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IN MEMORIAM 

prof. univ. dr. Marin Toma 
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26 februarie 1943 - 27 mai 2012 
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Curierul filialelor 

FILIALA ARAD 
In  zilele de  02 - 03.05.2012  a  avut loc intalnirea lunara cu membrii  C.E.C.C.A.R.  Filiala  Arad,  locatia  sala  de 

curs C.E.C.C.A.R. ,,Dimitrie Camenita ’’. La  aceasta  intalnire au  participat in ziua de 02.05.2012 – 58 membri 

experti contabili si  in  ziua  de  03.05.2012 - 54 membri  contabili  autorizati. 

 D-nul  Director  Executiv  Micle  Nicolae a facut o informare asupra activitatii desfasurata de executivul si 

consiliul filialei in luna aprilie 2012, a reluat Nota privind unele masuri pentru dezvoltarea profesiei, astfel: masuri 

pentru incurajarea formelor superioare de exercitare a profesiei si masuri pentru stimularea tinerilor profesionisti 

contabili, indemnand membrii sa se asocieze si sa concentreze activitatea pentru dezvoltarea de societati, holdinguri, 

in vederea dezvolatrii de servicii complexe pentru entitatile economice. 

 In continuare d-na Furca Teodora – auditor de calitate, a prezentat aspecte privind etica in profesia contabila si 

Standardul profesional 23- activitatea de cenzor in societatile comerciale. 

 In partea a doua a intalnirii d-nul Popa Vasile Ioan- consilier superior in cadrul D.G.F.P. Arad, lector – 

formator C.E.C.C.A.R., a prezentat urmatoarele reglementari fiscale:  

Ordinul 413 din 29 martie 2012 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI 

"Renta viagera agricola" din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si 

unele masuri adiacente, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si al ministrului 

finantelor publice nr. 1.272/26.503/2005; Ordinul MFP nr. 418/ 2012 - aprobarea conditiilor privind distrugerea in 

antrepozitul fiscal a produselor accizabile care nu au fost eliberate pentru consum; HG nr. 256/ 2012 - aprobarea 

accizei specifice, exprimata in echivalent euro pe 1.000 de tigarete; Ordinul 507 din 11 aprilie 2012 pentru 

aprobarea Instructiunilor de aplicare la nivelul Autoritatii Nationale a Vamilor a prevederilor titlului I "Transparenta 

Iunie  2012, Nr. 6/2012                                                    Etică  •  Educaţie  •  Calitate 



www.ceccar.ro                                                                                                                                            13 

Curierul filialelor 

informatiilor referitoare la obligatiile bugetare restante" al cartii I din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri 

pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, 

prevenirea si sanctionarea coruptiei; Ordinul 479 din 5 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari 

financiare lunare in anul 2012;  Ordinul 518 din 13 aprilie 2012 pentru modificarea unor ordine ale ministrului 

finantelor publice;  

 Pe marginea celor prezentate s-au purtat discutii, membrii solicitand precizari privand punerea in aplicare a 

actualelor reglementari. 

In data de 04 Mai 2012 C.E.C.C.A.R. Filiala Arad,  a  organizat  masa rotunda  pe  tema „ Rolul si  contributia 

profesionistilor contabili in mentinerea, dezvoltarea si eficientizarea  activitatii  antreprenorilor – clienti in conditiile 

si dificultatile create de actualele fenomene economice ”. 

Moderatori ai acestei mese rotunde au fost d-nul Micle Nicolae -  Director Executiv si d-na Furca Teodora – auditor 

de calitate. 

In cadrul  acestei intilniri  au fost abordate probleme legate de modul  in care profesionistii contabili se  raporteaza  

si participa alaturi de antreprenorul- client la: 

- analiza periodica a rezultatelor economice ale intreprinderii  pe baza  indicatorilor cheie de performanta  adecvati  

specificului activitatii  respectiv; profitabilitatea, productivitatea personalului ,  lichiditatile, analiza structurii 

cheltuielilor,   (cheltuielile detaliate ca procent din venit/sau /persoana), analiza costurilor fixe si costurilor variabile 

(procentul acestora  in  costurile fixe) , analiza debitelor invechite , analiza  cauzelor  si riscurilor  atit din punct de 

vedere intern  cat si extern (conditiile pietei) care  pot conduce la declansarea unor litigii si pot  afecta  continuitatea  
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activitatii  intreprinderii. 

De asemenea s-a discutat  despre modul in care profesionistii contabili,  consiliaza  antreprenorul – client in  

utilizarea  tuturor  resurselor  aflate in patrimoniul societatilor, a relatiilor  contractuale si de productie  in vederea 

eliminarii pierderilor si  eficientizarea activitatii. 

Participantii la aceasta masa rotunda au prezentat interes asupra problemelor dezbatute concluzionand ca este 

important sa consiliem clientii in toate problemele legate de aspectle economice, fiscale in vederea treceri acestor 

momente dificile prin care trec entitatile economice.  

 

In  zilele de  06 - 07.06.2012  a  avut loc intalnirea lunara cu membrii  C.E.C.C.A.R.  Filiala  Arad,  locatia  sala  de 

curs C.E.C.C.A.R. ,,Dimitrie Camenita ’’. La  aceasta  intalnire au  participat in ziua de 06.07.2012 – 84 membri 

experti contabili si  in  ziua  de  07.06.2012 – 64 membri  contabili  autorizati. 

 D-nul  Director  Executiv  Micle  Nicolae a facut o informare asupra activitatii desfasurata de executivul si 

consiliul filialei in luna mai 2012, a  prezentat Hotararea 12/67/23.03.2012,  Decizia  nr.12/279/30.05.2012  si  

Hotararea  nr.12/266/30.05.2012.   

 In partea a doua a intalnirii d-nul Popa Vasile Ioan- consilier superior in cadrul D.G.F.P. Arad, lector – 

formator C.E.C.C.A.R., a prezentat urmatoarele reglementari fiscale:  

Ordonanta de urgenta pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea 

unor măsuri financiar-fiscale; Ordonanta de urgenta privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate 

privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat; Ordin pentru aprobarea 

modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul 
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public de pensii"; Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a operatorilor economici; 

Ordin privind stabilirea termenului de depunere a declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii; 

Ordin pentru aprobarea formularelor 610 "Decizie de impunere privind obligaţii de plată cu titlu de contribuţii de 

asigurări sociale" şi 620 "Decizie de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de 

sănătate"; Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 208 "Declaraţie informativă privind 

impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal" şi 209 "Declaraţie privind 

veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal" 

 Pe marginea celor prezentate s-au purtat discutii, membrii solicitand precizari privand punerea in aplicare a 

actualelor reglementari. 

 

FILIALA  ARGES 
I. Organizare întâlnire de lucru cu reprezentanţii instanţelor 

 

În data de 9 mai 2012, ora 13,00, la Tribunalul Argeş, reprezentanţii CECCAR Filiala Argeş au participat la întâlnirea 

de lucru cu reprezentanţii instanţelor, având ca tema „ Expertiza contabilă judiciară – probleme actuale”. 

La întâlnire au fost reprezentate:  

Curtea de Apel Piteşti prin Domnul Daniel Radu – Preşedinte Secţia I Civilă şi Doamna Andreea Terzea  – Judecător 

Secţia II -  a Civilă;  

Tribunalul Argeş prin:  Domnul Gheorghe Tomescu – Preşedinte. Doamna Andreea Monica Prunaru – 

Vicepreşedinte, directorul economic şi reprezentanţii biroului local de expertize;  

Judecătoria Topoloveni prin Doamna Ofelia Raluca Frujină – Preşedinte secţie. 
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Din partea CECCAR Filiala Argeş au participat:  

Domnul Ion Bănică - Preşedinte, doamna Zamfir Gabriela – Vicepreşedinte şi Doamna Voica Eugenia – membru 

consiliul filialei; 

Domnul Dinu Ion – membru Consiliu superior; 

Doamna Marilena Pîrvulescu - Director executiv; 

Domnul Păuna Ion – preşedinte comisia de disciplină;  

Doamna Deaconescu Mariana – auditor de calitate. 

 

Scopul acestei întruniri l-a constituit identificarea problemelor care apar în efectuarea expertizelor contabile 

judiciare şi stabilirea modalităţilor prin care acestea ar putea fi rezolvate, îmbunătăţirea colaborării cu organele 

judiciare şi cu Biroul local de expertize. 

            În cadrul întâlnirii s-au purtat dialoguri cu privire la : 

comportamentul deontologic al membrilor Corpului; 

executarea la termen şi în bune condiţii a lucrărilor;  

respectarea specializărilor precum şi alte aspecte privind exercitarea profesiei; 

deficienţe semnalate şi posibilităţile de remediere şi îmbunătăţire a acestora. 

problemele referitoare la expertiza contabila judiciara care ţin de normele profesionale de comportament, de lucru 

si de raport; 

nivelul onorariilor şi posibilitatea virării onorariului în contul societăţii în cazul în care experţii, membri sau 

colaboratori ai unei societăţi comerciale de expertiză, sunt solicitaţi şi numiţi să efectueze expertize judiciare. 

