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21 SEPTEMBRIE 
ZIUA NAŢIONALĂ A CONTABILULUI ROMÂN  

LA MULŢI ANI TUTUROR PROFESIONIŞTILOR CONTABILI ROMÂNI! 

“ Gândiţi-vă la dânşii, ca amintirea lor să ne 

dea curajul necesar. Noi am fost generaţia care am 

avut de urcat calvarul. Am avut greutăţile ascensiunei 

dar şi spectacolul înălţător al întregului. Îmi pun 

nădejdea în generaţiile viitoare şi nu le doresc decât 

ca, prin muncă şi cultură, prin calităţi de inimă şi 

avânt, să fie mai mari, mai vrednici şi mai fericiţi 

decât am fost noi.”      Grigore Trancu Iaşi 

Charles W. Eliot spunea: “Cărţile sunt cei mai 

tăcuţi şi constanţi prieteni; sunt cei mai accesibili şi 

înţelepţi consilieri şi cei mai răbdători profesori.” 

Asemenea cărţilor sunt şi profesioniştii contabili 

români sărbătoriţi astăzi: enciclopedii vii care au 

studiat tomuri întregi pentru a le putea dărui din 

înţelepciunea şi priceperea lor tuturor celor care au ne-

voie de profesionalismul lor. Ei se jertfesc interesului 

public fiind acei consilieri şi profesori, după cum 

spunea C.W. Eliot, care plini de rabdare, asemenea 

unor lumânari, se topesc luminându-i pe alţii, îndeplin-

indu-şi sarcinile profesionale cu etica, educaţie şi cali-

tate. 

Contabilitatea este ştiinţa şi arta stăpânirii 

afacerilor, iar cei ce beneficiază de servicii contabile 

sunt nu mulţi, ci toţi. Întreaga societate este practic ba-

zată şi structurată pe servicii contabile: măsurarea, 

evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, 

datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultate-

lor obţinute din activitatea persoanelor fizice şi ju-

ridice, contabilii fiind cei care trebuie să asigure înreg-

istrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publi-

carea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia fi-

nanciară, performanţa financiară şi fluxurile de trezore-

rie, atât pentru cerinţele interne ale acestora, cât şi în 

relaţiile cu investitorii prezenţi şi potenţiali, creditorii 

financiari şi comerciali, clienţii, instituţiile publice şi 

alţi utilizatori.  

Contabilitatea este o ramură a vieţii noastre, a 

tuturor, de neînlocuit, fără alternative, deopotrivă o şti-

inţă şi o artă în urmărirea existenţei şi mişcării capita-

lurilor şi utilităţilor, al stabilirii rezultatelor activităţii şi 

plasării lor, şi totul de maniera ca afacerile să benefi-

cieze permanent de suportul bănesc necesar. Contabili-

tatea nu are hotare. Limitele ei teoretice, ştiinţifice şi 

practice sunt fără sfârşit atât în ceea ce priveşte cu-

prinderea fenomenelor economice cât şi al modului în 

care ele sunt sistematizate, prelucrate şi prezentate. 

Companiile, întreprinderile, instituţiile, societă-

ţile de orice fel şi mărime, persoanele juridice din în-

treaga lume întocmesc „conturi” şi situaţii financiare 

pentru a fi prezentate utilizatorilor de informaţii, pro-

prietarilor, controlorilor, administratorilor, organelor 

fiscale, după o metodologie unică - iar aceasta este 

contabilitatea. 

Reflectarea fidelă a realităţii economico-

financiare şi a consecinţelor sale sociale, umane, insti-

tuţionale sunt atributele definitorii ale contabilităţii, 

pentru perfecţionarea căreia se bat, se luptă şi muncesc 

astăzi cei mai redutabili specialişti în “ştiinţa con-

turilor”. Preocupaţi de standarde, de convergenţă, de 

reflectarea contabilă a realităţii, profesioniştii contabili 

se preocupă în fapt de economie, de instituţii, de 

oameni. 
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Contabilii români îşi sărbătoresc anual, pe 21 

septembrie, profesia. Conform hotărârii Conferinţei 

Naţionale a Corpului Experţilor Contabili şi Con-

tabililor Autorizaţi din România (CECCAR) din anul 

2004, în mod unitar, profesioniştii contabili sunt reuniţi 

de filialele naţionale pentru a sărbători, alături de bene-

ficiarii serviciilor lor, precum şi de alţi invitaţi şi 

reprezentanţi ai instituţiilor statului, această zi impor-

tantă. 

Anul acesta este o dublă sărbatoare, căci profe-

sia contabilă din România a împlinit luna aceasta 90 de 

ani de istorie şi realizări. 

Prof. univ. dr. Marin Toma, preşedintele Cor-

pului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din 

România, remarcă faptul că: “această istorie de 90 de 

ani a CECCAR constituie, pentru noi, cei de astăzi, şi 

va constitui,  neîndoios, pentru cei care ne vor urma o 

sursă inepuizabilă de inspiraţie, un izvor al unei întru 

totul justificate mândrii. De aici, ideea subliniată cu 

deplină claritate la marcarea aniversării potrivit 

căreia generaţia actuală şi cele viitoare avem obligaţia 

de a păstra şi îmbogăţi această comoară reprezentată 

de tot ceea ce am avut şi avem în domeniul profesiei 

contabile, a tot ceea ce a însemnat şi înseamnă Corpul 

Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din 

România. În fond, este ideea că nu poţi avea un viitor 

dacă nu înţelegi prezentul şi nu poţi să înţelegi 

prezentul fără să cunoşti trecutul.” 

Profesioniştii contabili români au multe motive 

de mândrie, absolut justificate: CECCAR a desfăşurat o 

activitate internaţională remarcabilă, fiind admis – în 

unanimitate de voturi –, în 1996,  ca membru cu drep-

turi depline în Federaţia Internaţională a Contabililor 

(IFAC), cu sediul la New York, şi în decembrie 1996 a 

fost primit „în primul val” în Federaţia Experţilor Con-

tabili Europeni (FEE), cu sediul la Bruxelles, în acest 

fel devenind un membru respectat al familiei celor 122 

de organizaţii de profil din 87 de ţări, care totalizează 

mai mult de 1,7 milioane de profesionişti contabili. 

Acum, la ceas aniversar, CECCAR priveşte cu 

speranţă şi încredere spre viitor şi are scopuri bine de-

terminate: dezvoltarea procesului naţional de standardi-

zare profesională, lărgirea gamei de servicii oferite în-

treprinderilor, în special IMM-urilor, extinderea sub 

toate formele a procesului educaţional al membrilor, 

consolidarea infrastructurii profesiei, perfecţionarea 

managementului la toate nivelurile, prin deplasarea cen-

trului de greutate spre structurile executive ale Corpu-

lui, unitatea în diversitate a profesiei contabile, cu re-

spectarea identităţii fiecăruia, creşterea rolului con-

tabilităţii şi al contabilului în economie, în întreaga so-

cietate şi gestiunea la un nivel calitativ superior a aştep-

tărilor experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din 

România. CECCAR se dedică eforturilor de a parcurge 

acest drum cu tenacitate, în pofida tuturor dificultăţilor, 

fiind convins că aceasta este calea de urmat care va 

oferi fiecăruia satisfacţia lucrului bine făcut. 

Aniversarea a 90 de ani de la înfiinţarea Corpu-

lui a reprezentat un prilej pentru a aduce un omagiu ce-

lor care au luptat pentru sau au sprjinit înfiinţarea şi 

reînfiinţarea Corpului şi celor care au asigurat buna or-

ganizare şi funcţionare a sa, dar şi celor care au asigurat 

unitatea şi au dat puterea şi resursele necesare realizării 

strategiilor de dezvoltare ale profesiei contabile în Ro-

mania în cei 90 de ani de existenţă.  

Prof. univ. dr. Marin Toma, preşedintele Cor-

pului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din 

România, cu ocazia aniversării celor 90 de ani de istorie 

a CECCAR, a transmis un Cuvânt de Bun Venit, din 

inima, tuturor celor prezenţi, celor care au contribuit şi 

contribuie la dezvoltarea nobilei profesii contabile: 

Cuvânt de Bun Venit la Cina Aniversară (9 sept 

2011) 

“Bine aţi venit la această cină aniversară, un 

moment deosebit din viaţa noastră, a profesiei contabile 

din România, moment care doreşte să reprezinte punc-

tul culminat, aş spune eu, al acţiunilor întreprinse pe 
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parcursul acestui an, ocazionate de aniversarea a 90 de 

ani de la naşterea CECCAR şi 20 de ani de la renaş-

terea acestei importante instituţii a profesiei contabile 

din România. 

Semnificaţia acestui moment este deosebită, în 

primul rând pentru că marchează 90 de ani de istorie, o 

istorie cu adevărat bogată a experţilor contabili, a pro-

fesiei contabile din România, 90 de ani de la lansarea 

prin decret regal a titlului profesional de expert con-

tabil din România. 

