Nisipeanu . Obiectul discutiilor au vizat : prevederile codului de procedura civila, precizari cu privire la 

documentele insotitoare a rapoartelor de expertiza la depunerea acestora la Biroul local de , comunicare directa cu 

judecatorii in camera de consiliu asupra termenelor si onorariilor , introducerea unui onorariu provizoriu şi in 

relatia cu organele de cercetare penala la fel ca şi in cazul modalitatii de lucru cu instantele de judecata , 

obligativitatea expertilor contabili in ceea ce priveste respectarea termenelor de depunere conform Codului de 

procedură  a rapoartelor de expertiză , propunerea transmiterii prin poşta electronică a ordonanţelor de numire 

pentru eficientizarea timpului de lucru,  colaborarea eficientă prin toate mijloacele intre expertii contabili şi  

beneficiarii de expertiză judiciară . 
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  FILIALA CECCAR BRASOV 

  

 În perioada 21 - 24 martie 2013, la Braşov Business Park  s-a  desfăşurat cea de-a X-a ediţie a Târgului Internaţional 

de Carte şi Muzică. 

                    Din luna martie a anului 2003 şi până în luna martie a anului 2013, Târgul de la Braşov, organizat de 

Asociaţia Libris Cultural Braşov şi partenerii săi, a crescut şi s-a împlinit după pilda primăverii, prin vitalitate şi 

entuziasm, prin dimensiunile sale memorabile. Fiecare ediţie a căutat să aducă mai aproape cultura de braşoveni, să 

asigure o vizibilitate accesibilă cărţilor şi cd-urilor, într-o atmosferă potrivită intereselor vizitatorilor. De la prima 

ediţie şi până astăzi, Târgul de la Braşov a adus laolaltă tot mai mulţi participanţi şi oaspeţi de seamă. Dincolo de 

abundenţa ofertei, de reducerile practicate de edituri şi casele de discuri, Târgul de la Braşov a mizat întotdeauna pe 

caracterul dinamic şi viu al culturii relevat în nenumăratele lansări, recitaluri, mese rotunde şi desigur, spectacolele pe 

care le-a oferit celor care i-au călcat pragul. 

                   De la cadrul în care este organizat (Business Park Braşov – cel mai modern centru expoziţional din oraş) 

şi până la agenda evenimentelor, din care nu lipseşte 

promovarea scriitorilor şi artiştilor locali dar şi a celor 

cu renume naţional şi internaţional, Târgul de la 

Braşov aduce la un numitor comun trecutul şi 

prezentul, noutatea şi tradiţia. 

Anul 2013, se plasează în continuitatea acestei 

tradiții, împletind-o însă cu doza binevenită şi necesară 

de inovație.  Vizitatorii târgului au avut ocazia să se 

apropie şi de fața culturală a oraşului, prin 

familiarizarea şi contactul cu autorii braşoveni – care 

au fost prezenți în număr mare la Târg, o mulțime de 

lansări de carte: de la cartea de specialitate (de profil 

real sau uman) şi până la romane şi poezii . 

La aceste manifestari au luat parte peste 50 de 

edituri, participarea fiind numeroasă, iar oficialităţile şi 

reprezentanţii administraţiei locale şi judeţene au ţinut 

discursuri asupra manifestărilor. Au fost ţinute 

discursuri de către reprezentanţii Primăriei şi 

Consiliului Judeţean Braşov, Camerei de Comerţ şi 

Industrie Braşov, iar zilele de târg s-au încheiat cu 

recitaluri ale unor artişti români consacraţi. Editura 

C.E.C.C.A.R. a fost prezentă prin intermediul nostru la 

aceste manifestări pe toată perioada târgului, fiind de 

departe, spunem noi, o participare de succes. Vineri, 

22.03.2013 a avut loc lansarea cartii –Ghidul practic 

complet privind sistemul ,,TVA la incasare ,, a 

profesorului Cristian Rapcencu .  Au participat la 

lansare profesionisti contabili , economisti si persoane 

interesate sau mai putin , din alte medii economice . 

Pe toata perioada târgului a fost asigurată 

prezenţa a   1-2 persoane de la filiala CECCAR , 

conform orarului de funcţionare.  
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Publicitatea prezenţei Editurii C.E.C.C.A.R. la aceste manifestari a fost asigurată prin afişarea de anunţuri 

pe site-ul filialei, transmiterea de invitaţii, prin fax şi prin e-mail (au fost transmise peste 100 de invitaţii prin fax şi 

cca 3000 de mesaje e-mail către membri). 

Standul Editurii C.E.C.C.A.R. a fost amenjat şi dotat cu toate publicaţiile editurii . 

Totodată, au fost distribuite gratuit Cataloagele şi ofertele de carte 2013, Revista C.E.C.C.A.R. – nr. 1 si 2 – 

februarie 2013, tuturor celor interesaţi şi nu numai.  Vizitatorilor standului nostru li s-au oferit toate informaţiile 

solicitate, referitoare la conţinutul cărţilor editate de C.E.C.C.A.R., referitoare la noutăţile editoriale, modalităţile 

de abonare la revistă, informaţii cu privire la examenele, tematicile şi bibliografiile necesare pentru pregătirea 

accesului la profesie şi examenului de aptitudini. Totodată, au fost informati asupra faptului ca publicaţiile pot fi 

achiziţionate şi după închiderea târgului de  la sediul filialei noastre. 

Pe toată perioada târgului au fost obţinute o serie de informaţii pe baza sondajelor de opinie, referitoare la 

publicaţiile C.E.C.C.A.R (legate atât de formă, cât şi de fondul lor). Astfel, cititori de toate vârstele şi de profesii 

economice şi nu numai, s-au declarat încantaţi de modul de prezentare al standului editurii noastre, de echipa 

filialei C.E.C.C.A.R. Braşov şi de publicaţiile acesteia, interesul pentru noutăţile editoriale fiind de departe apreciat 

de cititori. 

Ediția a X-a Târgului Internațional de Carte şi Muzică de la Braşov a fost, prin elementele valoroase pe care 

le conservă dar şi prin noutățile pe care le integrează, o punte între un trecut  şi o tradiție solidă, familiară 

iubitorilor de cultură şi un viitor mai ambițios, de orientare cosmopolită. A fost o ediție care a dovedit că tradiția şi 

inovația fac casă bună sub un acoperiş modern. Calitatea standurilor expozitionale, ofertele bogate de carte, 

muzică, produse multimedia si preţurile promoţionale, au adus în anul acesta peste 2000 de vizitatori din judetul 

Braşov dar şi din întreaga ţară. 
 

 

FILIALA CECCAR BUZAU 

Dialog cu beneficiarii expertizelor contabile pe linia îmbunătăţirii activităţii de expertiză contabilă judiciară - 

Având în vedere prevederile Normelor 1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară 

şi colaborarea filialei cu beneficiarii lucrărilor de expertiză contabilă, în data de 16 aprilie a.c. la nivelul filialei 

Buzău s-a organizat o întrunire a expertilor judiciari înscrişi în GEJ cu reprezentanţii Tribunalului Buzău şi 

organele de cercetare penală. 