 În susţinerea posibilităţii virării onorariului în contul societăţii în cazul în care experţii, membri sau colaboratori ai 

unei societăţi comerciale de expertiză, sunt solicitaţi şi numiţi să efectueze expertize judiciare , domnul Bănică Ion, 

preşedintele filialei,  a prezentat prevederile pct. 137 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului 

Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, republicat , potrivit căruia ,, Societăţile comerciale de 

expertiză contabilă şi societăţile comerciale de contabilitate pot fi constituite din unul sau mai mulţi asociaţi ori 

acţionari. Acestea execută întreaga gamă de lucrări prevazute de lege, cu respectarea dispoziţiilor legale. În cazul 

în care experţii, membri sau colaboratori ai unei societăţi comerciale de expertiză, sunt solicitaţi şi numiţi să 

efectueze expertize judiciare, operaţiuni de audit sau mandatul de cenzor, beneficiarii respectivi vor depune ori vor 

vira costul acestor lucrari, inclusiv TVA, în contul acestei societăţi. Aceasta este răspunzătoare, alături de membrul 

sau colaboratorul său, de calitatea lucrării pe care o vizează.În acelaşi timp, este obligată să reţină şi să vireze 

impozitul legal datorat bugetului.” 

 Domnul Bănică Ion a prezentat modificări ale Codului fiscal, care vor intra în vigoare începând cu 1 iulie 2012, 

referitoare la contribuţiile sociale obligatorii privind persoanele care realizează 

venituri din activităţi independente. 

Urmare discuţiilor purtate privind nivelul onorariilor şi posibilitatea virării onorariului în contul societăţii în cazul în 

care experţii, membri sau colaboratori ai unei societăţi comerciale de expertiză, sunt solicitaţi şi numiţi să efectueze 

expertize judiciare, reprezentanţii instanţelor au adresat rugămintea ca filiala să transmită o adresă în acest sens. 

 

II. Organizare Masă rotundă având ca temă : Standardul nr. 35: Expertizele contabile. Reguli procedurale 

privind efectuarea expertizelor contabile judiciare. 

 

CECCAR Filiala Argeş a organizat în data de 26 aprilie 2012, la sediul filialei, masa rotundă având ca temă ,, 

Standardul nr. 35: Expertizele contabile. Reguli procedurale privind efectuarea expertizelor contabile judiciare”. 

Alături de 21 experţii contabili înscrişi în Grupul Experţilor Judiciari în anul 2011, care şi-au exprimat opţiunea de a 

Iunie  2012, Nr. 6/2012                                                    Etică  •  Educaţie  •  Calitate 



efectua expertize contabile judiciare în anul 2012, au participat dl. Bănică Ion, preşedinte filială, d-na. Pîrvulescu 

Marilena, director executiv, d-na.  Deaconescu Mariana, auditor de calitate şi membri din consiliul filialei cu 

experienţă în domeniul expertizelor contabile judiciare. 

În cadrul întâlnirii dl. Bănică Ion a prezentat etapele procesului de derulare a activităţii de expertiză contabilă, de la 

primirea adresei de numire a expertului contabil până la predarea raportului de expertiză contabilă, punându-se accent 

pe normele specifice misiunilor privind expertizele contabile: norme de comportament, norme de lucru, norme de 

raport. 

Totodată, au fost prezentate modele de rapoarte de expertiză contabilă judiciară. 

 

FILIALA BACAU 
A X-a ediţie a Targului “Ofertă educaţională & Târg de carte” organizat de Camera de Comert si Industrie Bacau s-

a desfasurat in perioada 02 – 04  mai 2012 la Central Plaza . 

Anunţul privind prezenţa Editurii C.E.C.C.A.R. la acest târg şi invitaţie de participare a fost postată atât pe site-ul 

filialei cât şi prin intermediul poştei electronice, fiind astfel transmisă invitaţie prin e-mail unui numr de peste 842 de 

membri. 
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Au fost prezentate şi oferite spre vânzare peste 40 de titluri de carte sub  Editura C.E.C.C.A.R., de un interes aparte 

bucurându-se următoarele titluri: <Cartea auditului de calitate, ediţia 2012>, <Ghid privind accesarea, 

contabilitatea, fiscalitatea, auditul  şi managementul proiectelor cu finanţare europeană>, <Intrebari şi studii de caz 

– ediţia 2011>, <Standardul profesional nr.22 – ediţia a IV-a 2011>, <Standardul profesional nr.37>, <Standardul 

profesional nr.22>. 

Fiind oferta educationala la care au participat un numar de 5 universitati/ academii, 4 licee/colegii, ONG-uri şi 6 

edituri, pe o suprafata desfasurata de 500 mp., standul a fost vizitat de majoritatea vizitatorilor, dat fiind si faptul ca 

acesta a fost amplasat in pozitia centrala a Targului. 

Filiala Bacău se află la a treia participare la un Targ de carte, cu a treia diplomă obţinută (2010 – Diplomă de 

participare, 2011 şi 2012 – Diplomă de excelenţă.  
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Apariţii în presa locală: 

“Ziarul de Bacau”, editia din  3 mai 2012, apare articolul <Oferta Educaţională şi Târgul de Carte şi-au deschis 

porţile în Bacău> iar ediţia din 7 mai a.c. a aceluiaşi ziar publică articolul: <Drumuri prin memoria profesiei 

contabile> 

“Deşteptarea”, editia din  2 mai 2012, apare articolul <Târg de  Educaţie şi de Carte> şi ediţia din 3 mai a.c. a 

aceluiaşi ziar publică articolul: <Târg de  oferte educaţionale şi de carte. 

  In data de 03 mai orele 1300 în prezenta unui public numeros alcătuit dintr-un grup de 25 de elevi din clasele a X-a 

şi a XII-a de la Colegiul Economic “Ion Ghica”, membrii Consiliului filiale, ai Comisiei de disciplina, Ziarul de 

Bacau - prin jurnalistul Done Petre dar si alte persoane, D-l Bulinschi Marcel - Presedintele Filialei Bacau a 

prezentat două cărţi ale Editurii CECCAR: 

“Drumuri prin memoria profesiei contabile” – autor Prof.Univ.Dr.Marin TOMA şi  “Cartea auditului de 

calitate”. 

Astfel s-a promovat imaginea publica a unui organism profesional ale cărui comandamente de bază “Calitate, 

Educatie, Etica” constituie o conduita în practica de zi cu zi. 
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FILIALA CALARASI 
În cursul zilei de 28 iunie 2012, la sediul filialei C.E.C.C.A.R. Călăraşi a avut loc întrunirea de lucru cu G.E.J. la 

care a participat din partea Tribunalului Călăraşi doamna Luca Victoria – şef birou local de expertize. 

Au fost dezbătute o serie de probleme legate de onorarii, termene, numirea experţilor, deconturi, etc. 

 

FILIALA CARAS SEVERIN 
In zilele de 16-17 mai 2012 a avut loc o pregatirea tehnica si deontologica a stagiarilor. 

Filiala are un numar de 21   stagiari in diferite etape ale parcurgerii perioadei de stagiu. 

Tematica a fost stabilita cu consultarea optiunilor stagiarilor si a stirnit interesul, dovedit prin gradul de participare 

integral. 

Pregatirea profesionala s-a desfasurat in sala de sedinta a filialei iar materialele prezentate de lectori au fost trimise 

fiecarui stagiar prin e-mail. 

Modul de exercitare a profesiei, organizarea cabinetului de profesionist autorizat, prezentarea in fata clientilor, 

documentele de lucru, sistemul contabil si de control intern specific cabinetului, controlul de calitate exercitat de 
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organismul profesional au temele prezentate de directorul executiv in calitate de lector.  

Dl. Presedinte a subliniat importanta  respectarii normelor de raportare pentru fiecare misiune abordata ca servicii 

pentru clienti. Raportul de misiune care poate fi cu observatii sau fara observatii este un instrument la indemina 

noastra si adresat clientului prin care ii aducem la cunostinta, intr-un limbaj accesibil persoanelor cu mai putine 

cunostinte financiar –contabile aspecte slabe din desfasurarea activitatii firmei care duc la sincope sau afecteaza 

datele raportate. 

Dl. Popa Stefan, lector,  prezentat caracteristicile generale ale misiunilor si dispozitivul normelor profesionale 

accentuind ca repectare normelor de comportament, a normelor de lucru si a celor de raportare este obligatorie si 

tine de fiecare profesionist sa le adapteze specificului cabinetului propriu. Unul din obiectivele controlului de 

calitate in domeniul serviciilor contabile este acela de apreciere a modului de aplicare a regulilor si normelor 

profesionale avind scop oferirea catre public a unei bune perceptii despre calitatea serviciilor prestate si 

armonizarea comportamentelor profesionale ale membrilor. 

Temele puse in discutie si prezentate de lectorii filialei au stirnit interes, avind loc discutii libere pe marginea lor. 

Parerea exprimata de stagiarii participanti la pregatire a fost una favorabila, apreciind modul de organizare si 

temele puse in discutie ca fiind de interes iar modul de prezentare atractiv. 