Istoria de 90 de ani se refera la trei epoci 

diferite, epoca unui capitalism înfloritor pentru Roma-

nia, perioada interbelică mai ales, o epocă a socialis-

mului pe care o cunoaştem unii dintre noi şi o epocă  

pe care o trăim astăzi, după opinia mea cam nedefinită, 

care nu poate să fie considerată nici comunism, nici 

capitalism, datorită faptului că acestă dezvoltare ini-

maginabilă a industriei financiare a făcut ca de fapt 

capitalismul antreprenorial să se transforme în capital-

ism speculativ în care relaţia marfă- bani marfă s-a 

transformat în relaţia bani - bani mulţi - bani şi mai 

mulţi – bani foarte mulţi. Trecutul profesiei contabile 

din România reprezintă un tezaur pe care trebuie să-l 

ocrotim, să-l protejăm cu toţii; este aşa pentru că în pe-

rioada interbelică CECCAR a fost unul dintre cele mai 

puternice corpuri profesionale din Europa; în anul 1931 

la Bucureşti s-a ţinut cel de-al 7-lea Congres al Exper-

ţilor Contabili din România, concomitent cu al 5-lea 

Congres Mondial al Contabilităţii.  

Unitatea profesiei contabile a constituit un 

obiectiv al CECCAR din întreaga sa existenţă; în pe-

rioada interbelică sunt cunoscute eforturile CECCAR 

pentru unificarea Congresului Mondial al Contabilităţii 

cu Congresul Mondial al Experţilor Contabili; în pe-

rioada postdecembristă CECCAR face eforturi pentru 

unitatea profesiei contabile la nivelul ţării. 

Perioada interbelică s-a remarcat prin faptul că 

titlul profesional de expert contabil a fost foarte respec-

tat în România, şi că veneau profesori din toată lumea 

la congresele noastre, la Bucureşti, la Sibiu, la Chişi-

nău, etc., ca să “ia lecţii” de organizare a profesiei con-

tabile. A urmat perioada comunistă în care ştim toţi ce 

s-a întâmplat, titlul profesional de expert contabil din 

fericire a fost conservat, s-a păstrat, desfăşurându-şi 

activitatea în condiţiile social-politice şi economice din 

acea perioadă. După evenimentele din decembrie 1989, 

un grup de iniţiativă format din 26 de membri fondatori 

au înfiinţat un comitet provizoriu, format din 9 mem-

bri, cu trei obiective: să sprijine Ministerul Finanţelor 

în educarea contabililor din economia românească, în 

însuşirea noului sistem contabil; peste 75% din con-

tabilii din România au fost şcoliţi de CECCAR în ve-

derea aplicării noului sistem contabil. Un al doilea 

obiectiv l-a constituit urgentarea iniţiativei legislative 

pentru re-reglementarea acestei profesii; al treilea 

obiectiv l-a constituit organizarea teritorială a CEC-

CAR. Aceasta a fost prima etapă postdecembristă 

(1992 – 1999) pe care noi am numit-o renaşterea CEC-

CAR şi copilăria profesiei liberale. 

Etapa a doua, cuprinsă între 2000-2009, numită 

etapa artizanatului în profesia contabilă liberală, a avut 

ca obiective principale crearea infrastructurii CECCAR 

şi infrastructurii profesiei, asta înseamnă standarde 

clare pentru toate serviciile prestate de experţii con-

tabili din România şi crearea logisticii necesare pentru 

ca experţii contabili să-şi poată desfăşura activitatea 

(sedii proprii şi condiţii moderne de lucru).  

Cea de-a treia etapă începută în anul 2010 am 

numit-o cea a profesiei contabile liberale maturizate în 

România. Astăzi Corpul se poate mândri că a ajuns să 

aibă o carte de vizită impresionantă, care poate fi sin-

tetizată astfel: 

O puternică infrastructură a profesiei, demon-

strată prin aceea că: 

- este singurul organism profesional din Europa cu o 

remarcabilă dezvoltare teritorială: filială la nivelul fie-

cărui judeţ administrativ; 
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- fiecare dintre cele 42 de filiale ale CECCAR dispune 

de sediu propriu şi condiţii moderne de desfăşurare a 

activităţii profesionale; 

- o capacitate extraordinară de a dezvolta standarde şi 

ghiduri care reprezintă suporturi tehnice pentru membri; 

   2. O mare capacitate de a satisface interesul public 

prin: 

- cei cca. 60 000 de membri capabili în orice moment să 

joace rolul de “sanitarişti” ai întreprinderilor – mai ales 

cele mici şi mijlocii; 

- cele cca 900 de organe alese în în structurile centrale 

şi teritoriale care asigură normalizarea profesiei ur-

mărind realizarea comandamentelor fundamentale ale 

profesiei şi raţiunea de a fi a CECCAR: educaţia, etica 

şi calitatea; 

- cei aproape 400 de salariaţi, care sprijină structurile 

alese în îndeplinirea atribuţiilor şi urmăresc respectarea 

normelor profesionale şi încadrarea în proiectele şi 

strategia Corpului.  

   3. Un puternic rol social.  

- cca 90 000 de persoane care trăiesc din activităţile 

desfăşurate de Corp şi membrii săi; 

   4. Aventura internaţională, începută în anul 1995 şi 

dezvoltată constant, astfel că, azi, CECCAR reprezintă 

o voce puternică în profesia contabilă europeană şi in-

ternaţională: IFAC, FEE, FIDEF, FCM, CILEA, Edin-

burgGroup, GEGC şi altele.   

Pentru toate aceste realizări trebuie să mul-

ţumim tuturor celor care au contribuit, în diverse etape, 

la sprijinirea, la dezvoltarea CECCAR, la pastrarea şi 

conservarea titlului profesional de expert contabil şi 

contabil autorizat în România; este vorba de Guvern, de 

instituţii guvernamentale şi autorităţi publice, în primul 

rând Ministerul Finanţelor ca regulator general şi regu-

latorii pe domenii,  adică cei ce reglementează proble-

mele legate de pensii, de asigurări, CNVM, organele 

bancare şi aşa mai departe; corpurile profesionale şi fir-

mele internaţionale alături de care ne-am dezvoltat. Să 

nu uităm că primul congres al CECCAR după de-

cembrie 1989 a fost organizat prin grija a două firme 

internaţionale, este vorba de KPMG şi Coopers and Ly-

brand, care până la urmă s-au unificat şi au format 

Pricewaterhouse Coopers.  

Mulţumim membrilor fondatori, structurilor 

alese şi executive ale Corpului, ambasadorilor CEC-

CAR, cei care lucrează în grupele de lucru ale diferite-

lor organisme internaţionale (IFAC, sau la nivel euro-

pean) şi nu în ultimul rând persoanelor care s-au jertfit 

pe altarul profesiei, şi aici aş aminti pe profesorul 

Mârza, care imediat după încheierea congresului de la 

Sibiu în 1996 a cedat, inima i s-a oprit, cei doi directori 

de la filiala Arad care in timpul serviciului s-au prăpădit 

sau la Vaslui. 

Un omagiu pentru toţi membrii Corpului care 

sunt adevăraţii furnizori de securitate financiară la nive-

lul economiei, iar pentru CECCAR furnizori ai tuturor 

resurselor necesare pentru îndeplinirea acesor misiuni 

necesare ale Corpului. 

În ceea ce priveşte viitorul Corpului, strategia 

noastră este bine pusă la punct, ştim exact ceea ce avem 

de făcut, nu suntem ca Alice, eroina lui Carroll Lewis 

din “ Alice în Ţara Minunilor". Noi ştim ce avem de 

făcut, ştim unde vrem să ajungem; drumul nu este deloc 

uşor dar este foarte clar; avem o strategie foarte clară a 

profesiei contabile din România! 

Vă mulţumesc tuturor celor prezenţi pentru par-

ticiparea la această seară minunată; mulţumesc Executi-

vului CECCAR pentru organizarea, în premieră, a 

acestei seri pe care v-o doresc cât mai plăcută.” 

Ziua de 21 septembrie este sărbătorită în fiecare 

an, la nivel naţional, drept “Ziua Naţională a 

Contabilului Român”, de către toţi profesioniştii 

contabili din România împreună cu invitaţi de seamă 

din institutiile publice: primari, parlamentari, preşedinţi 

ai Consiliilor Judeţene, reprezentanţi ai Poliţiei 

Române,  precum şi alţi importanţi slujitori ai 

interesului public. 

Anul acesta, odată cu organizarea manifestărilor 

privind Ziua Naţională a Contabilului Român, la nivelul 

tuturor filialelor CECCAR s-au organizat "Topul local 

al celor mai bune firme CECCAR" şi "90 de ani de 

la înfiinţarea CECCAR" : 

 La mulţi ani tuturor profesioniştilor contabili 

din România, plini de sănatate, bucurii şi succese! 
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Doamnă / Domnule Preşedinte, 

Doamnă/ Domnule Director Executiv, 

Doamnelor şi domnilor colegi, 

 

Îmi revine deosebita onoare şi bucurie de a vă 

transmite mesajul Consiliului Superior al Corpului 

Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din 

România cu ocazia manifestărilor prilejuite de Ziua 

Naţională a Contabililor Români sărbătorită unitar la 

nivelul întregii ţări de către sutele de mii de contabili 

români, prin organizarea gestionată de Corpul 

Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din 

România, un mesaj de încredere în capacitatea de a 

face faţă provocărilor cu care se confruntă profesia 

contabilă în această perioadă dificilă nu numai pentru 

ţară, dar şi la nivel global. 