 La această întrunire au participat ca invitaţi: 

Barbu Valentin – vicepreşedinte al Tribunalului Buzău; 

Pătrală Cristian – procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău;  

Marinescu Liliana – comisar şef al Inspectoratului judeţean de poliţie Buzău; 

 

La întrunire au participat conducerea filialei, auditorul de calitate al filialei şi  29 de experţi judiciari înscrişi în 

Listele experţilor contabili pe specializări pe anul 2013. 

Au fost prezentate principalele noutăţi pe care le aduce noul Cod de procedură civilă care a intrat în vigoare la 

data de 15 februarie 2013 şi impactul acestora asupra activităţii de expertiză contabilă judiciară. 

Problemele cu care se confruntă experţii contabili în colaborarea cu beneficiarii expertizelor contabile s-au 

prezentat în mod direct,  încercându-se să se găsească soluţii de rezolvare a acestora. 

Concluzia întrunirii a fost că există o colaborare bună între experţii judiciari şi instanţele de judecată şi organele 

de cercetare penală şi s-a manifestat dorinţa menţinerii acesteia la un nivel care să permită soluţionarea cu celeritate 

a dosarelor şi stabilirea unor onorarii cât mai juste pentru experţii judiciari. 

Aprilie 2013, Nr. 4 / 2013                                                    Etică  •  Educaţie  •  Calitate 



www.ceccar.ro                                                                                                                                            16 

Curierul filialelor 

FILIALA CECCAR COVASNA 
 

1. Întâlnire lunară cu membrii filialei 

În data de 9 aprilie 2013 în sala de şedinţă al filialei a avut loc întâlnirea lunară cu membrii cu ocazia căruia au fost 

prelucrate 19 de acte legislative apărute în perioada martie - aprilie ac.   

2. Masă rotundă cu tema “Repercusiunile codului fiscal privind plata TVA la încasare” 

Corpul Experților Contabili și Contabili Autorizați din România filiala Covasna, Colegiul Farmaciștilor din județul 

Covasna  și Asociația Întreprinderilor Mici și Mijlocii din județul Covasna (ASIMCOV)  în data de 15 aprilie a.c.,  

începând cu ora 18.00 la Incubatorul de Afaceri din Sfântu Gheorghe a organizat o masă rotundă cu tema 

“Repercusiunile codului fiscal privind plata TVA la încasare”. 

 

În cadrul acestui eveniment au luat cuvântul  Szabo Peter, preşedintele Colegiului Farmaciștilor din județul 

Covasna, Bagoly Miklos, președinte ASIMCOV,  Bogozi Levente-Istvan președinte CECCAR Covasna şi 

Debreczeni Janos expert contabil. 

Bogozi Levente-Istvan, preşedintele filialei în expunerea sa a prezentat 4 materiale cu privire la: 

1. Consecințe ale introducerii TVA-ului la încasare si a Legii 72/2013 

2. Decizia CCR 39/05.02.2013, care admite sesizarea de neconstituţionalitate a OUG 77/2011 privind 

includerea TVA în baza impozabilă la plata taxei clawback 

3. Noua procedura de deducere a TVA-ului de pe bonurile fiscale 

4. Cota TVA pentru lentile cu dioptrie 
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3. Curs – Implementarea sistemului de control managerial – primării şi şcoli 

În perioada 23 – 25 aprilie 2013 în sala de şedinţă al Filialei Covasna a avut loc cursul „Implementarea 

sistemului de control managerial – primării şi şcoli” la care au participat 111 cursanţi de la primăriile şi şcolile 

din Judeţul Covasna, lector fiind d-na Adriana Tiron Tudor, cursul bucurându-se de un real succes în rândul 

profesioniştilor de la instituţiile bugetare. 

 

4. Masă rotunda privind Legea nr. 72/2013 cu valabilitate din 5 aprilie ac. 

În data de 29 aprilie 2013, începând cu orele 17,00 în sala de şedinţă al Filialei Covasna a avut loc o masa rotunda 

privind Legea nr. 72/2013 cu valabilitate din 5 aprilie ac., având ca invitaţi pe d-ul avocat Honcz Laszlo, d-na 

Lakatos Vasilica director economic - Trezoreria Municipiului Sfântu Gheorghe respectiv d-na Veress Ildiko – 

director economic – Primăria Sf. Gheorghe. 

 
 

 

În centrul atenţiei dezbaterilor au stat următoarele întrebări interpretabile în aplicarea practică a legii: 

1.) Art. 5, alin. 3 precizează:  

"Părțile nu pot conveni cu privire la data emiterii/primirii facturii. Orice clauza prin care se stipulează un termen de 

emitere/primire a facturii este lovita de nulitate absoluta." 

In cadrul contractelor de achiziții publice exista clauze contractuale care reglementează modul de decontare 

(facturare/plata), de exemplu:  

"Factura se va emite in baza situației de lucrări înaintată de către antreprenor de regula lunar si aprobata de către 

achizitor."  

Este aceasta clauza conforma cu prevederea legala, sau este abuziva, … in sensul in care aceasta nu stabilește niște 

date explicite pentru emiterea facturii, însă ar putea fi interpretata ca precizând un termen (interval de timp) pentru 

emiterea facturii (de regula lunar)?  

Prevederii legii nu clarifica suficient obiectul/contextul de aplicare a acesteia, respectiv poate genera interpretări 
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diferite ale părţilor contractuale implicate. 

 

2.) Conform art. 21, prevederile legii sunt aplicabile contractelor care se încheie după data intrării in vigoare a 

legii. In aceste condiții, un contract de achiziție publica încă neîncheiat, datorita faptului ca procedura de atribuire a 

fost inițiată dar încă nu este finalizata, trebuie sa facă obiectul conformării la aceasta noua lege daca operatorul 

economic pune in vedere Autorităţii Contractante sa facă acest lucru  in etapa de elaborare a ofertelor? 

 

3.) De regula o Autoritate Contractanta stabilește un termen de plata a facturilor (de la data emiterii acestora de 

către antreprenor, sau de la data înregistrării acestora la registratura achizitorului), care sa spunem ca este de 

maxim 60 zile, conform art. 5 alin. 1 si art. 7 alin. 1.  

Mai departe, AC folosește o clauza pentru stabilirea penalităților de întârziere a plăţilor la termen, de felul următor:  

"Penalitățile de întârziere la plata se aplica pentru situațiile in care exista întârzieri mai mari de 30 zile fata de 

expirarea termenului de plata, iar acestea vor fi in cuantum de 0.X % din valoarea obligațiilor de plata neonorate, 

pentru fiecare zi de întârziere".  

O astfel de clauza poate fi considerata abuziva, întrucât nu prevede posibilitatea aplicării de dobânzi penalizatoare 

si fixează o obligație de punere in întârziere pentru a opera curgerea dobânzilor,  

(spre exemplu (art. 14, lit. a,b,c,d + art. 3 alin. 2)).  