Dl. Valentic Andrei, sef birou stagiu a comunicat stagiarilor ca luni 21 mai 2012 va avea loc prima actiune din 

cadrul testarii semestrului II, adica extragerea subiectelor ce vor fi rezolvate individual si prezentate la testarea din 

data de 27 mai 2012 .  

Actiunea de testare a decurs in conditii normale, constatindu-se ca stagiarii au depus un interes sporit pentru 

insusirea cunostintelor si rezolvarea testelor. Au fost admisi pentru trecerea in semestrul urmator de stagiu. 

Membrii inactivi 

În data de 29.05.2012 a avut loc la sediul Filialei CECCAR Caraş-Severin din Reşiţa o intilnirea de lucru cu 

membrii inactivi aflaţi în evidenţa filialei. Întilnirea a avut ca scop reamintirea Normelor 8261/2009 C.E.C.C.A.R., 

(Hotărârea nr. 09/158 din 24 iulie 2009) cu privire la statutul membrilor inactivi. 

 Neprevazutul şi tristul eveniment al pierderii Preşedintelui CECCAR Prof. Univ. Dr. Marin Toma a marcat 

actiunea. Dl. Muntean Gheorghe, preşedintele filialei a adus un omagiu prezentind meritele celui care a condus cu 

succes profesia contabilă mai bine de 20 de ani. S-a ţinut un moment de reculegere in memoriam. Cei prezenţi au 

consemnat gindurile şi sentimentele traite in Cartea de condoleante deschisa si au fost alaturi, cu gîndul, de d-na 

director executiv Pintea Lidia care prin prezenţa sa la funerarii a transmis şi sentimentele de tristeţe ale filialei 

noastre. 

 La întilnire au fost prezenţi din partea filialei dl. preşedinte Muntean Gheorghe, dl. vicepreşedinte Fărcăşescu 

Iamabe, angajaţii filialei dl. Munteanu Ionel-şef birou etică, dl.Valentic Andrei-sef birou stagiu şi pregătire 

profesională, d-na Potocean Diana Sabina-şef birou administrativ.  

Au fost prezentate de către d-na Potocean Diana, structurate pe principalele prevederi,  Normele 8261/2009 

C.E.C.C.A.R., aprobate prin Hotărârea nr. 09/158 din 24 iulie 2009 cu privire la statutul membrilor inactivi: 

-Structura pe sectiuni a Tabloului si definirea notiunii de membru inactiv  cu statut cert, respectiv cu statut incert.  

-Tipurile de inactivitate, în funcţie de motivele solicitării statului de membru inactiv. 

-Drepturile şi obligaţiile membrilor inactivi CECCAR 

-Limitări ale  perioadei de inactivitate 

-Redobîndirea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil şi contabil autorizat 

-Procedura de reintegrare la categoria de membru “activ” 

 Trecerea în revistă a reglementărilor Corpului privind calitatea de membru inactiv CECCAR a fost bine 

primita pentru cei prezenţi. Deşi invitaţia de a participa la întilnirea de lucru a fost transmisă prin corespondenţă 

clasică tuturor celor 104 membrii inactivi din evidenţa filialei şi a fost postată pe site-ul filialei (puţini membrii 

inactivi au avut comunicată adresa de e-mail la filială) la întilnire au participat doar 34 de persoane. Cu alti 21 de 
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membri s-a comunicat telefonic, deoarece nu au putut veni la intilnire. 

 Odată cu semnarea listei de prezenţă s-au actualizat şi datele personale şi s-a completat acolo unde a fost 

necesar consimţămîntul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 A fost analizată pentru fiecare membru prezent, în baza situaţiei centralizate perioada de inactivitate şi situaţia 

achitării cotizaţiei de membru. 

Astfel, din cei 12 membri a căror perioadă de inactivitate de 7 ani expiră în 2012, si-au manifestat intenţia de 

reintegrare un număr de 8 membrii, parte din ei depunînd cererea de susţinere a interviului la finalul şedinţei. 

Avînd în vedere diferenţa redusă între cotizaţia de membru activ şi cea de inactiv, drepturile care decurg din 

calitatea de membru activ/inactiv CECCAR, şi-au manifestat interesul de a se reintegra şi cei a căror vechime în 

calitatea de membru inactiv este mai mică de 7 ani, urmînd ca în perioada următoare să comunice filialei Cererea de 

susţinere a interviului de reintegrare. 

S-a comunicat celor prezenţi că filiala va face toate demersurile ca în luna iunie să organizeze interviul în vederea 

reintegrării. 

Un număr de 21 membrii inactivi au motivat absenţa la întilnire, acestora fiindu-le prezentate succint şi cuprinzător 

punctele de discuţie ale şedinţei. Dintre cei care au luat legătură cu filiala în urma corespondenţei purtate, trei 

membrii inactivi au solicitat radierea din evidenţele Corpului, depunînd cerere în scris la filială. 

Întîlnirea s-a finalizat cu discuţii libere, fiind apreciată atenţia acordată de filială membrilor săi, sub aspectul 

reamintirii periodice a reglementărilor Corpului, a obligaţiilor şi drepturilor ce decurg din calitatea de membru 

CECCAR. 
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EXPERTI CONTABILI JUDICIARI 

Simpozion “Reglementari procedurale si practica judiciara in  expertiza contabila” 

          In conformitate cu Programul de Activitati,  in data de 30.05.2012, filiala a organizat cu expertii contabili 

judiciari un simpozion cu tema  “Reglementari procedurale si practica judiciara in  expertiza contabila”,  la care am 

invitat sa participe  reprezentanti de la Tribunalul Caras Severin, Parchetului Judetean, Politie si Casa Judeteana de 

Pensii. 

          Din rindul membrilor au participat 52 de experti contabili judiciari si 11 stagiari. 

          Pe durata a 4 ore au fost planificate a fi dezbatute urmatoarele teme:  

 Atributiile expertului parte intre practica si reglementare; Prezinta d-na Banu Iosifa auditor de calitate 

 Instructaj privind folosirea unei platforme informatice comune de catre membrii in sistem  “sky-drive” si 

“google drive. D-l Muntean Gheorghe, presedinte 

 Reglementari ale activitatii expertului contabil judiciar cuprinsa in Masurile 1044/2009 emise de C.E.C.A.R.; 

D-na Pintea Lidia, director executiv  

 Buna credinta in activitatea de expertiza contabila; D-l Munteanu Ionel sef birou expertize 

 Sarcinile expertului pe linia spalarii banilor. Prezentarea materialului primit de la aparatul central “ Cum se 

mai spala Banii in Romania”; D-l Munteanu Ionel sef birou expertize 

 Incompatibilitati. Abtinerea si recuzarea expertului in procesul civil si penal.; D-l Chiseev Alin, judecator la 

Tribunalul C.S. 

 Expertiza contabili complexa; D-l procuror sef adjunct Cirstea Valentin 

 Reglementarea comparata a expertizei in Noul Cod de procedura civila ce va intra in vigoare incepind cu luna 

septembrie 2012 si actualul Cod de Procedura Civila; D-l judecator Chiseev Alin;                                                 

D-l Munteanu Ionel 

      Lucrarile simpozionului au inceput la ora 13 cu anuntarea cu adinca durere a disparitiei dintre noi a 

presedintelui CECCAR Marin Toma si  prezentarea de catre domnul Muntean Gheorghe, presedintele filialei, a 

necrologului transmis de aparatul central. Deasemenea  s-a solicitat participantilor pastrarea unui moment de 

reculegere in memoria celui care a fost parintele si presedintele C.E.C.C.A.R., profesor universitar Marin Toma. 

      D-na director Pintea Lidia a deschis lucrarile simpozionului  cu un citat din cuvintul de deschidere a lucrarilor 

Conferintei Nationale rostit de d-l presedinte Marin Toma care sintetizeaza importanta activitatii desfasurate de 

expertul contabil judiciar: ”Elaborarea Normelor nr. 1044/2010 privind imbunatatirea activitatii de expertiza 

contabila judiciara, constituirea Grupului Expertilor Contabili Judiciari si revizuirea Standardului Profesional nr. 35 

in anul 2011, conduc cu siguranta la potentarea activitatii de expertiza contabila si propagarea profesionalismului in 

toate sferele de activitate ale membrilor Corpului, la asigurarea prestigiului profesiei contabile pentru mediul 

economic si pentru publicul larg, fiind necesara doar o implicare mai mare din partea unor filiale pentru 

intensificarea sau mentinerea de relatii strinse cu beneficiarii acestui gen de lucrari”  

Lucrarile simpozionului au fost conduse de d-na director executiv Pintea Lidia. 

     La fiecare punct s-a prezentat un scurt material de catre cei desemnati, dupa care au urmat discutii, pareri si 

intrebari lamuritoare. 

             Probleme mai importante ridicate: 

Intocmirea programului comun de lucru la expertizele in care sint desemnati mai multi experti si posibilitatea de a 

lucra in timp real pe baza programelor informatice in sistem sky- drive si google-drive, sisteme care pot fi 

descarcate gratuit. 