De şapte ani, ziua de 21 septembrie, care 

marchează echilibrul între lumina şi întunericul unei 

zile, rămâne în conştiinţa contabililor români ca o zi 

care marchează echilibrul în tot ce înseamnă 

contabilitatea -  ca factor de creştere economică şi 

profesia contabilă – ca apărător al interesului public 

sub coordonarea şi conducerea unuia dintre cele mai 

mari şi puternice organisme profesionale din Europa şi 

din lume - Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor 

Autorizaţi din România. Anul acesta, ziua de 21 

septembrie are o semnificaţie aparte. Ea marchează 

punctul culminant al seriei de manifestări desfăşurate 

în acest an, consacrate aniversării a 90 de ani de la 

înfiinţarea, în anul 1921, a Corpului Experţilor 

Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. 

Se spune că cel care ignoră trecutul este o fiinţă 

beteagă. Necunoaşterea sau cunoaşterea insuficientă a 

experienţelor transmise de predecesori în domeniul 

contabilităţii şi al profesiei contabile duce în mod 

inevitabil la risipirea resurselor, la inutile 

„redescoperiri” sau poate orienta activitatea în direcţii 

greşite care ar fi putut fi evitate. Atitudinea justă faţă 

de moştenirea ştiinţifică are de asemenea o mare 

importanţă în opera de făurire a culturii unui popor. 

Traversând trei perioade istorice diferite – cea a 

Capitalismului înfloritor, cea a Socialismului şi cea 

prezentă (mai puţin definită) – profesia contabilă din 

România are un trecut care constituie o comoară ce 

trebuie bine pazită: 

 în anii 30 din secolul trecut CECCAR era unul din 

cele mai reprezentative organismeale profesiei din 

Europa şi din lume, demonstrat şi de faptul că în anul 

1931 la Bucureşti a avut loc Congresul al şaptelea al 

CECCAR concomitent cu Congresul Mondial al 

Contabilităţii; 

 în perioada Socialistă, profesia contabilă a avut un rol 

important, în condiţiile şi cu constrângerile specifice 

sistemului, dar titlul profesional de expert contabil s-a 

menţinut, este adevărat, cu o sferă de atribuţiuni 

limitate.  

 în perioada post-decembristă, în evoluţia CECCAR se 

pot distinge trei perioade:  perioada 1991-1999 care se 

caracterizează prin chinurile reînfiinţării CECCAR şi a 

„copilăriei” profesiei contabile liberale; Perioada 2000-

2009, caracterizată prin dezvoltarea impetuoasă, dar 

„artizanală” a CECCAR, mai ales în ceea ce priveşte 

infrastructura profesiei contabile, dar şi prin „schisma” 

în profesia contabilă fiind înfiinţate organisme pentru 

activităţi derivate din profesia contabila; Perioada 

începută în anul 2010, care corespunde „maturităţii” 

profesiei contabile liberale. 

Pe cartea de vizită a CECCAR în prezent sunt 

scrise elemente caracteristice care definesc locul şi 

rolul acestuia în viaţa economică şi în societatea 

românească: 

1.  o puternică infrastructură a profesiei demonstrată 

prin aceea că:  

 este singurul organism din Europa cu o remarcabilă 

dezvoltare teritorială 

 fiecare din cele 42 de filiale dispun de sedii proprii şi 

condiţii moderne de desfăşurare activităţii profesionale 

 o capacitate impresionantă de a dezvolta standarde şi 

ghiduri care reprezintă suporturi tehnice pentru 

membri. 

2.  o mare capacitate de a satisface interesul public prin 

aceea că: 

 cei circa 60.000 de membri capabili în orice moment 

să joace rolul de „sanitarişti” ai întreprinderilor 

 cele circa 900 de organe alese asigură normalizarea 

profesiei urmărind realizarea comandamentelor 

fundamentale ale profesiei: educaţia, etica şi calitatea. 

 cei aproape 400 de salariaţi care sprijină structurile 

alese şi urmăresc respectarea normelor profesionale şi 

încadrarea în proiectele şi startegia CECCAR 
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3. un puternic rol social, demonstrat prin aceea că: 

 circa 90.000 de persoane trăiesc din activităţile 

desfăşurate de Corp şi de membrii săi 

 de calitatea serviciilor furnizate de membrii săi 

depinde bunăstarea cetăţeanului 

4. aventura internaţională a CECCAR din perioada 

interbelică reîncepută în anii 1995şi dezvoltată 

constant, face ca CECCAR să reprezinte azi o voce 

puternică în toate organismele internaţionale, europene 

şi regionale ale profesiei contabile. 

Cunoscând şi recunoscând trecutul din profesia 

contabilă românească, înţelegem la adevărata sa 

valoare prezentul şi putem privi cu curaj spre viitorul 

profesiei noastre: unitatea în diversitatea profesiei 

contabile, cu respectarea identităţii fiecăruia, creşterea 

rolului contabilităţii şi al contabilului în economia şi 

sociateta românească şi gestionarea la un nivel calitativ 

superior a aşteptărilor experţilor contabili şi 

contabililor autorizaţi din România. Un drum deloc 

uşor, însă clar, ce trebuie urmat cu tenacitate şi curaj de 

CECCAR, fiind convins că aceasta este calea de urmat 

care va oferi fiecăruia satisfacţia lucrului bine făcut. 

Ziua de 21 septembrie constituie un prilej 

pentru a aduce un omagiu tuturor celor care au luptat 

sau au sprijinit activităţile CECCAR – fundaţii, 

instituţii guvernamentale şi ale administraţiilor locale, 

autorităţi publice, organisme neguvernamentale – 

asociaţii şi fundaţii, precum şi structurile alese sau 

executive ale CECCAR şi nu în ultimul rând experţilor 

contabili şi contabililor autorizaţi – aceşti furnizori de 

încredere şi de securitate financiară – care au asigurat 

unitatea şi au dat puterea şi resursele necesare tuturor 

realizărilor din profesia contabilă. 

 

LA MULŢI ANI! 

21septembrie 2011      

Consiliul Superior al CECCAR  
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Acord de Cooperare CECCAR - ACAPRM 

Semnarea acordului de cooperare în cadrul 

evenimentului cu genericul ”Cooperarea 

organismelor profesionale contabile din România şi 

Republica Moldova” 

 

Preşedintele C.E.C.C.A.R., prof.univ. dr. Marin 

Toma şi Preşedintele ACAP RM, Veaceslav 

Ciobanu au semnat Acordul istoric în cadrul 

evenimentului cu genericul ”Cooperarea organismelor 

profesionale contabile din România şi Republica 

Moldova”, care s-a petrecut la Ungheni, în ziua de 14 

septembrie 2011 în sala de şedinţe a Consiliului raional 

Ungheni. 

Obiectivul acestui Acord de Cooperare este de a 

accelera conformitatea profesioniştilor din Republica 

Moldova cu standardele internaţionale de raportare 

financiară şi de audit, Codul Etic, dat fiind faptul că 

această iniţiativă a fost promulgată de către ACAP RM 

şi toate cele alte organizaţii din ţările - membre ale 

Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC). 

 

Pe foto (în ordinea de la stânga la dreapta): 

Dl. Alexandru Ambros, primarul oraşului Ungheni, Dl. 

Veaceslav Ciobanu, Preşedinte ACAP RM,  

Dl. Prof. univ., Dr., Marin Toma, Preşedinte 

C.E.C.C.A.R. 

Acordul dat este orientat spre asistenţa în 

implementarea acestor standarde; stabileşte modul de 

colaborare dintre cele două organisme semnatare; 

prevede schimb de experienţă, schimb de publicaţii şi 

manuale, vizite de studiu ş.a. 

 

Pe foto (în ordinea de la stânga la dreapta): 

Dl. Alexandru Ambros, primarul oraşului Ungheni, Dl. 

Veaceslav Ciobanu, Preşedinte ACAP RM, Dl. Prof. 

univ., Dr., Marin Toma, Preşedinte C.E.C.C.A.R.,  

Dna ec. Daniela Vulcan, director general 

C.E.C.C.A.R., Dna Marina Şelaru, director executiv 

ACAP RM 

Acordul va facilita procesul de colaborare de lungă 

durată dintre corpurile profesionale contabile ACAP şi 

C.E.C.C.A.R. în scopul cunoaşterii a bunelor practici 

internaţionale, care va contribui la procesul de 

armonizare cu directivele europene. Acest parteneriat 

va contribui la dezvoltarea profesiei contabile la nivel 

regional şi va sprijini profesioniştii contabili în 

prestarea serviciilor de o înaltă calitate, în interesul 

public. 

Asociaţia obştească „Asociaţia Contabililor şi 

Auditorilor Profesionişti din Republica 

Moldova” (ACAP RM) este o organizaţie non-

guvernamentală, autonomă, non-profit şi de utilitate 

publică, autogestionară, care are ca scop dezvoltarea 

profesiei contabile şi de audit din Republica Moldova. 