Daca ne aflam in perioada de elaborare a ofertelor, in Documentația de Achiziții una dintre cerințe la obligațiile 

contractuale este aceea ca condițiile cu privire plata si penalităţi sa fie condiții obligatorii, neamendabile, 

nenegociabile. Pe de alta parte operatorul economic pentru a se conforma L.72/2013, solicita o clarificare pentru 

remedierea DA înainte de încheierea (semnarea) acestuia.  

Cum va proceda AC? 

 

4.) Legea specifica ca firmele nu pot depăși termenul de plata de 60 de zile, fiind o clauza abuziva, dar in practica 

sunt termene si de 190 de zile, cum procedam in aceste cazuri ? 

 

5.) Legea specifica daca se depăşeşte termenul de plata (30-60 zile calendaristice)  sa aplica dobânzi penalizatoare 

la nivelul ratei BNR plus opt puncte procentuale plus o penalitate de 40 euro si avem un client rău platnic, care nu 

ne plătește nici debitul. Cum procedam ?  

     Daca nu facturam aceste penalităţi si Fiscul la un control de fond apreciază ca nu s-a înregistrat un venit stipulat 

în contract si  ne calculează impozit pe profit si accesoriile aferente, ce clauze contractule si in ce forma putem 

introduce in contract sa nu fim nevoiți sa facturam aceste penalităţi si sa nu fie nici o clauza abuziva? 

 

6.) Legea precizează ca nu se pot pune dobânzi mai mici, nu se pot face derogări de la aceste penalităţi si majorări 

si faptul ca este considerata clauza abuziva si atrage nulitatea ei, daca stabilește o dobânda mai mica si/sau un 

termen pentru emiterea/primirea facturii. Cum închei un contract in care sa nu specific data emiterii facturii? 

  

Prin prisma legii, art.14 litera f) este abuziv să stabileşti prin contract "un termen pentru emiterea/primirea facturii". 

De ce ? 

Pentru că NU pentru emiterea facturii trebuie stabilit un termen contractual, ci pentru realizarea obligaţiilor 

contractuale asumate. 

Odată ce acestea sunt DEJA realizate,livrate, prestate, eventual chiar şi recepţionate se (poate)emite factura, şi 

clientul, debitorul procedează la plata ei. 

În termenul legal şi sau contractual! (vezi art.3 alin.3). 

Iar în caz de întârziere a plăţii se va stabili şi pretinde dobânda penalizatoare datorată! 
 

FILIALA CECCAR DOLJ 
 

1.    În vederea mediatizării în rândul membrilor şi a mediului de afaceri a oportunităţilor de finanţare din 

fonduri nerambursabile, vă informăm că filiala Dolj a organizat miercuri, 24 aprilie a.c., ora 14,00, seminarul cu 

tema „Proiecte cu finanţare nerambursabilă pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi persoane autorizate” 

Aprilie 2013, Nr. 4 / 2013                                                    Etică  •  Educaţie  •  Calitate 



www.ceccar.ro                                                                                                                                            19 

Curierul filialelor 

         La acest eveniment, care s-a desfăşurat pe parcursul a o 

oră şi jumătate, la sala de curs a Corpului din Craiova, str. 

Lipscani, nr. 10, au participat circa 50 de persoane (membrii 

activi, inactivi şi stagiari ai filialei, administratori de societăţi 

comerciale).  

          Membrii filialei C.E.C.C.A.R. Dolj au posibilitatea 

accesării programelor cu finanţare nerambursabilă atât în 

calitate de persoane fizice autorizate, cât şi de colaboratori şi 

consultanţi ai întreprinderilor mici şi mijlocii. 

   În baza art. 1.2 şi 1.3 din Protocolul de colaborare încheiat 

pe data de 4.07.2011, între C.E.C.C.A.R. şi Camera de 

Comerţ şi Industrie Dolj, au fost invitaţi să participe la 

acţiunea organizată de filială şi membrii acestei organizaţii. 

        În cadrul seminarului, specialişti din cadrul instituţiilor de profil au prezentat condiţiile de accesare a 

programelor cu finanţare nerambursabilă destinate diferiţilor beneficiari (întreprinderi mici şi mijlocii, persoane 

fizice autorizate, organizaţii non-profit etc), şi au răspuns la întrebările adresate de participanţi cu privire la această 

temă. 

      În vederea desfăşurării în bune condiţii a seminarului, filiala C.E.C.C.A.R. Dolj a invitat specialişti din cadrul 

următoarele instituţii care gestionează programe active de finanţare nerambursabilă: 

- Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional   

  Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Vest Oltenia,  

  consilier Bogdan Petre    

- Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie   

  Craiova, consilier Leontin Braşoveanu 

Seminarul a fost bine apreciat de către participanţi, care au participat activ la desfăşurarea acestuia. 

      Materialele prezentate cu ocazia acestui seminar 

au fost postate pe pagina de internet a filialei 

www.ceccardolj.ro 

     Considerăm că organizarea acestui seminar a 

constituit un prilej de îmbogăţire a cunoştinţelor 

profesionale a stagiarilor şi membrilor filialei. 

 

2.   În baza Protocolului de colaborare încheiat 

pe data de 4.07.2011 între C.E.C.C.A.R. filiala 

Dolj şi Camera de Comerţ şi Industrie Dolj, vă 

informăm că am luat măsuri de mediatizare a 

lucrărilor profesionale efectuate de membrii 

Corpului în rândul participanţilor la târgul 
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naţional de îmbrăcăminte, încălţăminte şi marochinărie - CONTEX, unde au fost prezenţi oameni de afaceri şi 

firme din judeţul Dolj şi din ţară.  

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

Craiova, în perioada 24-28.04.2013. 

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

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

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

 

FILIALA CECCAR MARAMURES 
 

Întâlnire cu absolvenţii Colegiului Economic „Nicolae Titulescu” din Baia Mare 

 

În cadrul proiectului “Orientarea în carieră” Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – Centrul Universitar 

Baia Mare împreună cu Filiala CECCAR Maramureş au organizat o întâlnire cu absolvenţii claselor a XII-a de la 

Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” din Baia Mare – diriginte prof. Nan Natalia, eveniment ce s-a desfăşurat în 

data de 3 aprilie 2013 în sala de festivităţi a respectivei instituţii de învăţământ. 

Cu această ocazie, preşedintele Filialei CECCAR Maramureş conf. univ. dr. Cucoşel Constantin a făcut o 

prezentare a domeniilor şi specializărilor care sunt organizate şi funcţionează în cadrul Facultăţii de Ştiinţe din 

cadrul Universităţii Tehnice din Cluj – Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, pe care le pot urma 

absolvenţii, prezentând detaliat structura anului universitar, metodologia de admitere şi evaluare a cunoştinţelor 

potrivit noii metodologii aprobate prin OMECTS nr. 3313/23.02.2012, procedura derulării procesului educaţional 

şi de cercetare pe parcursul studiilor de licenţă şi metodologia de finalizare a studiilor de licenţă. 