Necesitatea de pregatire a expertilor contabili judiciari pentru testarea prevazuta in Normele 1044/2009 a se 

desfasura din 2 in 2 ani 

Buna credinta -o stare de spirit  prezumata in expertiza contabila –daca ne bucuram de aceasta prezumtie este de 

datoria noastra sa nu inselam increderea ce ni se acorda.  
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Periculorizatea ridicata a infractiunilor de spalare a banilor pentru economia Romaniei. Datorie si obligatie legala  a 

expertului de a sesiza O.N.P.C.S.B. 

Criterii de definire a expertizei contabile complexe si necesitatea ca in aceste cazuri sa fie desemnati mai multi 

experti.  

Abtinerea intr-o situatie de incompatibilitate intre datorie profesionala de onoare si obligatie legala. 

Diferente intre reglementarea actuala a expertizei si cea care va intra in vigoare in luna septembrie 2012 in materie 

civila: depunererea expertizei cu 10 zile inainte de termenul de judecata, aparitia termenului de expert consilier al 

partilor in loc de expert recomandat de parti, obligatia acestuia de a intocmi un raport de expertiza separat de cel al 

expertului numit, reglementare total diferita. Necomunicarea cu partile in situatia in care se impune o lucrarte la fata 

locului,  atrage nulitatea absoluta a actului de expertiza dupa noile reglementari procesual civile.  

Propuneri din partea membrilor:  

Comunicarea cu instantele sa se poata face si prin e-mail si fax pentru diverse cereri sau lamuriri, aspect cu care d-l 

judecator Chiseev Alin a fost de accord. 

Acordarea unor termene mai mari in situatia in care expertiza va trebui depusa cu 10 zile inaintea termenului de 

judecata conform cu noile reglementari. 

Necesitatea modificarii standardului profesional 35 de catre aparatul central in virtutea noilor reglementari ale 

expertizei in materie civila. In acest sens clarificarea gradului de independenta al expertului consilier al partilor se 

impune cu acuitate. 

S-a solicitat  reprezentantului Tribunalului Caras Severin sa se acorde importanta cuvenita “Referatului privind 

modul de respectare a Normelor Profesionale” intocmit de auditorul de calitate in situatia neconcordantei dintre 

obiective, constatari si concluzii,  sau a nerespectarii standardului profesional 35, pentru ca au existat situatii in care 

biroul local de expertiza de pe linga Tribunal a refuzat primirea acestui Referat. Reprezentantii beneficiarilor de 

expertiza au apreciat importanta auditului si faptul ca aceasta deficienta va fi inlaturata. 

Invocindu-se dispozitia din Codul de Procedura penala  art.121, al 3  s-a solicitat reprezentantului Parchetului un 

punct de vedere in situatia in care este numit ca expert parte un expert care trebuie sa ia legatura cu partea pentru a 

incheia un contract de prestari servicii, cum sa se procedeze daca se dispune sa nu ia legatura cu partile. Opinia 

parchetului este ca in aceasta situatie  expertul sa solicite in scris atit organului de urmarire, daca cauza se afla in 

aceasta faza, cit si instantei daca se afla in stare de judecata, permisiunea de a lua legatura cu partea in conditiile ce 

vor fi stabilite de cei care au dispus expertiza. Si acest lucru nu poate fi refuzat pentru ca obligatia achitarii 

onorariului catre expertul recomandat, apartine partii .  

S-a pus in discutie faptul ca in conformitate cu art. 17 din  O.G. 2/2000 organul care a dispus expertiza stabileste 

prin incheiere sau ordonanata, “onorariul provizoriu si avansul pentru cheltuielile de deplasare” acestea, sau cel 

putin cheltuielile de deplasare,. In practica nu sint achitate expertului la inceperea expertizei ci la terminare. 

Ambii reprezentanti ai celor 2 beneficiari de expertiza au fost de accord ca destinatia acestor sume ca avansuri ar 

impune plata acestora inainte de terminarea expertizei,  dar justifica neplata avansului pentru cheltuieli de deplasare 

inainte de terminarea expertizei, pentru motivul ca au existat situatii cind expertul a refuzat motivat efectuarea 

expertizei si in aceasta situatie s-ar impune restituirea acestui avans. Nu exclud insa,  ca in situatii bine determinate, 

pe baza de cerere sa se poata aproba aceste plati in avans. 
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FILIALA CONSTANTA 
Intalnirea CECCAR filiala Constanta - ITM Constanta din 28 iunie 2012 

FILIALA COVASNA 
Raport privind acţiunile organizate în luna mai 2012 al Filialei Covasna 

Întâlnire de lucru cu tema „Aspecte mai importante în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă” la care au fost 

invitaţi reprezentanţii ITM în persoana d-ei inspector Gheorghiu Geta respectiv d-l inspector şef Ordog Lajos. 

Această întâlnire a avut loc pe 8 mai 2012 în sala de şedinţă al filialei la care au participat 51 profesionişti contabili. 

D-na inspector Gheorghiu a precizat că securitatea şi sănătatea la locul de muncă este în interesul tuturor prin care 

locul de muncă poate fi mai sigur, mai sănătos şi mai productiv reamintind prevederile mai importante al Legii nr. 

319 din 14 iulie 2006.  

În ziua de 19 mai 2012 Filiala CECCAR Covasna a participat la a X-a ediţia al Paradei Cârnaţilor (http://
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www.paradacarnatilor.ro), care mobilizează anual un 

număr mare de participanţi şi interesanţi atât din ţară cât 

şi din străinătate. La această competiţie a participat 

echipa din Tg. Secuiesc care la manifestările organizate 

cu ocazia Zilei  Naţională a Contabilului Român  din 21 

septembrie 2011 a câştigat premiul I. a “Paradei 

cârnaţilor a filialei”. Echipa filialei a fost formată din 4 

membrii (Keresztes Attila – vicepreşedintele filialei, 

Koszti Eva - EC, Vargha Erika - EC şi Sarosi Balint 

Levente - EC), bucurându-se de un real succes atât în 

rândul participanţilor cât şi al juriului competiţiei, dintre 

47 de echipe concurente filiala obţinând premiul special 

de „Masa cea mai decorativă”. 

În ziua de 12 mai 2012 la invitaţia organizatorului Junior 

Business Club, preşedintele filialei Bogozi Levente 

Istvan împreuna cu vicepreşedintele  Benko Pal au 

participat la un simpozion cu asociaţiile civile din judeţ din domeniul economic. Scopul acestei întâlniri cu 

reprezentanţii a 7 asociaţii civile respectiv Extinderii Facultăţii Babeş Bolyai din Cluj a fost informarea tinerilor 

absolvenţi de existenţa unor proiecte şi programe economice, promovarea de idei şi posibilităţi de activare în 

economia judeţului ca liber profesionişti având aptitudini şi doresc să dezvolte o afacere. 

D-l preşedinte al filialei în prezentarea făcută a subliniat disponibilitatea CECCAR-ului de acorda consultanţă în 

domeniul economico-financiar pentru tinerii absolvenţi care doresc să devină întreprinzători iar pentru cei cu studii 

economice asigurarea cadrului legal de funcţionare prin obţinerea calităţii de contabil autorizat sau expert contabil; 

punerea la dispoziţie a publicaţiilor de specialitate editate de CECCAR; posibilitatea participării la întâlnirile de 

lucru a membrilor inclusiv la seminarii organizate de filială cu specialişti din instituţiile administraţiei de stat. În 

continuare a precizat că astăzi este o problemă pentru începători având în vedere că la angajări se cere experienţă în 

domeniul profesional, astfel va încerca să discute cu societăţile profesionale de contabilitate să dea posibilitate şi să 

primească tinerii absolvenţi pentru o perioadă de practică de câteva luni. În încheierea expunerii a propus celor 

prezenţi de a face un front comun de înfiinţare în Sf. Gheorghe a unei coworking.  

Raport privind acţiunile organizate în luna iunie 2012 al Filialei Covasna 

Întâlnire de lucru cu tema „Noutăţi legislative şi studii de 

caz privind impozitarea veniturilor din agricultură”, 

având ca invit pe d-l Popică Marius de la Agenţia de Plăţi - 

8 iunie 2012. Scopul acestei întâlniri a fost dezbaterea 

răspunsului dat de către Direcţia Generală de metodologii 

fiscale, îndrumare şi asistenţă a contribuabililor din cadrul 

ANAF cu adresa nr.1114107/2012 referitor la solicitarea 

producătorilor agricoli a punctului de vedere cu privire la 

momentul înregistrării ca venituri a subvenţiilor primite de 

persoanele juridice din sectorul agricol sub forma schemelor 

de plăţi directe prevăzute de OUG nr. 125/2006 respectiv a 

subvenţiilor pentru active. Tot cu această ocazie s-a 

dezbătut impozitarea veniturilor din arendă potrivit art. 62 

alin. 2^4 din Legea nr. 571/2003.   

Întâlnire de lucru cu conducerea şi absolvenţii Facultăţii de 
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Ştiinţe Economice Babeş Bolyai – Extensia Sf. Gheorghe – 18 iunie 2012, având ca ţintă popularizarea şi 

publicitatea CECCAR, făcându-se o informare asupra examenului de acces din luna septembrie 2012 precum şi 

asupra protocoalelor încheiate între CECCAR şi diferite universităţi din ţară de efectuarea masteratelor.  