Misiunea ACAP RM pe parcursul a 15 ani de activitate 

este aceea de a servi interesul public, de a întări 

profesia contabilă şi de a contribui la dezvoltarea unei 

economii puternice prin elaborarea şi promovarea 

aderenţei la standardele profesionale de înaltă calitate. 

 

C.E.C.C.A.R. INTERNAȚIONAL 
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BACĂU  -    În data de 28 septembrie a.c., în sala de 

curs "Ion Ionescu de la Brad" a Filialei CECCAR 
Bacău s-a desfăşurat Masa rotundă cu tema: <Noutăţi 

privind  Codului Fiscal, Accesarea on-line a 

aplicaţiei Revisal >  avându-i ca moderatori pe dl. 

Pastrav Constantin - Director executiv si 

dl.Bulinschi Marcel – Preşedinte Consiliu Filiala 

CECCAR Bacău. 

 

Organizatori:  C.E.C.C.A.R. – Filiala Bacău în 

colaborare cu I.T.M. Bacău şi D.G.F.P. Bacău 

 

Participanţi la eveniment: 42 membri ai filialei - 

experţi contabili şi contabili autorizaţi  

 

Mediatizarea evenimentului s-a realizat prin e-mail-

uri transmise membrilor, anunţ direct în cadrul 

manifestărilor Zilei Nationale a Contabilului 

Român cât şi prin intermediul presei locale prin 

articolele: “Membrii CECCAR ţin pasul cu 

noutăţile din Revisal si Codul fiscal" - apărut în 

Ziarul de Bacău, vineri 30 septembrie 2011 sub 

semnătura ziaristului Petru Done. 

  

Întâlnirea s-a bucurat de aprecierea participanţilor 

având în vedere subiectele abordate.  
 

 

BIHOR  -  În data de 15 septembrie a.c. filila Bihor a 

CECCAR a organizat în colaborare cu D.G.F.P.Bihor , 

o masă rotundă pe tema modificărilor aduse Codului 

Fiscal de O.G.29/2011 şi O.G.30/ 2011 .Această 

întalnire a stârnit – aşa cum era de aşteptat – un interes 

major în rândul profesioniştilor contabili, sediul Filialei 

CECCAR Bihor, dovedindu-se neîncăpător. 

 D-na Magdalena Berce, şef.Serviciu Asistenţă 

Contribuabili şi dl Vasile Farc, şeful Compertimentului 

relaţii cu presa din partea D.G.F.P. Bihor, respectiv dl. 

Valerian Pavel Susa, preşedintele Filiale CECCAR 

Bihor, au trecut în revistă principalele prevederi ale 

acestor acte normative, insistându-se asupra termenelor 

de aplicare a acestor noi reglementări fiscale, pe 

domenii (impozit pe profit, TVA, impozit pe venit, 

impozite şi taxe locale, contribuţii sociale, 

facilităţi,etc). În privinţa mediului de aplicare, este de 

aşteptat aprobarea Normelor referitoare la aceste 

normative. 

 A fost realizată o sinteză a principalelor 

modificări aduse Codului Fiscal şi Codului de 

procedură fiscală, material ce a fost postat pe site-ul 

filialei CECCAR Bihor , spre a putea fi consultat şi de 

cei ce n-au putut fi prezenţi la aceste dezbateri : 

Sinteza principalelor modificări la Codul Fiscal, 

operate de O.G. 30 din 31 august 2011, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 627 din 2 septembrie 2011, 

grupate pe domenii fiscale 

Titlul I – Dispoziţii generale 

introducerea prevederilor legate de operaţiunile 

fiduciare, ce devin aplicabile odată cu intrarea în 

vigoare a Legii nr. 287 / 2009, republicată, privind 

Codul Civil; 

 înregistrarea la autorităţile fiscale a contractelor de 

prestări servicii încheiate între rezidenţi şi nerezidenţi, 

care pot da naştere unui sediu permanent, la nivelul 

prestatorului; 

 completări în privinţa valabilităţii tranzacţiilor 

desfăşurate cu contribuabili inactivi; prevederea intră 

în vigoare în 15 zile de la data publicării Ordonanţei, în 

Monitorul Oficial. 

Titlul II – Impozit pe profit 

 modul de impozitare a contractelor de fiducie. 

 tratamentul fiscal al cheltuielilor efectuate de 

contribuabili în legătura cu active fixe corporale 

Curierul filialelor 
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primite în concesiune / administrare, care aparţin 

domeniului public al statului, sau autorităţilor 

administrative teritoriale ( intră în vigoare în 3 zile de la 

data publicării Ordonanţei, în Monitorul Oficial ); 

  prevederi legate de impozitarea asocierilor cu 

personalitate juridică efectuată în alt stat, decât 

România; 

 declararea şi plata impozitului pe veniturile obţinute 

de nerezidenţi în România, din proprietăţi imobiliare 

sau din vânzarea / cesionarea titlurilor de participare se 

poate face doar prin împuternicit; 

  posibilitatea ca, începând cu 1 ianuarie 2013, agenţii 

economici, alţii decât instituţii de credit, să poată opta 

pentru plata impozitului pe profit anual cu plăţi 

anticipate trimestriale, în sumă de o pătrime din 

impozitul datorat în anul precedent, actualizat cu 

indicele de inflaţie.  

 începând cu 1 ianuarie 2012, se modifică data limită 

de depunere a declaraţiei anuale de impozit pe profit. 

Titlul III – Impozit pe venit 

 modificarea prevederilor legate de impozitarea 

veniturilor obţinute de nerezidenţii care devin rezidenţi, 

după 3 ani de şedere in România; 

 noi prevederi cu privire la impozitarea veniturilor din 

contracte de fiducie şi cu privire la stabilirea bazei 

impozabile în cazul veniturilor obţinute din activităţi 

independente pentru care există obligaţia reţinerii unei 

părţi a impozitului şi a contribuţiilor aferente la 

plătitorul de venit; 

 modificarea şi simplificarea procedurii de exercitare a 

opţiunii de stabilire a venitului net anual, pentru 

contribuabilii care obţin venituri din activităţi 

independente; 

 modificarea prevederilor legate de termenul de plată a 

impozitului pe venituri din salarii: de la lunar la 

trimestrial, în cazul contribuabililor cu o cifră de 

afaceri de până la 100.000 EURO pe an şi cu un număr 

mediu de până la 3 angajaţi, exclusiv; acelaşi termen de 

plată se prevede şi pentru microîntreprinderi cu maxim 

2 angajaţi precum şi pentru persoane fizice autorizate, 

întreprinderi individuale, asocieri între persoane fizice 

fără personalitate juridică, care au personal angajat pe 

baza de contract individual de muncă; prevederile vor 

intra în vigoare începând cu veniturile aferente lunii 

octombrie 2011. 

 noi termene în ce priveşte obligaţiile declarative, 

pentru o serie de contribuabili.   

Titlul V – Impozit pe veniturile obţinute din 

România de nerezidenţi 

 se introduc prevederi privind modul de impozitare a 

veniturilor obţinute de nerezidenţi din tranzacţii 

fiduciare; 

 se modifică termenul de depunere a declaraţiei 

informative privind impozitul reţinut si plătit pentru 

veniturile cu regim de reţinere la sursă / venituri scutite, 

pe beneficiari de venit, nerezidenţi. 

Titlul VI – Taxa pe Valoarea Adaugată 

 se elimină prevederea conform căreia, in cazul 

contractelor care dau naştere unor plăţi succesive 

(construcţii – montaj, consultanţă, etc.) decontarea şi 

respectiv colectarea TVA trebuie să se facă cel puţin 

anual; eliminarea intră in vigoare în 3 zile de la 

publicarea Ordonanţei, în Monitorul Oficial; 

 se modifică termenul de depunere a declaraţiei 

recapitulative VIES, începând cu declaraţia aferentă 

lunii august 2011; 

 se definesc categoriile de deşeuri care se supun 

măsurilor simplificate şi pentru care se aplică taxarea 

inversă;  

 modificările intră in vigoare în 3 zile de la publicarea 

Ordonanţei în Monitorul Oficial. 

Titlul VII – Accize 

 modificări in privinţa situaţiilor în care se poate 

solicita restituirea plăţii accizelor;  

 se introduce un nou capitol, în care se prezintă 

sancţiunile si contravenţiile aplicabile plătitorilor de 

accize. 

Titlul IX – Impozite şi Taxe locale 

 se măreşte impozitul pe clădirile nereevaluate în 

ultimii 3, respectiv 5 ani; 

 se stabileşte un nivel fix al taxei hoteliere ce poate fi 

impusă de consiliile locale şi anume un procent de 1% 

din valoarea totală a tarifului de cazare / zi hotelieră / 

turist; 

 De la 1 octombrie 2011, se prevede acordarea unei 

reduceri de impozit sau chiar a unei scutiri pe o 

perioadă de maxim 7 ani, pentru anumite categorii de 

clădiri. 
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Titlul IX^2 – Contribuţii sociale obligatorii 

 introducerea opţiunii de a depune trimestrial declaraţia 

privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, 

impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor 

asigurate, pentru categoriile de contribuabili care se 

califică pentru plata trimestrială a impozitului pe venit; 

opţiunea trebuie declarată de eventualii doritori, până la 

data de 25 septembrie 2011;  

 deşi depunerea declaraţiei se va efectua trimestrial, 

completarea acesteia se va face pe fiecare lună în parte;  

 virarea contribuţiilor reţinute de către plătitorii de 

venit mai sus menţionaţi, se poate face trimestrial; 

prevederea intră în vigoare începând cu veniturile lunii 

octombrie 2011. 