În acest sens, au fost prezentate detaliat cele trei specializări din domeniul economic, ciclul - I Licenţă, care 

sunt organizate şi funcţionează în cadrul Facultăţii 

de Ştiinţe a Universităţii Tehnice din Cluj – 

Napoca – Centrul Universitar Nord din Baia 

Mare, respectiv: Management, Economia firmei şi 

Informatică economică, şi cele două masterate 

organizate în cadrul ciclului II – Masterat, 

respectiv Managementul afacerilor şi 

Managementul proiectelor europene, insistându-se 

asupra planurilor de învăţământ, programelor 

analitice şi a disciplinelor care se parcurg pe 

durata programului de pregătire didactică, precum 

şi a competenţelor şi aptitudinilor profesionale pe 

care le dobândesc studenţii pe parcursul celor trei 

ani de studii. 

În continuare s-au prezentat condiţiile pentru 

dobândirea calităţii de expert contabil şi contabil 

Aprilie 2013, Nr. 4 / 2013                                                    Etică  •  Educaţie  •  Calitate 



www.ceccar.ro                                                                                                                                            21 

Curierul filialelor 

autorizat, cu descrierea celor trei etape de parcurs, respectiv: examenul de acces la stagiu, perioada de efectuare a 

stagiului în sistem colectiv şi examenul de aptitudini la finalizarea stagiului. S-a insistat asupra posibilităţii ca 

absolvenţii să urmeze un masterat în domeniu care să se echivaleze cu examenul de acces la profesia de xpert 

contabil şi contabil autorizat. 

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

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

cât şi alte persoane interesate. 

 

Elevii prezenţi la această întâlnire au fost deosebit de interesaţi de aspectele şi problemele abordate iar în 

final, după vizionarea materialului în care au fost prezentate specializările existente, condiţiile de admitere şi 

imagini din cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare, au primit reviste şi ziare din domeniul economic 

oferite gratuit de Filiala CECCAR Maramureş. 

 

Acţiuni desfăşurate în luna aprilie 2013 

 

 Participarea în data de 26 aprilie 2013 la şedinţa Senatului Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, ocazie cu 

care s-a prezentat şi aprobat programul de masterat „Administrarea afacerilor, audit financiar şi expertiză 

contabilă”, la Facultatea de Ştiinţe - Centrul Universitar Nord din Baia Mare, din cadrul Universităţii Tehnice 

din Cluj-Napoca, masterat care să se echivaleze cu examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii 

de expert contabil  

 Participarea în data de 2 aprilie 2013 la întâlnirea lunară de lucru a Consiliului Consultativ Tripartit pentru 

Dialog Social, din cadrul ITM Maramureş, la care a participat ing. Bondari Maria – Inspector şef ITM 
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Maramureş, care a avut ca temă discuţii pe marginea legislaţiei muncii şi problemele cu care se confruntă 

confederaţiile sindicale şi patronale în aplicarea legislaţiei specifice  

 Participarea în data de 18 aprilie 2013 la Centrul Universitar Nord din Baia Mare la întâlnirea cu dl. Prof. 

univ. dr. ing. Brad Stelian – Prorector al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, ocazie cu care a avut loc 

analiza dosarului de acreditare a programului de masterat „Administrarea afacerilor, audit financiar şi 

expertiză contabilă” la Facultatea de Ştiinţe - Centrul Universitar Nord din Baia Mare, din cadrul Universităţii 

Tehnice din Cluj-Napoca  

 Realizarea în data de 10 aprilie 2013 a unei întâlniri cu dl. Pop-Sitar Petrică – Decanul Facultăţii de Ştiinţe din 

cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord Baia Mare, ocazie cu care s-a semnat 

Protocolul de parteneriat între Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord Baia Mare – 

Facultatea de Ştiinţe şi CECCAR Filiala Maramureş  

 Depunerea la Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior – ARACIS, Bucureşti, în data 

de 30.04.2013, a dosarului de acreditare a programului de masterat „Administrarea afacerilor, audit financiar 

şi expertiză contabilă” la Facultatea de Ştiinţe - Centrul Universitar Nord din Baia Mare, din cadrul 

Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca  

 

FILIALA CECCAR MURES 
1. In data de 16 aprilie 2013 a avut loc organizarea la sediul filialei a unui work-shop impreuna cu Facultatea de 

Studii Economice, Juridice si Administrative din cadrul Universitatii Petru Maior, cu participarea membrilor 

Consiliului filialei si a studentilor - membrii ai „Cercului de Contabilitate”, al facultatii. Probleme dezbatute au 

vizat: - mediatizarea examenului de acces din 29.09.- 6.10.2013, prezentarea Regulamentului de stagiu, posibilitatea 

de profesare in domeniul financiar contabil; - alegerea intre statutul de angajat si cel de liber profesionist in 

domeniul contabilitatii; - modalitatea de organizare a activitatii profesionistilor contabili, ca persoane fizice 

autorizate, ca societati comerciale (conform ROF CECCAR). La aceasta intalnire au participat 19 de studenti - 

membri ai cercului, 3 membrii titulari al Consiliului filialei si 8 membrii al filialei, total 30 participanti. 

 

2. Biroul local de expertize contabile Mures – in data de 15 aprilie directorul executiv al filialei s-a intalnit cu 

reprezentantul Biroului local de expertize Mures 

pentru a solicita Lista expertilor contabili care au 

efectuat expertize contabile judiciare in anul 2012, 

dar lista oferita cuprinde numai expertii contabili la 

care s-au achitat onorarii in anul 2012. La nivelul 

BLE nu am putut identifica Lista expertilor 

contabili care au efectuat expertize in anul 2012 in 

vederea confruntarii cu Registrul de evidenta a 

expertizelor contabile  a filialei, dar s-au purtat 

discutii cu privire la modul de valorificare a Listei 

expertilor contabili pe specializari de diferite 

instante in anul 2012 si transmiterea Listei 

expertilor GEJ 2013 actualizata de catre CECCAR 

la Ministerul Justitiei. 

 

3. Convocarea pe data de 29 aprilie 2013 la sediul 

filialei a membrilor consiliului filialei si membrii 
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experti contabili inscrisi in GEJ, la o masa rotunda, 

pentru a dezbate proiectul de modificare a Ordonantei 

Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activitatii de 

expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara, postat pe site

-ul Ministerului Justitiei. 

 

4.  Editura CECCAR a fost prezentã prin intermediul 

Filialei CECCAR Mures la Târgul de Carte Transilvania 

2013, denumit si Târgul Educational Mures, organizat in 

4 -7 Aprilie 2013 cu o participare de succes. 

 

Pavilionul oferit standului Editurii CECCAR a fost 

amplasat în incinta complexului Promenada Mall  din  

Targu-Mures, având programul de vizitare între orele 

10.00 – 22.00, în zilele de joi, vineri, sâmbãtã si 

duminicã.  În perioada desfãsurãrii târgului, prezenţa la 

standul Editurii CECCAR a fost asiguratã de cãtre 

angajatele filialei Mures. 