În ziua de 20 iunie 2012 la invitaţia Consiliului Judeţean în cadrul întâlnirii cu reprezentanţii comisiei de Dialog 

Social, d-l preşedinte Bogozi Levente şi d-na Tanko Paraschiva au participat la dezbaterea de iniţiere a modificării 

art. 24, alin. 11 din Codul Fiscal, pct. 70² prind amortizarea utilajelor agricole. Iniţiativa legislativă se va face de 

către Asociaţia Cultivatorilor Privaţi de Cartofi „CARTOF-COV”, preşedinte ing. Oprea Romulus.  

FILIALA DAMBOVITA 
Sala de curs “Theodor Ştefănescu” din incinta filialei a găzduit  masa rotundă cu tema   “Forme noi de manifestare 

a fenomenului de spălare a banilor în România” la care au participat 26 membri ai filialei, preşedintele 

Consiliului filialei Ioana Preda, directorul executiv al filialei Doina Leuştean,şeful biroului stagiu dezvoltare 

profesională Tică Mircea, invitat doamna Dociu Carmen auditor de calitate în cadrul DUANPAC. Participanţii au 

primit informaţii cu privire la faptul că, în ultima perioadă de timp, reţele infracţionale din vestul Europei aleg să-şi 

repatrieze veniturile pe cale frauduloasă. Suspecţii majorează capitalul unor societăţi din România, pentru ca mai 

apoi să-şi retagă sumele sub pretextul unor investiţii mult mai profitabile în alte state. Capitalurile migrează astfel 

tranzitând ţara noastră uneori doar în scopul “albirii” banilor investitorilor străini. Practic, banii sunt introduşi în ţară 
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ca aport la capitalul unei societăţi din afara ţării, apoi sunt transferaţi între mai multe societăţi din România, pentru 

ca apoi să părăsească ţara sub motivaţia obţinerii unor profituri viitoare. Potrivit oficialilor de la ONPSCB, profilul 

suspectului este: tânăr, inteligent şi bine instruit.  Principalele forme de spălare a banilor sunt retragerea de numerar, 

folosirea firmelor-fantomă, exportul ilicit de valută. Fenomenul spălării banilor a fost incriminat de toate statele şi 

comunităţile statelor civilizate din lume, constatându-se că banii murdari rezultaţi din afaceri diversificate sunt 

integraţi în bănci, instituţii financiare şi de credit, inclusiv în circuite mondiale, pentru a se da o apartenenţă de 

legalitate a provenienţei lor sau cu scopul de a fi cât mai greu detectaţi.   Potrivit legii române, intră în sfera de 

verificare a fenomenului de prevenire şi spălare a banilor, următoarele operaţiuni:     

schimbarea sau transferul de valori; 

ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii 

bunurilor ori a drepturilor asupra acestora; 

dobândirea, posesia sau utilizarea de bunuri; 

operaţiunile efectuate prin intermediul calculatorului, cu valori, mijloace de plată, monede suspecte a fi contrafăcute 

sau false, operaţiunile care au scop înşelăciunea în domeniul bancar, financiar sau de asigurări, orice operaţiune 
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semnalată la art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru 

instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism. 

Potrivit. Art. 8 lit e din Legea nr. 656/2002, auditorii, persoanele fizice şi juridice care acordă consultanţă fiscală, 

contabilă ori financiar-bancară intră sub incidenţa Legii privind prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi 

pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism. 

În aceeaşi locaţie a avut loc seminarul cu tema “Importanţa expertizei contabile în soluţionarea cauzelor civile şi 

penale; Rolul profesionistului contabil în administrarea probelor corespunzătoare obiectivelor dispuse de 

Instanţa Judecătorească” la care au participat membrii stagiari din anul I de stagiu, preşedintele Consiliului filialei 

Ioana Preda, prof. univ. dr. Gheorghe Diaconu membru în Consiliul filialei, director executiv Doina Leuştean, şeful 

biroului stagiu dezvoltare profesională Mircea Tică.  În cadrul acţiunii a fost prezentat demersul practic şi 

deontologic al expertizei contabile, depturile şi obligaţiile experţilor contabili judiciari, drepturile şi obligaţiile 

părţilor. În cadrul dezbaterilor care au avut loc s-a subliniat şi rolul deosebit de important pe care profesionistul 

contabil îl are în calitate de colaborator al părţii care administrează probele în cazurile aflate în faza de cecetare 

penală sau judecătorească, calitatea documentelor probante contribuind în proporţie ridicată la soluţionarea corectă a 

cauzei.    

Filiala Dâmboviţa a continuat şi în luna mai şirul consultaţiilor acordate membrilor on-line, cu sprijinul 

doamnei Mihaela Aldea vicepreşedinte Consiliul filialei şi al domnului expert contabil Cătălin Dumitru 

membru al filialei Dâmboviţa a CECCAR, pe următoarele aspecte cu impact asupra bunelor practici din cadrul 

cabinetelor: 

Calendarul fiscal al lunii mai 2012 

Utilizarea borderoului de achiziţie 

Cheltuielile de deplasare   

O.P.A.N.A.F. NR. 640/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) "Declaraţie privind 

sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată" 

O.P.A.N.A.F. NR. 647/2012 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 

nr.52/2012 pentru aprobarea modelului şi continutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

Tratamentul fiscal aplicabil pentru indemnizaţiile acordate membrilor birourilor electorale şi altor categorii de 

personal angajat în desfăşurarea alegerilor. 

Acţiunea se bucură de multă apreciere din partea membrilor filialei, o parte dintre aceştia oferindu-se voluntar să 

facă parte dintr-un grup de lucru constituit la nivelul filialei, în vederea diseminării cât mai multor informaţii privind 

bunele practici la nivelul cabinetelor profesioniştilor contabili.    
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În cadrul acţiunilor destinate comemorării personalităţii şi activităţii celui care a fost preşedinte şi membru fondator 

CECCAR –prof. univ. dr. Marin Toma, sala de curs “Theodor Ştefănescu” din incinta filialei a găzduit pe data de 

16.06.2012  masa rotundă cu tema   “Piaţa serviciilor contabile din România: prezent şi  perspective” la care au 

participat 19 membri ai filialei, preşedintele Consiliului filialei Ioana Preda, directorul executiv al filialei Doina 

Leuştean, şeful biroului stagiu dezvoltare profesională Tică Mircea.  Participanţii au urmărit cu mult interes şi 

respect, prezentarea fostului preşedinte CECCAR cu aceeaşi temă, susţinută în cadrul Forumului Naţional al 

Practicilor Mici şi Mijlocii din 22 octombrie 2011 organizat la Bucureşti. Manifestare care a avut drept centru de 

greutate capacitatea organizatorică a fostului preşedinte CECCAR-prof. univ.dr. Marin Toma, Forumul a avut 

scopul şi semnificaţia atragerii la decizii a diferitelor segmente ale profesiei, găsirea căilor şi mijloacelor pentru 

asigurarea concordanţei dintre nivelul de dezvoltare al CECCAR şi cel de servire a interesului public inclusiv a 

întreprinderilor, consolidarea unităţii şi solidarităţii profesiei contabile, găsirea de modalităţi pentru motivarea 

membrilor la diversificarea serviciilor furnizate, acţiunea fiind circumscrisă aniversării a 90 de ani de la înfiinţarea 

CECCAR. Totodată, principalele preocupări ale Corpului faţă de profesie sunt centrate pe procesul de reglementare 

şi pe creşterea calităţii serviciilor prestate.  Participanţii au urmărit, de asemenea, cu mult interes şi consideraţie, 

cercetările efectuate de distinsa personalitate a celui care a fost preşedinte CECCAR-prof. univ.dr. Marin Toma, în 

scopul definirii pieţei serviciilor contabile din România: Analiza cererii (structura pe mărimi a întreprinderilor, 

gruparea întreprinderilor în funcţie de cifra de afaceri, gruparea întreprindrilor în funcţie de numărul da salariaţi, 

nivelul de instruire al întreprinzătorului, ponderea IMM-urilor care folosesc consultanţă externă, dificultăţi 

economice în activitatea IMM-urilor, finanţarea IMM-urilor ), precum şi un studiu sondaj privind oferta ( cele mai 

mari provocări cu care se confruntă clienţii PMM din categoria IMM, cele mai importante probleme cu care se 

confruntă societăţile de profil în acest moment, estimări privind activitatea cabinetelor în acest an comparativ cu 

perioada precedentă, structura cifrei de afaceri pe categorii de servicii, etc).     