 

Modificările la Codul Fiscal, pentru care nu este 

prezentată şi data intrării în vigoare, vor deveni 

aplicabile începând cu 1 ianuarie 2012. 

În ce priveşte reglementarea acordării eşalonărilor la 

plată : 
 asimilarea asocierilor fără personalitate juridică, care 

au calitate de contribuabil, persoanelor juridice; 

 clarificări cu privire la acordarea eşalonării de plată 

pentru obligaţiile de plată suspendate; 

 modificarea cotelor procentuale ale garanţiilor care 

trebuie constituite pentru acoperirea sumelor la plată, în 

funcţie de perioada de eşalonare la plată; 

 amânarea plăţii penalităţilor de întârziere pe perioada 

eşalonării la plată, pentru obligaţiile fiscale în cauză. 

 

Pe lângă amendarea unor acte normative in 

vigoare,  O.G. 30 din 2011 introduce prevederi privind 

acordarea unor facilităţi legate de achitarea 

obligaţiilor fiscale restante la 31 august 2011: 

 anularea penalităţilor de întârziere dacă obligaţiile 

principale şi dobânzile aferente acestora se sting prin 

plată voluntară sau compensare, până la 31 decembrie 

2011; 

 reducerea penalităţilor de întârziere cu 50% dacă 

obligaţiile principale si dobânzile aferente acestora se 

sting prin plată voluntară sau compensare, până la 30 

iunie 2012. 

 

BRĂILA -  Întâlnire Profesională 15 Sept 2011  

Având în vedere importanţa deosebită a modificărilor 

legislative aduse Codului fiscal şi Codului de procedura 

fiscală, filiala CECCAR BRĂILA a organizat în data de 

15 septembrie 2011 la sediul filialei brăilene împreună 

cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice Brăila o 

amplă acţiune de informare necesară atât  membrilor 

filialei cât şi contribuabililor locali, la care au participat 

peste 100 de membri experţi cotabili şi contabili 

autorizaţi ai filialei, sala N.N.Constantinescu devenind 

neîncăpătoare. La acestă acţiune au  participat ca 

moderatori specialişti din cadrul serviciului asistenţă 

contribuabili -  doamnele Mariana Lozneanu , Aurora 

Turcoianu şi directorul adjunct Mihaela Marcu. Temele 

abordate în cadrul întâlnirii au cuprins prezentarea 

prevederilor OG nr. 29/2011 şi a OG nr. 30/2011, 

avantajele implementării declaraţiei unice, precum şi 

măsurile de sprijinire a contribuabililor aflaţi în 

dificultate financiară.  O a doua întâlnire de acest gen 

va avea loc în data de 22 septembrie, ora 14.00, la 

sediul DGFP din strada Delfinului, în sala mare de 

şedinte . 
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BUZĂU - Întrunire cu DGFP  privind aplicarea 

prevederilor OG. 30/2011 

În data de 16 septembrie a.c la sediul DGFP 

Buzău s-a organizat o întrunire cu profesioniştii 

contabili din judeţul Buzău privind aplicarea 

prevederilor OG. 30/2011. Au fost prezenţi la această 

întrunire cca. 50 de experţi contabili şi contabili 

autorizaţi, membri activi ai filialei CECCAR Buzău. Din 

partea filialei au participat preşedintele filialei şi seful 

biroului etică şi control respectare norme. 

Reprezentanţii DGFP Buzău şi-au arătat 

disponibilitatea de a colabora cu profesioniştii contabili 

privind aplicarea prevederilor OG. 30/2011 cu privire la 

întocmirea şi depunerea declaraţiei unice 112, la 

aplicarea procedurii de acordare a facilităţilor fiscale 

pentru contribuabili, insistând asupra punctajelor care 

trebuie facute. 

Totodata s-au făcut referiri cu privire la 

modificarea ordinii de stingere a obligaţiilor fiscale ale 

contribuabililor, întocmirii fişelor fiscale doar pentru 

anul 2011, trecerea la impozitarea pe baze de norme de 

venit a activităţii de taximetrie începând cu anul 2012, 

asupra faptului că certificatul de atestare fiscală va 

cuprinde şi sumele pe care contribuabilul le are de 

primit de la organul fiscal. 

Membrii CECCAR au solicitat lămuriri 

suplimentare şi au primit clarificările necesare, urmând 

să se mai realizeze şi alte întruniri viitoare unde să se 

prezinte şi alte clarificări sau proceduri primite de la 

ANAF. 

Preşedintele filialei, Vasile Jureschi le-a 

reamintit membrilor de importanţa sărbătoririi la 21 

septembrie 2011 a Zilei Naţionale a Contabilului Român 

şi a 90 de ani de existenţă a CECCAR, invitând pe toţi 

profesioniştii contabili să participe la evenimentul 

organizat de filiala la sala de conferinţe a hotelului 

Pietroasa din Buzău.  

Cu acelaşi prilej li s-a reamintit membrilor 

CECCAR care au dobândit calitatea de evaluator de 

întreprinderi că se pot înscrie ca membri ai  U.N.E.A.R. 

în conformitate cu prevederile OG 24/2011, art. 32, 

respectând termenele legale stabilite. 

GIURGIU - În data de 19.09.2011 la sediul filialei 

CECCAR a avut loc o întâlnire a conducerii filialei cu 

membri care au şi calitatea de evaluator CECCAR. 

La întâlnire a participat şi d-nul Grădinaru Gheorghe, 

preşedintele centrului teritorial ANEVAR Giurgiu. 

Discuţiile au fost pe marginea OG 24/2011 şi paşii de 

urmat pentru înscrierea în Uniunea Naţională a 

Evaluatorilor Autorizaţi din România. 

 

HARGHITA - In zile de 13 septembrie respectiv 16 

septembrie 2011 la sediul filialei CECCAR au avut loc 

doua intalniri cu reprezentantii DGFP Harghita. Tema 

intalnirilor a fost modificarile Codului fiscal. 

Reprezentanti DGFP au prezentat pe langa modificarile 

aduse legii 571 / 2003 privind Codul fiscal si 

modifcarile Codului de procedura fiscala. 

    La cele doua intalniri au participat 125 de membri ai 

filialei. Pe parcursul celor doua intruniri pe langa 

expuneri au fost date si raspunsuri la intrebarile 

participantilor. 
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IALOMIȚA - Masă Rotundă cu tema “Abordarea 

relației ITM – prestatori de servicii în domeniul 

evidenței salariaților în spiritul Ordinului MMFPS 

1918/2011” 

       În data de 06.09.2011  ora 11.00 Filiala Ialomita  a 

organizat  în sala de Consiliu a filialei Masa Rotunda  cu 

tema“Abordarea relației ITM – prestatori de servicii în 

domeniul evidenței salariaților în spiritul Ordinului 

MMFPS 1918/2011”, întâlnire de lucru la care alături de 

consiliu, presedinte si directorul executiv al filialei a 

participat  in calitate de invitat  Inspector Sef Adjunct 

Relatii de Munca  dna. State Aurelia. 

  In cadrul acestei întâlniri reprezentantii ITM Ialomita 

au facut o informare privind aplicarea Ordinului 

1918/2011. 

  Au fost clarificate în cadrul acestei întâlniri aspectele 

care au condus la diverse interpretări ale prevederilor 

Ordinului 1918, respectiv: 

Condițiile pentru înregistrarea cabinetelor individuale 

ale membrilor ca și prestatori de servicii, (respectiv  

aspectul prezentării Certificatului de înregistrare de la 

Registrul Comerțului, având în vedere că profesia 

contabilă este o  profesie reglementată și nu se supune 

regulii generale de înregistrare la Registrul Comerțului 

conform OG 44/2008), poziția ITM Ialomița fiind aceea 

de a accepta ca angajatorii care încheie contracte cu 

membrii CECCAR să poată prezenta doar o copie a 

Codului de înregistrare fiscală a prestatorului 

Necesitatea înregistrării ca operator de date cu caracter 

personal, conform Legii 677/2001, respectiv prezentarea 

notificării ca operator de date nu este necesară întrucât 

există un răspuns oficial al Autorității Naționale de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal  

cu privire la acest aspect în care sunt specificate 

condițiile în care este obligatoriu să fie notificată această 

autoritate, operarea datelor salariațiilor în conformitate 

cu HG 500/2011 neîncadrându-se în această categorie. 

Aceași poziție se află postată și pe site-ul oficial al 

Autorității. 