Vizitatorilor standului nostru li s-au oferit toate 

informaţiile solicitate, referitoare la conţinutul cărţilor 

editate de CECCAR, la noutatile editoriale, modalitatile 

de abonare la revista Corpului, informatii cu privire la 

examenele, tematicile si bibliografiile necesare pentru 

pregatirea examenului de acces la stagiu. Totodata au fost 

informati asupra faptului ca publicatiile pot fi 

achizitionate si dupa inchiderea targului, de  la sediul 

filialei noastre.  Cu acest prilej cu ajutorul pliantelor, 

flyere-lor si informatiilor oferite de personalul filialei au  

fost mediatizate si cursurile organizate de filială, respectiv cursurile de formare profesionala, cursurile de pregatire 

pentru examenul de admitere la stagiu. De asemenea studentilor care au vizitat standul nostru le-au fost oferite flyere 

cu informaţii privind examenul de admitere la stagiu din 29 septembrie si 06 octombrie 2013 şi  programul de 

masterat al Universităţii “Petru Maior” si al Universitatii “Dimitrie Cantemir” cu profil economic din Tg Mures 

pentru care au fost incheiate cu CECCAR protocoale de echivalare a examenului de admitere la stagiu în vederea 

obtinerii calităţii de expert contabil. 

Pe toatã perioada târgului au fost valorificate publicatii CECCAR, întocmindu-se facturi si chitante fiscale. 

 

FILIALA CECCAR PRAHOVA 
 

         I. Întâlniri organizate 

 

În data de 10.04.2013 directorul executiv împreună cu auditorul de calitate au avut o întâlnire în cadrul 

Universităţii de Petrol şi Gaze Ploieşti, Facultatea de Ştiinţe Economice cu d-na decan conf. univ. dr. Mariana 

Eftimie şi prodecanii conf.univ.dr. Mirela Matei, conf.univ.dr.Daniela Buzoianu şi lect.univ.dr. Daniela Iov. 

            Deoarece conducerea facultăţii este nouă, directorul executiv a prezentat protocolul de colaborare ce a fost 
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încheiat cu conducerea precedentă, d-na 

decan solicitând o copie a acestuia pentru a-l 

studia în vederea continuării derulării. 

            S-au purtat discuţii referitor la 

posibilitatea CECCAR de a contacta studenţii 

anilor terminali pentru a prezenta organismul 

profesional şi pentru a-i determina ca după 

finalizarea studiilor să se înscrie la examenul 

de acces la profesie . 

            D-na decan ne-a asigurat că în luna 

mai o să ne comunice data când vom putea 

prezenta studenţilor oferta noastră de carte şi 

condiţiile de acces la profesie. 

În data de 19.04.2013 a avut loc o 

întâlnire de lucru cu reprezentanţii Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Prahova având ca temă modificări ale 

Codului Fiscal şi Codului de Procedură Fiscală, respectiv OG 8/2013 şi HG 84/2013. Întâlnirea a avut loc la sala 

de şedinţă a DGFP. 

 

Din partea DGFP Prahova au participat : 

 dl. Dogaru Marian – director executiv adjunct; 

 d-na Ioniţă Aurora – şef serviciu asistenţă contribuabili; 

 d-na Chiriţoiu Carmen – consilier principal asistenţă contribuabili; 

 d-na Anton Loredana – consilier principal asistenţă contribuabili; 

 d-na Ştefiuc Gabriela – consilier principal asistenţă contribuabili. 

Din partea filialei CECCAR au participat preşedintele filialei, directorul executiv, şeful biroului pregătire 

profesională, auditorul de calitate, împreună cu 152 membri ai filialei. 

După prezentarea în linii generale a celor două acte normative, s-au prezentat următoarele teme: 

 TVA – d-na Ştefiuc Gabriela; 

 Impozit pe venitul nerezidenţilor – dna Chiriţescu Carmen; 

 Impozitul pe venit şi contribuţiile sociale – d-na Anton Loredana. 

După prezentarea temelor s-au ridicat o serie de alte probleme de către experţii contabili : Niţu Cornel, Andrei 

Aurica, Popa Constantin, Culcea Aurelia, 

Lazăr Carmen, Manu Cristina, Gheorghe 

Ileana, etc. 

Dintre problemele ridicate, menţionăm aspecte 

legate de: 

 cheltuieli de protocol; 

 bonurile fiscale cu valoare până la 100 

euro cu regim de factură simplificată; 

 trecerea de la impozitul pe venitul 

microîntreprinderilor la impozitul pe 

profit; 

 limitarea cheltuielilor cu amortizarea la 

“rent a car”; 

 recuperarea TVA plătit în afara 
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României; 

 delimitarea consultanţei de prestările de servicii ( la microîntreprinderi); 

 declaraţia de impozit pe venitul global; 

 rambursarea TVA la investiţiile la sonde (studii seismice), etc. 

 

Unii participanţi au solicitat ca 

următoarele întâlniri să se desfăşoare pe 

baza problemelor prezentate anterior , 

întrucît mare parte a acestora au studiat 

actele normative. 

Directorul executiv  împreună cu 

conducerea DGFP, au stabilit ca 

problemele să fie prezentate la filiala 

CECCAR, urmând ca acestea să fie 

transmise spre soluţionare la DGFP. 

Directorul executiv le-a transmis 

participanţilor că aşteaptă întrebări pe e-

mail până în jur de 15 mai. Dacă sunt 

întrebări suficiente care să poată susţine 

o întâlnire, le va transmite la DGFP, 

urmând ca spre sfârşitul lunii mai să se organizeze o nouă  întâlnire. 

În ziua de 20 aprilie 2013, la solicitarea şefului Biroului local de expertize, directorul executiv a participat la 

efectuarea punctajului listelor cu membrii GEJ care si-au exprimat opţiunea de a efectua expertize contabile 

judiciare în anul 2013, urmând ca a doua zi aceste liste să fie transmise instanţelor. 

În ziua de 30 aprilie 2013 Prefectura judeţului Prahova împreună cu Camera de Comerţ şi Industrie Prahova, 

au organizat la sala “Europa” de la sediul CCI Prahova o acţiune de informare-tip dezbatere pe teme de actualitate 

privind contextul economic prahovean, adresată membrilor comunităţii de afaceri a judeţului. 

Au răspuns invitaţiei: 

 dna Anca Laura Ionescu – secretar de stat în Ministerul Economiei, Departamentul IMM-uri; 

 dl. Cosma Mircea – preşedintele Consiliului Judeţean Prahova; 

 dl. Marius Sersea – prefectul judeţului Prahova; 

 3 parlamentari de Prahova; 

 reprezentanţi ai instituţiilor publicedescentralizate, directori de bănci; 

 aproximativ 60 oameni de afaceri. 