 Prin efectul Protocolului încheiat între CECCAR şi ITM, pe data de 26.06.2012, sala decurs din incinta filialei 

a găzduit  masa rotundă cu tema „Evoluţii actuale ale legislaţiei muncii”, la care a participat conducerea aleasă- prin 

preşedinte al Consiliului filialei Ioana Preda, Şuşu Gina membru în Consiliul filialei, conducerea executivă a filialei, 

reprezentantul  ITM Dâmboviţa inspector şef adjunct Nicolae Popa, un număr de 15 membrii ai filialei. Acţiunea s-a 

dovedit de un real folos, membrii filialei având posibilitatea să-şi actualizeze sau să-şi clarifice anumite aspecte ce 

privesc bunele practici privind REVISAL. Totodată, au primit permisiunea de a cunoaşte Lista angajatorilor care 

înregistrază anumite disfuncţionalităţi în transmiterea REVISAL, astfel încât, în situaţia în care printre aceştia se 

numără entităţi-client ai membrilor CECCAR, să aibă posibilitatea corectării situaţiei fără a mai fi nevoie de un 

control de la ITM.    

 Pe data de 28.06.2012, la sediul filialei s-a organizat masa rotundă cu tema “Prevederi fiscale, privind 

contribuţiile aferente veniturilor din activităţi independente, valabile de la 1 iulie 2012” la care a participat   

conducerea aleasă- prin preşedinte al Consiliului filialei Ioana Preda, Şuşu Gina membru în Consiliul filialei, Fieraru 

Simona preşedinte comisia de disciplină, conducerea executivă, un număr de  23 membrii ai filialei. Acţiunea a avut 

un puternic caracter interactiv,  membrii filialei implicându-se activ în dezbaterea completărilor aduse normelor de 

aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi gestionare 

a declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii.  

 Pe data de 27.06.2012, sala de curs „Theodor Ştefănescu” din incinta filialei a găzduit  mesa rotundă cu tema 

“Noutăţi privind aplicarea Codului civil”, la care a participat  conducerea aleasă- prin preşedinte al Consiliului 

filialei Ioana Preda, Fieraru Simona preşedinte comisia de disciplină, conducerea executivă, un număr de  10 

membrii ai filialei, preşedintele Secţiei Civile din cadrul Tribunalului Dâmboviţa magistrat Ionel Florea.  Acţiunea  

s-a bucurat de un real interes din partea participanţilor, având în vedere că o perioadă de timp urmează să fie aplicate 

atât prevederile vechiului Cod civil cât şi prevederile actuale din Codul civil.  

 Pe data de 29.06.2012, un număr de 6 experţi contabili judiciari debutanţi au participat alături de preşedintele 
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Consiliului filialei şi directorul executiv al filialei, la un seminar susţinut de către preşedintele comisiei de disciplină 

–Simona Fieraru şi expert contabil de onoare Moraru Ion, în cadrul căruia s-a prezentat demersul tehnic şi 

deontologic în cazul unei expertize contabile judiciare întocmite într-un dosar având pe rol litigiul dintre două 

societăţi comerciale, privind stabilirea unei lipse de folosinţă a unui bun. De asemenea, a fost prezentat şi un raport 

de imposibilitate a efectuării expertizei contabile judiciare. Acţiunea s-a bucurat de multă apreciere din partea 

tinerilor membri CECCAR, având în vedere experienţele pozitive împărtăşite din  bogata experienţă profesională a 

lectorilor,  dar şi măsuri şi mijloace de protecţie adoptate, în vederea asigurării unei calităţi corespunzătoare misiunii 

asumate, apărării imaginii titlului profesional de expert contabil. Lectorii seminarului au subliniat importanţa 

respectării Standardului profesional nr. 35 elaborat de CECCAR, precum şi utilitatea acestuia ca instrument de 

protecţie a expertului contabil judiciar, de asigurare a independenţei, profesionalismului şi respectului utilizatorilor 

faţă de rolul cu care legea a investit expertul contabil.      

 În baza Protocolului încheiat de CECCAR cu CCIA Dâmboviţa, în aceeaşi locaţie, pedata de 08.06.2012, au 

avut loc consultaţii acordate pe tema “Constituirea, funcţionarea, dizolvarea şi lichidarea organizaţiilor non-profit” 

la care au participat 20 membri ai filialei, preşedintele Consiliului filialei Ioana Preda,   directorul executiv Doina 

Leuştean, şeful biroului stagiu dezvoltare profesională Mircea Tică, invitat fiind   prof. univ. dr. Gheorghe Diaconu 

director economic în cadru CCIA Dâmboviţa.  Acţiunea a avut un puternic caracter interactiv, membrii filialei 

implicându-se în abordări profesionale menite a îmbunătăţi bunele practici din cadrul cabinetelor în ceea ce priveşte: 

înţelegerea cadrului conceptual care defineşte şi clasifică organizaţiile non-profit după modul de constituire, 

necesitatea constituirii organizaţiilor non-profit, conţinutul minimal al actului constitutiv, particularităţi ale 

contabilităţii şi fiscalităţii organizaţiilor non-profit, dizolvarea şi lichidarea organizaţiilor non-profit.  Pe data de 

30.06.2012, la solicitarea unor membrii ai filialei, au fost acordate consultaţii cu tema “ Decizii  antreprenoriale-

Întocmirea unui plan de afaceri” la care au participat un număr de 8 membri ai filialei, specialist fiind Ponorâcă 

Andreea lector formator CECCAR.    

 De asemenea, pe parcursul lunii iunie 2012, conducerea aleasă şi executivă au avut întâlniri de lucru cu 

reprezentanţi ai unor instituţii de pe plan local: ITM, Tribunalul Dâmboviţa, IPJ Dâmboviţa, CCIA Dâmboviţa, 

Biblioteca Judeţeană Dâmboviţa, AFP Târgovişte, în vederea dinamizării acţiunilor destinat cunoaşterii de către 

utilizatorii serviciilor contabile a rolului şi importanţei serviciilor acordate de membrii CECCAR, gestionării 

corepunzătoare a problemelor cu care profesia contabilă de pe plan local se confruntă în piaţa serviciilor contabile.  

  Filiala Dâmboviţa a continuat şi în luna iunie măsura sprijinirii membrilor filialei prin acordarea  consultaţiilor 

on-line, cu sprijinul doamnei Mihaela Aldea vicepreşedinte Consiliul filialei şi al domnului expert contabil Cătălin 

Dumitru membru al filialei Dâmboviţa a CECCAR, pe următoarele aspecte cu impact asupra bunelor practici din 

cadrul cabinetelor: 

 Calendarul fiscal al lunii iunie 2012 

 Info Fiscal 26/2012 - Modificare Cod fiscal si Cod procedura fiscala 

 O.U.G. 24/2012 care a modificat Codul fiscal şi Codul de procedură fiscală 

 Codul fiscal 

 Codul de procedură fiscală 

 Comentarii fiscale, studii de caz, monografii contabile 

 Măsura adoptată în conformitate cu Programul de activitate al filialei, aprobat de Conferinţa Naţională a 

CECCAR din 23 martie 2012, este percepută de membrii filialei ca un sprijin permanent pe care CECCAR îl oferă 

membrilor săi. În luna iunie a.c., în cadrul filialei s-a finalizat, conform Hotărârii Consiliului filialei, un grup de 

lucru constituit prin voluntariat, cu scopul sprijinirii  activităţii de informare şi documentare în cadrul cabinetelor 

individuale, precum şi îmbunătăţirii metodelor, procedurilor şi tehnicilor privind calitatea serviciilor oferite 

publicului larg, conform Regulamentului privind calitatea serviciilor contabile. Într-un context concurenţial creat de 

însăşi prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările şi completările ulterioare, valorile acumultate de 
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profesia contabilă gestionată de CECCAR  printr-un proces permanent de actualizare a competenţelor profesionale 

deţinute la obţinerea titlului profesional, prin  educaţie continuă verificabilă, etică şi calitate, constituie avantaj 

concurenţial  ce trebuie valorificat printr-un susţinut proces de întărire a unităţii şi solidarităţii între membrii 

aceleiaşi profesii.   
 

 

 

 

 

 

Iunie  2012, Nr. 6/2012                                                    Etică  •  Educaţie  •  Calitate 



www.ceccar.ro                                                                                                                                            37 

Curierul filialelor 

FILIALA DOLJ 
 1. În vederea realizării unei comunicări directe între membrii filialei, experţi judiciari şi beneficiarii lucrărilor de 

expertiză contabilă judiciară, filiala a organizat miercuri, 30 mai 2012, ora 13,00, la sala de curs a Corpului din 

Craiova, str. Lipscani nr. 10, seminarul „Responsabilităţi profesionale şi exigenţe funcţionale din perspectiva 

creşterii calităţii expertizelor contabile judiciare”. 

Cu această ocazie s-au prezentat problemele apărute în expertiza contabilă judiciară, propunându-se măsuri de 

îmbunătăţire a acestei activităţi. 

La acest seminar, care s-a desfăşurat timp de două ore şi la care au participat 83 de experţi judiciari, au fost invitaţi 

reprezentanţii principalilor beneficiari ai lucrărilor de expertiză contabilă judiciară: Curtea de Apel, Tribunalul Dolj, 

Judecătoria Craiova, Segarcea, Băileşti, Calafat şi Filiaşi, Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, Tribunalul Dolj 

şi Curtea de Apel, Serviciul investigare fraude din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Dolj, Direcţia Generală 

a Finanţelor Publice Dolj. 