Conținutul dosarului de înregistrare ca și prestator, 

respectiv inexistența acestui dosar întrucât în 

conformitate cu HG 500 și OMMFPS 1918/2011 nu 

există prevăzut conținutul acestui dosar și nu există 

prevăzută obligativitate de înregistrare a prestatorului 

acestă înregistrare făcându-se doar în urma informărilor 

făcute de angajatori 

Obținerea parolei pentru depunerea on-line a Revisal se 

face de către angajator neintrând în obligațiile 

prestatorului. Se pot utiliza în continuare parolele vechi 

pentru operarea pe noul program informatic 

   În urma întâlnirii au fost transmise membrilor mail-uri 

de informare pentru  clarificarea aspectelor care au 

ridicat semne de întrebare. 

 

MEHENDINȚI -  În perioada 02-07 septembrie 2011 

am avut două întâlniri cu reprezentanţi ai 

I.T.M.Mehedinţi, pe probleme legate de registrul de 

evidenţă a salariaţilor “Revisal”, una în data de 02 

septembrie 2011 la sediul I.T.M.Mehedinţi şi alta în data 

de 07 septembrie 2011 la sediul CECCAR filiala 

Mehedinţi. 

        La întâlnirea de la sediul I.T.M  au participat din 

partea filialei CECCAR Mehedinţi doamna Moţ Monica

-director executiv, domnul Ştiucă Florin-preşedinte 

filială, doamna Călinescu Daniela-şef birou stagiu şi 

dezvoltare profesională continuă şi un număr de 37 

membri, iar din partea ITM au participat şefii serviciilor 

din instituţia respectivă. 

 La întâlnirea de la sediul CECCAR Mehedinţi au 

participat pe lângă executivul filialei şi preşedintele 

filialei, administratorii firmelor de contabilitate din 

judeţ, iar din partea I.T.M.Mehedinţi doamna Lozbă 

Agripina – jurist, şi domnii Mărţuică Octavian şi 

Popescu Gabriel având funcţia de şef serviciu.   

 Necesitatea acestor întâlniri pe tema registrului de 
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evidenţă a salariaţilor este dată de numărul mare de 

întrebări ridicate de membrii noştri, de nelămuririle 

legate de înregistrarea prestatorilor de servicii la 

inspectoratele teritoriale de muncă abilitaţi cu 

completarea şi depunerea “Revisalului”. 

 Cele două întâlniri au avut un caracter interactiv, 

bazat pe discuţii libere între cele două “tabere”, pe 

întrebări şi răspunsuri, rezultatul fiind lămurirea deplină 

a problemelor ridicate.  

Dintre problemele abordate şi lămurite amintim: 

 eliminarea necesităţii respectării dispoziţiilor art.20 

alin.(5) din Legea nr.677/2001 pentru protecţia 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a datelor; 

 posibilitatea înlocuirii certificatului de înregistrare al 

prestatorului, eliberat de Registrul Comertului cu codul 

de înregistrare fiscal atribuit de Directiile Generale ale 

Finantelor Publice în cazul experţilor contabili şi 

contabililor autorizați, deoarece această categorie se 

încadrează la profesiile liberale şi nu se obţine 

autorizare de la Registrul Comerţului; 

 modalitatea de completare în registrul de evidenţă a 

salariaţilor.  

În partea finală a întâlnirii din data de 07 

septembrie s-au făcut demonstraţii practice cu ajutorul 

unui videoproiector privind modul de completare şi 

transmitere a “Revisal”. 

Cele două întâlniri au fost deosebit de apreciate 

de către cei prezenţi, mai ales că au venit ca o 

continuitate şi completare a problemelor discutate la 

întâlnirile anterioare.  

 

PRAHOVA - În data de 31 august a avut loc o întâlnire 

de lucru între conducerea filialei CECCAR Prahova cu 

reprezentanţi ai Inspectoratului Teritorial de Muncă 

Prahova. 

Conducerea filialei a ridicat o serie de probleme 

prezentate de membri precum: tipul de contract 

încheiat, delegarea prestatorului de a întocmi REVISAL

-ul, păstrarea registrului, înregistrarea salariaţilor într-o 

zi nelucrătoare, înregistrarea prestatorilor la ITM, 

înregistrarea ca operator de date confidenţiale. 

S-a discutat pe larg OG 44/2008, respectiv aplicarea 

acesteia la PFA membre ale CECCAR. Reprezentanţii 

ITM au fost de acord că aceştia nu fac obiectul 

ordonanţei, dar că nu au în obiectul de activitate aceste 

lucrări de resurse umane. 

VÂLCEA - Împreună cu conducerea DGFP Vâlcea , 

am organizat în data de 16 septembrie în sala de 

conferinţe de la sediul DGFP Vâlcea , o dezbatere - 

masă rotundă cu tema Modificări aduse Codului Fiscal 

şi depunerea declaraţiei unice. La această dezbatere au 

fost prezenţi peste 110 de persoane dintre care 80 

experţi contabili şi contabili autorizaţi, dar şi 

administratori de societăţi sau personal contractual. 

Lectori au fost dl. Ion Capitanul, director executiv 

adjunct DGFP Vâlcea , Mihai Octavian, şef serviciu 

Impozite şi Taxe, d-na Ilie Elena, şef serviciu asistenţă 

contribuabili din cadrul DGFP Vâlcea . 

 

VRANCEA - IFRS. Filiala Vrancea organizeazã în 

perioada 3 septembrie – 16 octombrie 2011 cursul cu 

tema: Standarde Internaţionale de Raportare Financiarã, 

cu durata de 40 ore. La aceste cusuri s-au înscris 56 

profesionişti contabili, membri ai filialei.  

Prima parte a cursului a avut loc în zilele de 3 şi 

4 septembrie 2011, la sediul CECCAR Vrancea, în sala 

V.V.Protopopescu. Cursul susţinut de cãtre domnul 

Conf.Dr.Univ. Istrate Costel, lector formator în cadrul 

PNDPC,  s-a bucurat de aprecieri pozitive din partea 

experţilor contabili prezenţi.  

Informare privind întâlnirea cu membrii organizată de 

către  CECCAR filiala Vrancea, pe data de 22 

septembrie 2011, cu participarea reprezentantului 
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DGFP Vrancea pe tema noilor prevederi în domeniul 

legislației fiscale 

  Filiala CECCAR Vrancea a organizat în data de 

22 septembrie 2011, cu începere de la ora 12.00 o 

întâlnire de lucru având ca teme principale de discuție: 

 Ordonanța nr. 29 din 31 august 2011 pentru 

modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 

92/2003 privind Codul de procedura fiscală, publicată 

în MO nr. 626 din 2 septembrie 2011; 

Ordonanța nr. 30 din 31 august 2011 pentru modificarea 

și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 

precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-

fiscale, publicată în MO nr. 627 din 2 septembrie 2011. 

 Mediatizarea întâlnirii s-a facut atât pe site-ul filialei 

CECCAR cât și pe mail-ul membilor, experți contabili 

și contabili autorizați. 

 La această dezbatere au participat 32 de 

profesioniști contabili, membrii CECCAR, iar din 

partea DGFP Vrancea a participat doamna Elena 

Cenușă, având calitatea de Șef serviciu metodologie și 

asistență contribuabili. 

 În prima parte a întalnirii de lucru, doamna 

Elena Cenușă a prezentat  tematica dezbaterii, cu 

precizarea că eventualele întrebări și nelămuriri vor fi 

discutate spre final. 

Referitor la Ordonanța nr. 29 din 31 august 2011 

pentru modificarea și completarea Ordonanței 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura 

fiscală au fost prezentate principalele modificări 

precum: 

 Schimbarea de competență în cazul schimbării 

domiciliului fiscal 

 Indreptarea erorilor materiale din actele 

administrative fiscale 

 Prevederile aplicabile actelor de executare și altor 

acte emise de organele fiscale 

 Stabilirea prin estimare a bazei de impunere 

 Verificarea documentară 

 Obligațiile de inregistrare fiscală 

 Corectarea declarațiilor fiscale 

 Prevederile privind întreruperea și suspendarea 

termenului de prescripție a dreptului de a  stabili 

obligațiile fiscale 

 Modificările aduse activității de inspecție fiscală 

 Regulile speciale privind executarea silită a 

creanțelor datorate bugetelor locale ale unităților 

administrativ-teritoriale, modalitățile de recuperare a 

creanțelor, litigiile, soluționarea contestațiilor 

Contravențiile în cazul declarațiilor recapitulative 

Cu privire la Ordonanța nr. 30 din 31 august 2011 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea 

unor măsuri financiar-fiscale  au fost prezentate 

principalele modificări după cum urmează: 

 Clarificarea unor termeni precum activitatea 

dependentă la funcția de bază, noțiunea de transfer, 

asocierea cu personalitate juridică inființate coform 

legii în alt stat 

 Declararea și plata impozitului pe profit 

 Obligațiile declarative ale plătitorilor de venituri din 

salarii 

 Prevederile și noutățile privind accizele, produsele 

accizabile  circulația produselor accizabile intrate, 

potrivit legii, în proprietatea privată a statului sau care 

fac obiectul unei proceduri de executare silită 

 Contravențiile și sancțiunile 

 Instituirea posibilității de acordare eșalonată la plată 

pentru obligațiile fiscale administrate de ANAF 

Posibilitatea amânării la plată a penalităților de 

întârziere 

În încheiere, reprezentantul DGFP a răspuns 

întrebărilor puse de membrii CECCAR cu privire la 

tematica prezentată, făcând referire la activitatea lor 

financiar-contabilă de zi cu zi. 