D-na Anca Laura Ionescu a prezentat unele intenţii de modificare şi relaxare a fiscalităţii precum : 

- impozitarea pe coduri CAEN; 

- reducerea impozitului pe veniturile mocroîntreprinderilor ; 

- neimpozitarea dividendelor reinvestite; 

- neimpozitarea profitului reinvestit. 

S-au ridicat unele probleme de interes major precum: 

- regionalizarea – condiţii, criterii; 

- crearea de parcuri industriale numai pentru activităţi de export cu un impozit mai mic; 

- accesarea fondurilor europene; 

- aplicarea OG 27/2013; 

- sprijinul acordat de stat IMM-urilor; 
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- politici bancare privind acordarea de credite IMM-urilor; 

- livrări intracomunitare, etc. 

Din partea filialei Prahova a CECCAR au participat preşedintele şi directorul executiv. 

Preşedintele consiliului filialei a avut o intervenţie referitor la necesitatea consultării experţilor contabili pentru 

protejarea afacerilor şi obţinerea de informaţii financiare de calitate, prezentând unele informaţii despre CECCAR 

(număr membrii, sferă de activitate,competenţă).. 

 

II. Cursuri organizate în cadrul PNDPC 

În luna aprilie au fost organizate 3 cursuri astfel: 

 Audit financiar şi elemente de doctrină şi deontologie – 40 ore în perioada 08-13.04, având ca lector formator 

pe dl. lector univ.dr. Florentin Caloian, la care au participat 33 membri; 

 IFRS şi elemente de doctrină şi deontologie- 40 ore în perioada 15-20.04, având ca lector formator pe dl. lector 

univ.dr. Florentin Caloian, la care au participat 35 membri; 

 Accesarea, utilizarea, controlul şi recuperarea fondurilor europene- 20 ore în perioada 22-25.04, având ca lector 

formator pe dl. lector univ.dr. Jinga Gabriel, la care au participat 60 membri; 

 

FILIALA CECCAR SATU MARE 
 

MARTIE 2013  

 

   Filiala noastră a organizat în data de 27 martie 2013 *Întîlnirea lunară a membrilor*,cu 70 de participanţi,la care au 

fost invitaţi reprezentanţi ai instituţiilor cu care profesioniştii contabili colaborează în desfaşurarea activitaţilor 

lor,conform actelor normative care reglementează diferite obligaţii. Au făcut prezentări ale reglementărilor noi sau 

mai vechi,în funcţie de interesul membrilor,reprezentanţii Direcţiei Generale a Finanţelor Publice,Agenţiei Judeţene 

de Ocupare a Forţei de Muncă si a Casei de Pensii,din Satu Mare. 

Problemele dezbătute s-au referit la: 

 condiţiile de trecere de la plătitor de impozit pe profit la impozit pe venitul microintreprinderii 

 contribuţiile obligatorii privind persoanele care realizează venituri din activităţi independente,activităţi agricole 

şi asocieri fără personalitate juridică 

 utilizarea formularului 152 al ANAF,privind accesul controlat la dosarul fiscal al contribuabilului,prin care se 

poate utiliza serviciul de consultare al vectorului fiscal al contribuabilului 

 modul de completare a declaraţiei 600 a ANAF de către persoanele fizice independente,care cuprinde, venituri 

încasate – cheltuieli efectuate,exclusiv contribuţiile,şi excepţiile care se referă la venit minim de 741 lei şi venit 

maxim de 10.585 lei 

 deductibilitatea diurnei în lei şi în valută,în sensul că suma ce depăşeşte de 2,5 ori nivelul prevăzut la instituţii 

publice,intră în fondul de salarii şi se supune contribuţiilor şi impozitului pe salar 

 condiţiile de pensionare pentru limită de vîrstă şi pensie anticipată,dovezile necesare pentru vechimea în 

muncă,conform Legii pensiilor 

 modul de întocmire a dosarului de şomaj,stagiul de cotizare,completarea formularelor(adeverinţă de vechime în 

muncă,decizie de desfacere a contractului de muncă) 

 oferta AJOFM de a asigura recrutare gratuită a forţei de muncă,programe de formare 

profesională,subventionarea locurilor de munca pentru unele categorii de persoane;informaţii utile pe site-

ul:www.anofm.ro/eures 

   În finalul Întîlnirii, invitaţii şi-au arătat disponibilitatea de a oferi informaţii particulare la sediile instituţiilor pe care 

le reprezintă, pentru membrii care se confruntă cu diferite situaţii. 
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     Întîlnirea lunară a membrilor din 27.03.2013 

 

APRILIE 2013 

 

1.Colegiul Tehnic de Transporturi şi Telecomunicaţii “Ion I. C. Brătianu” Satu Mare, unitate de învăţământ 

profesional şi tehnic pilot în proiect, a lansat ieri evenimentul naţional “Săptămâna Paşii FPI”, din cadrul proiectului 

strategic ,,Parteneriate active şcoală-întreprindere pentru îmbunătăţirea formării profesionale iniţiale – Paşii FPI”, 

finanţat din Fondul Social European. 

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT), în parteneriat cu Uniunea 

Generală a Industriaşilor din România (UGIR), implementează în perioada septembrie 2010 – iunie 2013, proiectul 

strategic ,,Parteneriate active şcoală-întreprindere pentru îmbunătăţirea formării profesionale iniţiale – Paşii FPI”. 

Colegiul Tehnic de Transporturi şi Telecomunicaţii “Ion I. C. Brătianu” Satu Mare a fost ales să piloteze acest proiect 

la nivelul judeţului Satu Mare, iar ieri, la sediul şcolii, a avut loc lansarea la nivel judeţean a “Săptămânii Paşii FPI”. 

După o scurtă prezentare a proiectului făcută de directorul unităţii şcolare, Daniela Mariţa, subprefectul Cristian Sasu, 

consilierul preşedintelui Consiliului Judeţean, Ciprian Fabian, primarul municipiului Satu Mare, Dorel Coica, 

inspectorul şcolar general, Mariana Roman, directorul Casei Corpului Didactic, Ioan Viman, directorul AJOFM, 

Marcel Mariţa, reprezentantul UGIR, Pavel Zan şi ceilalţi vorbitori au evidenţiat importanţa derulării acestui proiect 

în judeţul Satu Mare în vederea formării profesionale a elevilor care să vină în concordanţă cu cerinţele de pe piaţa 

muncii şi pentru dezvoltarea municipiului şi judeţului Satu Mare. 