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

Industrie Dolj, filiala a luat măsuri de mediatizare a lucrărilor profesionale efectuate de membrii Corpului, în rândul 

participanţilor la ediţia a XX-a a târgului „AGROTEX”, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Dolj în 

perioada 10-14 mai. 

Cu ocazia acestui eveniment a fost expus 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. 

La acest târg au participat producători  şi comercianţi de maşini agricole, echipamente pentru industria alimentară, 

maşini de ambalat şi etichetat, producători individuali de produse tradiţionale alimentare etc. 

      3. Filiala Dolj a organizat în perioada 2 - 4 mai cursul cu tema „Accesarea, utilizarea, controlul şi recuperarea 

fondurilor europene”, la care au participat 101 membrii. 

       De asemenea, s-a luat măsura mediatizării examenului de admitere din 30 sept. şi 7 oct. 2012 şi organizarea 

cursurilor de pregătire din luna iunie a.c., prin afişare, la Facultatea de economie şi administrarea afacerilor Craiova 

şi la Facultatea de management financiar Spiru Haret Craiova.  

 

 

 

 

 

 

 

(Ediţia curentă) Anul 17, nr. 5542. Joi, 31 Mai 2012 

Expertizele judiciare scapă evazioniştii de dosare 

Economie - Ramona Olaru 

 

Experţii contabili doljeni şi-au spus oful în faţa reprezentanţilor Fiscului şi ai poliţiei, dar Fiscul îi acuză pe experţi 

că fac „jocurile“ evazioniştilor şi că depun expertizele judiciare la termenul-limită stabilit de lege  

 

Experţii contabili din Dolj şi reprezentanţii Fiscului şi ai Serviciului de Investigare a Fraudelor au lansat 

acuzaţii dure unii la adresa altora şi la adresa instanţelor în ceea ce priveşte modul de întocmire şi de 

decontare a expertizelor contabile judiciare întocmite în dosarele de evaziune şi/sau de fraudă 
Reprezentanţii instanţelor doljene, ai Parchetelor locale, ai Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul 

Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj, ai Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Dolj s-au întâlnit ieri la sediul 
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din strada Lipscani al Corpului Experţilor Contabili 

şi Contabililor Autorizaţi (CECCAR) - filiala Dolj. 

Toţi aceşti factori de decizie din sistemul judiciar 

doljean s-au reunit pentru a dezbate problemele 

apărute în activitatea de expertiză contabilă 

judiciară. Şi de o parte, şi de cealaltă au fost adresate 

acuze şi au fost trase semnale de alarmă atât în ceea 

ce priveşte modul de întocmire a expertizelor 

contabile judiciare, cât şi în ceea ce priveşte modul 

de selecţie a experţilor de către instanţe. Şi de o 

parte, şi de alta s-a cerut mai multă colaborare între 

instituţii, astfel încât lucrurile să se mişte pe făgaşul 

normal. 

Finanţele acuză: expertizele îi scot basma curată 

pe evazionişti 
Iată cum pot să scape evazioniştii din diverse dosare. 

Şefa Serviciului Juridic din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Dolj, Cristina Gurănoiu, a 

precizat că unele rapoarte de expertiză contabilă dau dreptate celor implicaţi în dosare aflate în contencios 

administrativ şi fiscal, dar mai ales în dosare pe penal, de evaziune fiscală etc. „Unele dosare de expertiză trag 

concluzia că sumele sunt deductibile fiscal, fără a spune şi temeiul legal, mai ales la dosarele penale. 

Dumneavoastră, experţii, apreciaţi costul cu achiziţia unei mărfi ca fiind cheltuială deductibilă, deşi nu există 

documente de achiziţie a mărfii respective. Această practică există în dosare importante, cu sume mari, dosare de 
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fier vechi şi de comerţ cu cereale. În toate dosarele experţii dau deductibilitate fiscală, deşi nu există documente 

justificative. Noi susţinem că este prejudiciu într-un dosar, dumneavoastră, experţii, spuneţi că nu e prejudiciu, iar 

pe baza expertizei procurorul, judecătorul consideră că nu e prejudiciu, deci suma respectivă rămâne nerecuperată“, 

a acuzat Cristina Gurănoiu. De asemenea, ea i-a îndemnat pe experţi să nu ignore regulile impuse prin Codul de 

Procedură Fiscală privind ordinea de stingere a datoriilor companiilor. În plus, şefa juriştilor din Finanţe a acuzat 

experţii că, absolut în toate dosarele, expertizele contabile judiciare se depun la instanţă exact la termenul-limită 

prevăzut de lege (cu cinci zile înainte de termenul de judecată), iar Fiscul nu are timp să le studieze în amănunt. 

Experţii din sală au replicat că nici Fiscul nu răspunde la acţiunile de citare a martorilor în anumite dosare. 

Finanţiştii acuzau, în repetate rânduri, că degeaba trimit ei dosare de evaziune în instanţă, că aceasta şi organele de 

cercetare penală îi scapă pe debitori şi de puşcărie, şi de plata prejudiciului către stat. 

Poliţia crede că Fiscul cere sume prea mari 
În sprijinul experţilor a intervenit şeful Serviciului de Investigare a Fraudelor, din cadrul IPJ Dolj, comisar-şef 

Leonard Băndoi, care a subliniat că Finanţele cer sume prea mari în instanţă faţă de cele cu adevărat de evaziune. 

„Din punctul de vedere al Finanţelor Publice, cheltuieli deductibile fiscal sunt doar cele pentru care firmele se 

acoperă cu documente. Din punct de vedere penal, volumul cheltuielilor acceptate ca deductibile nu este acelaşi cu 

cel stabilit de Finanţe. Suntem obligaţi să luăm în calcul cheltuiala cu achiziţia mărfii în scopul revânzării, iar 

judecătorul decide dacă se iau în calcul şi alte probe în afara actului fiscal“, a explicat Băndoi. El a adăugat că „la 

Finanţe debitele curg, sunt arierate bugetare, traversăm o perioadă dificilă din punct de vedere al veniturilor la 

bugetul de stat şi, de aceea, şi poziţia Finanţelor trebuie să ia în calcul atragerea mai multor venituri“. Băndoi a 

recunoscut faptul că şi poliţiştii care investighează anumite cazuri de evaziune „preferă anumiţi experţi contabili“, 

cu care colaborează bine, de mai mulți ani. 

Onorariile experţilor, plătite după un an 
Experţii contabili - la iniţiativa cărora s-a organizat întâlnirea de ieri -, s-au plâns de faptul că primesc cu mare 

întârziere onorariile pentru expertizele depuse la dosare. Şeful Serviciului de Investigare a Fraudelor a menţionat că 

experţii ar putea să îşi primească banii şi la un an diferenţă faţă de data depunerii expertizei, din lipsa banilor. „Dacă 

iau în calcul veniturile dumneavoastră, sunt de două-trei ori mai mari decât ale unui poliţist“, a spus el. „Dar de ce 

nu se adaugă majorări şi la onorariile neplătite la timp? Că dacă nu achităm contribuţiile la stat ni se calculează 

majorări de întârziere... Propunem să se compenseze contravaloarea expertizei cu contravaloarea impozitelor ce 

trebuie plătite la stat“, a solicitat Daniela Trancă, expert contabil. 

Instanţele, acuzate că preferă doar anumiţi experţi 
Expertul contabil Constantin Pasăre a acuzat că instanţele din Craiova preferă să lucreze doar cu anumiţi experţi 

contabili, pe care îi solicită de nenumărate ori. „Pe ce criterii se numesc experţii la instanţe? Care este explicaţia că 

unii experţi sunt foarte aglomeraţi, iar alţii au câte o expertiză o dată la doi ani?“, a menţionat acesta. În apărarea 

instanţelor a venit tot şeful de la Serviciul de Investigare a Fraudelor: „Înainte exista o prevedere legală, astfel că 

experţii contabili erau numiţi aleatoriu, de către calculator, deci printr-un program informatic. Acum nu mai există 

acea prevedere legală şi este la latitudinea instanţei pe cine solicită pentru expertize. Eu vă sfătuiesc să refuzaţi, cei 

care sunteţi foarte aglomeraţi!“. 

Calitate şi disciplină în expertiza contabilă 
Reprezentanţii CECCAR - filiala Dolj au precizat că, pe latură internă, din 160 de expertize contabile, în 12 cazuri 

au fost constatate abateri de calitate şi s-au întocmit referate în acest sens. În două cazuri a fost prea târziu să se mai 

facă vreo corectură. 
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FILIALA GORJ 
Întâlnire de lucru cu magistatii instantelor de judecata din cadrul Tribunalului Judeţean Gorj 

Filiala CECCAR Gorj a organizat în data 14 iunie 2012 în sala de consiliu a Tribunalului Judeţean Gorj, o întâlnire 

de lucru cu magistraţii instanţelor de judecată, fiind prezenţi preşedintele Tribunalului, preşedintele şi directorul 

executiv al Filialei, auditorul de calitate, acţiune la care au participat aproximativ 50 de experţi contabili, înscrişi în 

liste pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare pe anul 2012. 