Participanții, experți contabili și contabili autorizați, 

au fost încântați de organizarea acestei întâlniri, 

mulțumind pentru intereresul și sprijinul permanent 

adus în lămurirea noutăților fiscale apărute. 
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1. Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind 

dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru 

obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor 

măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, publicată 

în Monitorul Oficial nr. 607 din 29 august 2011, 

dispune cu privire la următoarele aspecte: 

- abrogarea O.G nr. 9/2000 privind nivelul 

dobânzii legale pentru obligaţii băneşti, precum şi 

stabilirea raportării dobânzii legale la rata dobânzii de 

politică monetară, precum şi  reglementarea distinctă a 

dobânzilor la împrumuturi şi a celor datorate pentru 

neexecutarea obligaţiei la scadenţă; 

- ca element de noutate, noul actul normativ 

reglementează în mod distinct două categorii de 

dobânzi: 

- dobânda legală remuneratorie, ca echivalent al 

folosirii capitalului în cazul împrumuturilor, şi 

-  dobânda penalizatoare, ca sancţiune a 

neachitării sumelor datorate la scadenţă, atât în cazul 

împrumutului , cât şi în cazul altor obligaţii 

contractuale; 

- dobânda datorată de debitorul obligaţiei de a 

da o sumă de bani la un anumit termen, calculată pentru 

perioada anterioară împlinirii termenului scadenţei 

obligaţiei, este denumită dobândă remuneratorie; 

- dobânda datorată de debitorul obligaţiei 

băneşti pentru neîndeplinirea obligaţiei respective la 

scadenţă este denumită dobândă penalizatoare; 

- în cazul în care, potrivit dispoziţiilor legale sau 

prevederilor contractuale, obligaţia este purtătoare de 

dobânzi remuneratorii şi/sau penalizatoare, după caz, şi 

în absenţa stipulaţiei exprese a nivelului acestora de 

către parţi, se va plăti dobânda legală aferentă fiecăreia 

dintre acestea; 

- rata dobânzii legale remuneratorii se stabileşte 

la nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale 

a României, care este rata dobânzii de politică monetară 

stabilită prin hotărâre a Consiliului de administraţie al 

Băncii Naţionale a României; 

- rata dobânzii legale penalizatoare se stabileşte 

la nivelul ratei dobânzii de referinţă plus 4 puncte 

procentuale; 

- în raporturile juridice care nu decurg din 

exploatarea unei întreprinderi cu scop lucrativ, în sensul 

prevederilor Legii nr. 297/2009 privind Codul civil 

(raporturi civile), rata dobânzii legale, atât 

remuneratorie, cât şi penalizatoare, este diminuată cu 

20%; 

- dispoziţiile cuprinse în Legea nr. 287/2009 

privind Codul civil, republicată, referitoare la daunele 

moratorii şi la clauza penală sunt aplicabile dobânzii 

penalizatoare, începând cu data de 1 octombrie 2011; 

- până la intrarea în vigoare a Legii nr. 287/2009 

privind Codul civil, republicată, dispoziţiile referitoare 

la dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare se 

aplică pentru stabilirea dobânzii în materie comercială. 

 

2. Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind 

unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, prin 

reglementarea profesiei de evaluator, publicată în 

Monitorul Oficial al României nr. 628 din 2 septembrie  

2011, se referă la următoarele aspecte: 

          - ordonanţa reglementează activitatea de 

evaluare, precum şi modalitatea de organizare şi 

funcţionare a profesiei de evaluator autorizat; 

         - înfiinţarea Uniunii Naţionale a Evaluatorilor 

Autorizaţi din România, persoană juridică autonomă, 

care funcţionează ca organizaţie profesională de 

utilitate publică fără scop patrimonial, din care fac parte 

evaluatorii autorizaţi; 

        - activităţile pe care le pot desfăşura evaluatorii 

autorizaţi, membri ai Uniunii, în exercitarea 

independentă a profesiei; 

       - categoriile de membri, evaluatori autorizaţi ai 

Uniunii; 

       - organizarea examenelor pentru atribuirea calităţii 

de membru stagiar al Uniunii; 

       - dobândirea calităţii de membri titulari ai Uniunii. 

 

3.  Ordonanţa Guvernului nr. 25/2011 pentru 

modificarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 

75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului 

fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 628 din 2 

septembrie 2011, introduce modificări cu privire la 

următoarele aspecte: 

 

Noutăți legislative 
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- condiţiile prin care se  radiază faptele înscrise 

în cazierul fiscal al contribuabililor; 

 - termenele de radiere a faptelor care se înscriu în 

cazierul fiscal, în functie de gravitatea faptei săvârşite de 

contribuabil; 

-situaţiile în care se scot din evidenţă datele 

înscrise în cazierul fiscal. 

 

4. Ordonanţa Guvernului nr. 29/2011 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 

92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată 

în Monitorul Oficial  nr. 626 din 2 septembrie 2011 

introduce modificări ce se referă la următoarele aspecte: 

 

-  se modifică ordinea de stingere a obligaţiilor 

fiscale, în situaţia în care contribuabilul datorează mai 

multe tipuri de impozite, taxe, contribuţii şi alte sume 

reprezentând creanţe fiscale, iar suma plătită nu este 

suficientă pentru a stinge toate datoriile. În acest sens, 

începând cu data de 1 octombrie 2011, vor fi stinse cu 

prioritate toate obligaţiile fiscale principale, în ordinea 

vechimii, şi apoi obligaţiile fiscale accesorii, în ordinea 

vechimii; 

- ordinea de comunicare a actului administrativ 

fiscal; 

- modalităţile în care organul fiscal poate 

îndrepta erorile materiale (greşeli de redactare, omisiuni 

sau menţiuni greşite, cu excepţia acelora care atrag 

nulitatea actului administrativ fiscal) din cuprinsul unui 

act administrativ fiscal. 

- situaţiile în care organul fiscal poate stabili 

obligaţii fiscale prin estimarea bazei de impozitare; 

- termenul de eliberare a certificatului de 

înregistrare fiscală care conţine codul de identificare 

fiscală, s-a redus de la 15 la 10 zile, calculate de la data 

depunerii declaraţiei de înregistrare fiscală sau a cererii 

de către contribuabil; 

- termenul de eliberare a certificatului de atestare 

fiscală, prezenta ordonanţă prevede că termenul de 

eliberare al acestuia s-a redus de la 15 zile la 10 zile de 

la data depunerii declaraţiei sau a cererii de către 

contribuabil; 

- înfiinţarea de către Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală a Registrului contribuabililor 

inactivi/reactivaţi; 

- declararea contribuabililor inactivi, precum şi 

reactivarea acestora se fac de către organul fiscal, prin 

decizie, emisă conform competenţelor şi procedurii 

stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale 

de Administrare Fiscală, care se comunică 

contribuabilului; 

- condiţiile necesare pentru reactivarea 

contribuabililor declaraţi inactivi;  

-decizia de declarare în inactivitate/reactivare 

produce efecte faţă de terţi de la data înscrierii în 

Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi; 

-stabilirea sancţiunilor pentru nedepunerea sau 

depunerea de declaraţii recapitulative incorecte sau 

incomplete. 

5. Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor 

măsuri financiar-fiscale, publicata în Monitorul Oficial 

nr. 627 din 2 septembrie 2011. Cele mai importante 

modificări se referă la următoarele aspecte: 

-definirea noţiunii de activitate dependentă la 

funcţia de bază; 

-transferul masei patrimoniale fiduciare în cadrul 

operaţiunilor de fiducie, definite potrivit noului Cod 

civil. Aceste prevederi se vor aplica de la data intrării în 

vigoare a Legii nr. 287/2009, republicată, privind Codul 

Civil. 

- impozitul pe profit; 

- cheltuielile efectuate de contribuabili cu 

evaluarea/reevaluarea activelor fixe corporale care 

aparţin domeniului public al statului sau al unităţilor 

administrativ-teritoriale, primite în administrare/

concesiune, cheltuieli efectuate la solicitarea 

conducătorului instituţiei titulare a dreptului de 

proprietate; 

 

- cheltuielile efectuate de contribuabili cu 

înscrierea în cărţile funciare sau cărţile de publicitate 

imobiliară, a dreptului de proprietate a statului sau a 

unităţilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor 

publice primite în administrare/concesiune, după caz, 

cheltuieli efectuate la solicitarea conducătorului 

instituţiei titulare a dreptului de proprietate; 

- impozitarea contractelor de fiducie ce se vor 

încheia conform dispoziţiilor noului Cod civil; 
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- modul de impozitare în cazul unei asocieri cu 

personalitate juridică înfiinţate potrivit legislatiei unui 

alt stat; 

- modificarea dispoziţiilor referitoare la 

declararea şi plata impozitului pe profit, cu excepţia 

societăţilor bancare, care se efectuează trimestrial, până 

la data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii 

trimestrelor I-III. Definitivarea şi plata impozitului pe 

profit aferent anului fiscal respectiv se efectuează până 

la termenul de depunere a declaraţiei anuale privind 

impozitul pe profit; 