 Obiectivul general al proiectului contribuie la îmbunătăţirea capacităţii învăţământului profesional şi tehnic, de 

a asigura calificări şi oferte educaţionale relevante pentru nevoile pieţei muncii prin colaborarea directă cu 

reprezentanţii mediului economic 
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Pavel Zan – reprezentant UGIR Satu Mare  -Întîlnire Paşii FPI 

 

 

 

 

Articol publicat în ziarul local Informaţia zilei 

 

2. Activităţi profesionale: 

- în periada 10.04 – 14.04.2013 s-a organizat cursul de pregătire profesională cu tema *Gestiunea unui cabinet de 

expertiză contabilă şi evaluarea intreprinderii*,susţinut de d-na Preşedinte a Corpului Ecaterina Necşulescu;tema de 

gestiune a unui cabinet de expertiză fiind o abordare noua pentru filiala noastra,a adus participanţilor cunoştinţe 

referitoare la elaborarea planului de afaceri pentru firmă,modele de cabinete,strategii de marketing şi relaţii cu 

clienţii,managementul riscurilor,evaluarea şi stabilirea preţurilor firmei;tematica evaluării întreprinderii a fost o 

recapitulare a metodelor de evaluare 

 
Lector Ecaterina Necşulescu – Preşedinte interimar CECCAR 
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În data de 26.04.2013 Filiala noastră a organizat seminarul cu tema: *Noutăţi fiscale în anul 2013*,susţinut de d-na 

lector Berce Magdalena,reprezentant MFP;seminarul a fost interactiv,d-na lector a explicat fiecare articol din 

Ordonanţa nr.8/2013 şi din H.G. nr.84/2013,iar participanţii în număr de 41 de persoane au prezentat speţe întîlnite în 

practică pentru a încadra aplicarea evenimentelor economice conform legislaţiei noi apărute 

 

 
Lector Berce Magdalena la Seminarul de fiscalitate 

 

FILIALA CECCAR SIBIU 
 

 În data de 17.04.2013, orele 15.00, la sediul filialei Sibiu a CECCAR a avut loc o întâlnire de lucru între 

conducerea filialei Sibiu şi experţii contabili din grupul experţilor judiciari  înscrişi în lista de la Ministerul Justiţiei în 

anul 2013. 

 Întâlnirea a avut ca principal obiectiv transmiterea experţilor din grupul GEJ 2013, a  modului de lucru convenit 

cu reprezentanţii instanţelor de judecată, în ceea ce priveşte realizarea expertizelor contabile judiciare. 

 La întalnire a participat din partea conducerii filialei doamna Milica Neaga Bardaşu, preşedinte interimar, 

auditorul de calitate al filialei, doamna Ana Puchianu, precum şi 43 experţi contabili judiciari, cu drept de practică 

pentru anul 2013. 

Dezbaterile au abordat aspecte concrete privind colaborarea experţilor contabili judiciari cu instanţele de judecată, în 

scopul îmbunătăţirii calităţii rapoartelor de expertiză contabilă judiciară. 

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

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

anume: 

- respectarea întocmai a formei raportului de expertiză contabilă judiciară prevăzut în standardul profesional 35 

- analiză mai atentă a stării de independenţă a expertului parte, anterior acceptarii misiunii, pentru a nu se ajunge la 

situaţii de recuzare din  partea parţilor aflate în  dosarul cauzei 

- studierea atentă a cerinţelor rezultate din obiectivele expertizei, pentru formularea de răspunsuri concrete, punctuale 

şi obiective 

- obligativitatea stabilirii unui program comun de realizare a misiunii, în situaţiile în care sunt numiţi mai mulţi 
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experţi în aceeaşi cauză, deoarece din practică s-a constatat că cele mai multe opinii separate apar ca urmare a 

faptului că experţii nu efectuează în acelaşi timp cercetarea şi documentarea prelabilă. 

- menţinerea specialităţii pentru care s-a optat pe o perioadă mai mare de timp; în practică se constată că unii dintre 

experţi îşi modifică în fiecare an specialitatea pentru care a optat, neasigurându-le o consolidare a cunoştinţelor din 

acel domeniu 

- conştientizarea faptului că raportul de expertiză contabilă judiciară este lucrarea profesionistului contabil cu cel mai 

direct impact asupra utilizatorilor lui, ceea ce determină definirea imaginii publice a expertului în cauză. 

       În continuare au fost prezentate experţilor judiciari aspectele discutate cu reprezentanţii Tribunalului 

Judeţean Sibiu şi ai Judecătoriei Sibiu cu privire la conduita de urmat, pentru realizarea la timp a rapoartelor de 

expertiză, încasarea onorariilor şi accesul la arhiva instanţelor de judecată. 

    În cadrul discuţiilor care au urmat, unii dintre experţii contabili au propus stabilirea de subiecte mai complexe 

pentru accesul în grupul experţilor judiciari, deoarece realizarea unor lucrări de calitate, care să fie utile celor care le-

au solicitat, presupune ca expertul în cauză să deţină competenţele adecvate. 
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   La  finalul întâlnirii, participanţii au apreciat pozitiv iniţiativa filialei Sibiu de a dezbate aspectele de interes din 

domeniul expertizei contabile judiciare cu cei direct implicaţi în această activitate 

    

FILIALA CECCAR VALCEA 
 

În data de 24 aprilie 2013, la Tribunalul Judetean Valcea, a avut loc intalnirea de lucru a Directorului executiv al 

filialei CECCAR si Auditorul de calitate al filialei , cu sefa Biroului local de Expertize tehnice si contabile de pa 

langa Tribunal. Scopul acestei întâlniri l-a constituit identificarea problemelor care au aparut in Lista expertilor 

judiciari, dar si anumite probleme care apar frecvent în efectuarea expertizelor contabile judiciare şi stabilirea 

modalităţilor prin care acestea ar putea fi rezolvate.  

 

    S-au purtat discutii cu privire la : 

lista experţilor contabili pe specializări înscrişi în Grupul Expertilor Judiciari în anul 2013; 

executarea la termen şi în bune condiţii a lucrărilor de expertiza; 

respectarea specializărilor precum şi alte aspecte privind exercitarea profesiei; 

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

şi de raport.  

 

     Continuand sirul intalnirile lunare ale membrilor cu reprezentantul Directiei Generale a Finantelor Publice 

Valcea , in data de 26 aprilie 2013 a avut loc la sediul filialei, masa rotunda referitoare la prevederile legislative 

aduse de OUG nr. 12/2013. In cadrul acestei intalniri au fost discutate prevederile legislative aduse de OUG nr. 

12/2013, pentru reglementarea unor masuri financiar fiscale si prorogarea unor termene, in situatia in care o unitate 

administrativ-teritoriala are calitatea atat de debitor pentru obligatii de plata restante inregistrate fata de un operator 

economic, cat si de creditor pentru creantele fiscale restante catre bugetul local ale operatorului respectiv, aceasta 

poate opera stingerea obligatiilor reciproce in limita celei mai mici dintre creantele reciproce. 

Reprezentantul finantelor publice , domnul Mihai Octavian a precizat celor 46 de membri prezenti , ca in cazul in 

care disponibilitatile bugetelor locale sunt insuficiente pentru operarea stingerii obligatiilor de plata restante 

inregistrate fata de un operator economic, unitatile Trezoreriei Statului vor asigura echilibrarea temporara a golului 

temporar de casa al bugetului local determinat de operatiunea de stingere a acestora, din disponibilitatile contului 

curent general al Trezoreriei Statului. 

    In cadrul dezbaterilor a fost reamintita membrilor si procedura de autorizare si/sau inregistrare  a entitatilor care 

desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, altele decat cele care fac obiectul supravegherii Bancii 

Nationale a Romaniei, aprobata prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.664/2012, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

 

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

reglementări si nu numai . 
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Noutăţile legislative pentru e-newsletter-ul aferent perioadei 01 martie 2013- 03 aprilie 2013 
 

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

publicarea acestora în e-newsletter-ul Corpului: 

1. Hotararea Guvernului nr. 139/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, aprobate 

prin Hotararea Guvernului nr. 682/2011 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 198 din 8 aprilie 2013. 

Actul normativ modifică şi completeaza normele metodologice de aplicare a Programului Mihail Kogalniceanu, pentru a fi in ac-

cord cu modificarile aduse acestui program prin Legea nr. 218/2012. 

Programul Mihail  Kogalniceanu este un program de incurajare si de stimulare a dezvoltarii I.M.M.-urilor, constand in acordarea 

unei linii de credit cu dobanda total subventionata si/sau, dupa caz, garantarea creditului de catre stat. 

In principal, a fost majorata valoarea maxima a liniei de credit acordate in cadrul programului, de la 125.000 lei/I.M.M./an la 

400.000 lei/I.M.M./an. De asemenea, este permisa subventionarea dobanzii in proportie de 100% pentru creditele in lei si se va putea accesa 

subventia de dobanda si garantia atat cumulat, cat si separat. 

Potrivit  noului act normativ, cuantumul subventiei pentru anul 2013 este de 16.115 mii lei, iar plafonul garantiilor ce pot fi acordate 

in suma de 300 milioane lei. 

Subventiile se acorda in limita bugetului anual alocat. Dupa epuizarea bugetului anual alocat se pot acorda in limita plafonului nu-

mai facilitati de garantare in cadrul Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, pentru noi beneficiari si pentru 

prelungirile liniilor de credit. 

Modificarile normelor mai precizeaza ca valoarea liniei de credit nu trebuie sa depaseasca 30% din cifra de afaceri realizata in anul 

precedent conform situatiilor financiare anuale depuse la autoritatea competenta, in situatia in care beneficiarul programului are in derulare si 

alte facilitati de credit pe termen scurt. 

Daca beneficiarul programului nu are in derulare alte facilitati de credit pe termen scurt, valoarea maxima a liniei de credit acordate 

poate ajunge la 50% din cifra de afaceri realizata in anul precedent conform situatiilor financiare anuale depuse la autoritatea competenta. 

Conform actului normativ, beneficiarii Programului pot accesa cele doua facilitati, subventia de dobanda si garantia atat cumulat, 

cat si separat. 

Dobanda aferenta liniei de credit este integral subventionata si se calculeaza de la data utilizarii si pana la rambursarea integrala a 

creditului si se plateste lunar. 

Actul normativ precizeaza si categoriile de  I.M.M.-uri care nu sunt eligibile pentru a beneficia de dobanda total subventionata sau 

acordarea de garantii in cadrul programului, respectiv  cele care au desfasurat si/sau vor desfasura activitati din domenii precum: intermedieri 

financiare si asigurari, tranzactii imobiliare, activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, ex-

plozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, produse energetic, activi-

tati de inchiriere si leasing, activitati de investigare si protectie etc. 

 

2. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 378/2013 privind modificarea si completarea Instructi-

unilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, aprobate prin Ordinul pre-

sedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.137/2011 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 199 din 9 aprilie 2013. 

Actul normativ modifica Instructiunile pentru aplicarea titlului IX din Codul de procedura fiscala cu privire la solutionarea contesta-

tiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale. 

Modificarile privesc, in principal, urmatoarele aspecte: 

 Dosarul contestatiei pe care contribuabilii trebuie sa il depuna la autoritatile fiscale se completeaza cu un nou document, si 

anume: dovada comunicarii actului administrativ fiscal atacat din care sa reiasa data la care acesta a fost comunicat. 

 Se aduc clarificari cu privire la termenul in care contribuabilul are dreptul sa depuna o contestatie impotriva unui act admin-

istrativ fiscal, in cazul in care documentul nu contine nicio mentiune referitoare la posibilitatea contestarii, termenul de 

depunere a contestatiei si organul fiscal la care se depune contestatia. In aceasta situatie, contestatia poate fi depusa in termen 

de 3 luni de la data comunicarii actului administrativ fiscal. 

 Cu privire la retragerea contestatiei, se introduce precizarea ca aceasta poate fi facuta in tot sau in parte. In situatia in care 

cererea de retragere are ca obiect doar anumite capete de cerere din contestatia initiala, despre aceasta se va face mentiune in 

decizia emisa in solutionarea cauzei, contestatia si cererea de retragere partiala vor fi conexate, pentru o mai buna solutionare 

a cauzei. Decizia prin care se ia act de renuntare la contestatii urmeaza procedura emiterii si comunicarii deciziilor emise in 

solutionarea contestatiilor. 

 Se introduce precizarea ca pe langa celelalte acte administrative fiscale mentionate, pot fi contestate si: procesul-verbal 

incheiat ca urmare a unui control incrucisat/inopinat, procesul-verbal si nota de restituire intocmita ca urmare a cererii de 

restituire accize. 
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 Organul de solutionare competent poate suspenda procedura de solutionare a contestatiei, la cererea contestatorului, daca 

acesta prezinta motive intemeiate. Actul normativ introduce reglementari referitoare la reluarea procedurii administrative, 

dupa incetarea suspendarii. Astfel, se precizeaza ca la reluarea procedurii, organul de solutionare competent va solicita or-

ganului fiscal emitent al actului administrativ atacat, printr-o adresa, sa faca mentiuni referitoare la starea juridica a contesta-

tarei la data reluarii procedurii. In situatia in care, la data reluarii procedurii administrative, contestatara se afla in procedura 

de insolventa/reorganizare/faliment/lichidare, organul de solutionare competent va solicita administratorului judiciar sau 

lichidatorului, sa precizeze daca mentine contestatia formulata de societate, direct sau prin imputernicit. 

 

Dispozitiile actului normativ  se aplica de către toate organele fiscale implicate in solutionarea contestatiilor formulate impotriva 

actelor administrative fiscale. 

 

3. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 476/2013 privind modificarea Ordinului presedintelui 

Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III 

din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 244 din 29 aprilie 2013. 

Actul normativ modifica urmatoarele formulare fiscale: 

 

- formularul 221 „Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit“; 

- formularul 230 „Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate 

pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ“; 

- formularul 260 „Decizie de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sana-

tate, precum si privind obligatiile de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale“ 

 

Formularul 221 „Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit“ se completeaza si se depune de catre 

persoanele fizice care realizeaza, in mod individual, venituri din Romania, din activitati agricole pentru care venitul net se determina pe baza 

de norme de venit, provenind din: 

- cultivarea produselor agricole vegetale; 

- exploatarea pepinierelor viticole, pomicole si altele asemenea; 

- cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala. 
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