- introducerea posibilităţii ca, începand cu data 

de 1 ianuarie 2013, contribuabilii să poată opta pentru 

declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi 

anticipate, efectuate trimestrial, în sumă de o pătrime 

din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, 

actualizat cu indicele preţurilor de consum, estimat cu 

ocazia elaborării bugetului initial al anului pentru care 

se efectuează plăţile anticipate.Această optiune se 

efectuează la începutul anului fiscal pentru care se 

solicită aplicarea acestui sistem. Optiunea efectuată este 

obligatorie pentru cel putin 2 ani fiscali consecutivi; 

- începand cu data de 1 ianuarie 2012, termenul 

de depunere a declaraţiei anuale de impozit pe profit va 

fi până la data de 25 martie inclusiv a anului următor, 

faţă de 25 aprilie cât era până în prezent; 

-impozitul pe venit; 

- impozitarea veniturilor realizate din 

operatiunea de fiducie; 

- modificarea modului de exercitare a opţiunii de 

determinare a venitului net în sistem real pentru 

contribuabilii care obţin venituri din activităţi 

independente; 

- modificarea prevederilor referitoare la termenul 

de plată al impozitului pe salarii, de la lunar la 

trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare 

trimestrului pentru care se datorează; 

-modificarea termenului de depunere a unor 

declaraţi; 

–impozitul pe veniturile obţinute din România de 

nerezidenţi; 

- plătitorii de venituri cu regim de reţinere la 

sursă a impozitelor, cu excepţia plătitorilor de venituri 

din salarii,  au obligaţia să depună o declaraţie privind 

calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare 

beneficiar nerezident, până în ultima zi a lunii februarie 

inclusiv a anului curent pentru anul expirat; 

 – referitor la taxa pe valoarea adaugată se 

elimină prevederea potrivit căreia pentru prestările de 

servicii care determină decontări sau plăţi succesive, 

cum sunt serviciile de construcţii-montaj, consultanţă, 

cercetare, expertiză şi alte servicii similare, perioada de 

decontare nu poate depăşi un an. Eliminarea intră în 

vigoare în 3 zile de la publicarea ordonanţei în 

Monitorul Oficial; 

-modificarea termenului de depunere al 

declaraţiei recapitulative VIES. Aceasta se va depune 

până la data de 25 inclusiv a lunii următoare unei luni 

calendaristice, în loc de 15 inclusiv a lunii următoare, la 

care trebuia depusă până în prezent. Modificarea se 

aplică începând cu declaraţia aferentă lunii august 2011; 

– sancţiuni şi contravenţii legate de plătitorii de 

accize; 

- impozitele şi taxele locale; 

- contributiile sociale obligatorii în sensul 

introducerii menţiunii potrivit căreia plătitorii de 

venituri din salarii şi asimilate salariilor care potrivit 

Codului Fiscal plătesc trimestrial impozitul pe salarii, 

depun trimestrial Declaraţia privind obligaţiile de plată a 

contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa 

nominală a persoanelor asigurate aferentă fiecărei luni a 

trimestrului, până la data de 25 inclusiv a lunii 

următoare trimestrului.   
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Nr. crt. Nume şi prenume           Filiala Sancţiunea 

1 Coraviţă Valeria Arad Mustrare 

2 Aur Ion Bacău Mustrare 

3 Manolache Petrică Bacău Mustrare 

4 Păloaie Marius Daniel Bacău Mustrare 

5 Oniga Mircea Bacău Mustrare 

6 Dasca Petru  Bistriţa                      Avertisment scris 

7 Buzea Ana Brăila Mustrare 

8 Chipăilă Iuliana Brăila                     Avertisment scris 

9 Rusu Vasile Buzău                     Avertisment scris 

10 Andrei Constantin Buzău Interdicţia dreptului de exercitare a profesiei 

11 Bogdan Gh. Ion Buzău Interdicţia dreptului de exercitare a profesiei 

12 Căpăţână Florica Buzău Interdicţia dreptului de exercitare a profesiei 

13 Damian Tinca Buzău Interdicţia dreptului de exercitare a profesiei 

14 Costache Constanţa Buzău Interdicţia dreptului de exercitare a profesiei 

15 Dogaru Elena Buzău Interdicţia dreptului de exercitare a profesiei 

16 Glodeanu Constantin Buzău Interdicţia dreptului de exercitare a profesiei 

17 Popa Lucreţia Buzău Interdicţia dreptului de exercitare a profesiei 

18 Solomon Lusa Buzău Interdicţia dreptului de exercitare a profesiei 

19 Şontica Elena Buzău Interdicţia dreptului de exercitare a profesiei 

20 Făgeţean Gabriela Cluj Mustrare 

21 Baciu Ion Cluj Avertisment scris 

Mustrare 

22 Avram Dudaş Maria Cluj Mustrare 

23 Bătrâncea Maria Cluj Mustrare 

24 Bocian Livia Iuliana        Cluj Mustrare 

25 Dumbravă Partenie Cluj Mustrare 

26 Loşonţi Aurel Cluj Mustrare 

27 Mureşan Mircea Cornel Cluj Mustrare 

28 Necula Pompiliu Cluj Mustrare 

29 Puşcaş Augustin Cluj Mustrare 

30 Avram Dorel Cluj Avertisment scris 

31 Borlea Nicolae Sorin Cluj Avertisment scris 

32 Cioca Gheorghe Cluj Avertisment scris 

33 Costea Alina Cluj Avertisment scris 

34 Mureşan Diana Ancuţa Cluj Avertisment scris 

35 Ştefan Nicoleta Constanţa Mustrare 

36 Antonaru Monica Constanţa Mustrare 

37 Obredin Carmen Constanţa Mustrare 

38 Iordache Silvia Constanţa Mustrare 

39 Mocanu Elena Dâmboviţa Mustrare 
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40 Supţirelu Constantina Dolj Mustrare 

41 Hondor Gabriela      Dolj                      Avertisment scris 

42 Burescu Mihail Dolj Suspendarea dreptului de a mai efectua expertize contabile 

pe o perioadă de 12 luni 

43 Manole Pricope Galaţi Avertisment scris 

44 Orzescu Scarlat Iaşi Suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe o pe-

rioadă de 12 luni 

45 Găluşcă Maria Iaşi Suspendarea dreptului de exercitare a profesiei până la plata 

efectivă, dar nu mai mult de un an 

46 Andrieşi Maria Violeta Iaşi Avertisment scris 

47 Pascal Eduard Iaşi Mustrare 

48 Oprea Constantin Neamţ Mustrare 

49 Nicolae Marin Prahova Mustrare 

50 Vasilescu Gheorghe Prahova Mustrare 

51 Bucur Iamandi Gheorghe Prahova Mustrare 

52 Pucăr Maria Prahova Mustrare 

53 LiţeanuDoina Prahova Mustrare 

54 Bănică Nicolae Prahova Mustrare 

55 Matei Lidia Prahova Suspendarea dreptului de exrcitare a profesiei până la plata 

efectivă a cotizaţiilor, dar nu mai puţin de 3 luni 

56 Niţă Elena Prahova Avertisment scris 

57 Bernshutz Elena Prahova Avertisment scris 

58 Vaida Gabriela Prahova Avertisment scris 

59 Vaida Mihai Prahova Avertisment scris 

60 Leonte Elena Prahova Avertisment scris 

61 Mierliţă Sanda Prahova Avertisment scris 

62 Creţu Volumea Daniela Timiş Avertisment scris 

63 Mataragiu Anca Cristina Timiş Mustrare 

64 Bunica Petrescu Marcel Timiş Mustrare 

65 SC Savexco SRL Sibiu Suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe o pe-

rioadă de 3 luni 

66 SC Cont Expert SRL Vâlcea Suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe o pe-

rioadă de 3 luni 

67 Stoican Lucian Bucureşti Suspendarea dreptului de a mai efectua expertize contabile 

pe o perioadă de 6 luni 

68 Păun Simion Bucureşti Avertisment scris 

69 Păduraru Gheorghe Bucureşti Avertisment scris 

70 Pană Mircea Bucureşti Mustrare 

71 Ruse Marius Bucureşti Suspendarea dreptului de a mai efectua expertize contabile 

pe o perioadă de 6 luni 

72 Bejinaru Valeriu Cristian Bucureşti Suspendarea dreptului de a mai efectua expertize contabile 

pe o perioadă de 6 luni 

73 Zeicu Georgeta Bucureşti Avertisment scris 

74 Barbu Liliana Bucureşti Mustrare 

75 Andreescu Cristina Bucureşti Mustrare 

76 Alexe Ionelia Bucureşti Mustrare 

77 Hagiu Doru Viorel Bucureşti Mustrare 

78 Dumitru Munteanu Paula Bucureşti Suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe o pe-

rioadă de 3 luni 

79 Dărăşteanu Ion Bucureşti Suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe o pe-

rioadă de 3 luni 

80 Enache Nicoleta Bucureşti Avertisment scris 

81 Satana Dumitru Bucureşti Avertisment scris 

82 Boureanu Tudora Bucureşti Mustrare 

83 Popa Marin Bucureşti Mustrare 

84 Cercel Cecilia Maia Bucureşti Mustrare 
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