Reprezentanţii Tribunalului au subliniat rolul şi importanţa profesionistului contabil în domeniul juridic, precum şi a 

cerinţelor şi prevederilor legale în cadrul lucrărilor de expertiză contabilă. Subiectele abordate de către experţii 

contabili au fost referitoare la dificultăţile întâmpinate de către aceştia în efectuarea expertizelor  judiciare, astfel : 

programul de lucru privind accesul expertului pentru studierea dosarului, termene prea scurte pentru intocmirea si 

depunerea rapoartelor de expertiză contabilă, experţii solicitând ca programul de acces la dosare să fie prelungit, 

stabilirea unor termene rezonabile pentru întocmirea lucrărilor, stabilirea obiectivelor expertizei într-un mod cât mai 

clar, stabilirea unor onorarii în funcţie de complexitatea lucrărilor, multitudinea de obiective stabilite şi volumul de 

muncă necesar pentru întocmirea expertizei, neprezentarea partilor aflate in proces, atunci cand sunt convocate, fapt 

ce îngreunează finalizarea lucrării respective, încasarea onorariilor cu întârziere, numirea experţilor contabili se face 

preferential, etc. Reprezentanţii Tribunalului au făcut precizări la toate punctele atinse de către experţii contabili, 

menţionând că deşi s-a întârziat cu depunerea expertizelor din cauza termenelor foarte scurte, nu s-au luat măsuri 

pentru amendarea experţilor la primul sau chiar şi la cel de-al doilea termen. S-a solicitat experţilor să nu refuze 

expertizele contabile, decât din motive temeinic justificate, iar in situatia de incompatibilitate sau alt motiv, expertul 

sa informeze la primul termen instanta pentru a evita tergiversarea întocmirii lucrarilor de expertiza. Referitor la 

obiectivele stabilite, magistratii instantelor de judecata şi-au arătat disponibilitatea de a comunica direct cu expertul 

desemnat in vederea clarificarii oricarei probleme si obţinerii celor mai corecte soluţii. Dacă sunt nelămuriri referitor 

la obiectivele stabilite, expertul contabil poate solicita lămuriri, astfel încât lucrările elaborate să fie clare şi să nu 

comporte interpretări. În ceea ce priveşte solicitarea majorarii onorariilor, aceasta sa fie temeinic justificată, 

asigurand expertii ca acestea vor fi aprobate.  

Scopul acestei întruniri l-a constituit diminuarea problemelor ce apar în efectuarea expertizelor judiciare şi 

îmbunătăţirea colaborării cu organele beneficiare a expertizelor contabile judiciare, discutiile s-au purtat interactiv. 

 Totodată auditorul de calitate a supus atenţiei respectarea standardului profesional nr. 35 în efectuarea 

lucrărilor de expertiză contabilă şi a adresat din nou solicitarea ca lucrările ce nu detin viza auditorului de calitate să 

nu fie acceptate de instanta de judecata. 

Curs de pregătire profesională 

Filiala C.E.C.C.A.R. Gorj a organizat în perioada 23 – 30 iunie 2012 curs  

de ,,Expertiza contabilă şi Doctrina şi deontologia profesională”, susţinut de doamna lector formator ,,Leuştean 

Doina”. Cursul a fost organizat în urma solicitărilor membrilor, având în vedere cerinţele pieţei şi complexitatea 

obiectivelor expertizelor contabile judiciare. La acest curs au participat aproximativ de 50 de experţi contabili, 

înscrişi în GEJ. Cunoştinţele dobândite în cadrul acestui curs au fost legate atât de modul de întocmire al 

expertizelor, cu accent pe importanţa cunoaşterii  reglementărilor procedurale, legale, profesionale privind 

activitatea de expertiză contabilă judiciară, dar şi de doctrina şi deontologia profesională pe care trebuie să o 

respecte membrii noştri în efectuarea misiunilor specifice profesiei contabile. 

 

FILIALA HARGHITA 
Curs de pregatire profesionala continua din 4-5 şi 11-12 mai 2012 

 La filiala CECCAR Harghita în zilele de 4-5 şi 11-12 mai 2012 s-au desfăşurat, în cadrul programului de dezvoltare 

profesională continuă, cursuri de IFRS, Audit, Doctrină şi deontologie profesională şi Standarde profesionale. 
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Cursurile au fost organizate  la Casa se studii Jakab Antal din Şumuleu Ciuc la care au participat 202 membrii. 

Durata cursurilor a fost de 40 de ore. Cursurile au fost ţinute de lectori abilitaţi CECCAR: prof.univ.dr. Caloian 

Florentin, lector univ.dr. Răpcencu Cristian, preşedinte filiala Harghita Kanyaro Ivan şi director executiv Popa Aved 

Marta Csilla. 

La  terminarea fiecărui curs au fost susţinute teste de verificare a cunoştinţelor. 

Au fost dezbătute şi rezolvate problemele cu care cursanţii se confruntă în practica de zi cu zi . 

 Din fişele de evaluare , completate de cursanţi, reiese că aceste cursuri au fost apreciate ca fiind utile, de mare 

folos venind în sprijinul profesioniştilor contabili. 

 

Intalnire de lucru cu membri GEJ din 31.05.2012 

În data de 31 mai, în sala de curs George Bariţiu de la sediul CECCAR Filiala Harghita, a avut loc întâlnirea de 

lucru cu tema  Reglementările legale, procedurale şi profesionale în expertiza contabilă-  Codul de Procedură Civilă 

şi Codul de Procedură Penală aplicabile din 15,07,2012. 

La întâlnire au participat 14 experţi contabili care fac parte din Grupul Experţilor Judiciari, fiind prezenţi 
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Preşedintele filialei d-nul Kanyaro Ivan şi directorul executiv Popa Aved Marta Csilla. 

Subiectele dezbatute, axate pe modificările aduse de Codului de Procedura Penala si Codului de Procedura Civila 

incepand cu data de 15,07.2012, au fost: 

- Numirea expertilor contabili în cauza;  

- Dispunerea efectuării expertizei;  

- Obiective cuprinse în ordonanţa;  

- Documentarea experţilor contabili;  

- Termenele de depunere a lucrărilor de expertiză judiciară;  

- Decontarea expertizelor dispuse;  

- Efectuarea unei noi expertize;  

- Suplimentul de expertiză;  

- Inlocuirea expertului;  

- Citarea părţilor;  

- Completarea raportului de expertiză;  
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- Incuvinţarea expertizei;  

- Drepturile băneşti ale expertului;  

- Termenul de prescripţie;  

- Probleme întâlnite în activitatea de expertiză contabilă judiciară.  

Problemele ridicate de participanţi au fost: 

- Cu privire la stabilirea obiectivelor sunt cazuri în care acestea nu sunt clare, concise şi ne există posibilitatea 

modificării acestor. Spre exemplu sunt situaţii în care se solicită ca expertul să se pronunţe asupra abaterilor făcute 

de părţi, sau dacă ancheta efectuată este corectă; 

- În ceea ce priveşte stabilirea onorariilor experţii consideră că onorariile provizorii sunt foarte mici, multe 

dintre acestea sunt inferioare cuantumului amenzii cu care este ameninţat expertul pentru neefectuarea sau 

nedepunerea în termen a raportului . Deasemenea sunt cazuri în care experţii contabili nu-şi încasează diferenţa de 

onorariu în special la expertizele dispuse de organele de cercetare penală din cadrul IPJ Harghita.  

- Altă problemă ridicată de participanţi a fost faptul că unii experţi sunt numiţi în foarte multe expertize, iar alţii 

mai ales cei noi nu primesc lucrări de expertiză. În cazul expertizelor judiciare dispuse de organele IPJ lucrările sunt 

atribuite prin oferte de preţ solicitate de la experţii contabili, fapt ce a dus la concluzia că nu contează calitatea 

lucrărilor ci doar onorariul cât mai mic, în condiţiile în care la multe lucrări de expertiză onorariile nu sunt pe 

măsura muncii depuse. 

Ţinând cont de faptul că majoritatea problemelor apar în cazul expertizelor judiciare dispuse de organele de 

cercetare din cadrul IPJ Harghita, s-a luat în considerare oportunitatea de a derula şi aceste expertize prin Biroul 

local de expertiză de pe lângă Tribunalul Harghita. 

Iunie  2012, Nr. 6/2012                                                    Etică  •  Educaţie  •  Calitate 



www.ceccar.ro                                                                                                                                            44 

Curierul filialelor 

FILIALA IALOMITA 
1.    În spiritul Protocolului de colaborare încheiat cu ITM Ialomița precum și pentru a continua informarea periodică 

asupra evoluției legislației și problematicii specifice în domeniul relațiilor de muncă în data de 16.05.2012 începând 

cu ora 14.00 în sala de cursuri a filialei s-a desfășurat masa rotundă cu tema “Bilanțul unui an de aplicare a noului 

Cod al Muncii” la care au participat alături de 30 de membrii ai filialei  dl. inspector șef Nedelcu Marian, dna. State 

Aurelia - șef serviciu relații de muncă și dna consilier Camelia Caraș. 

Având în vedere tema propusă au fost trecute în revistă principalele date 

statistice reflectate în evidențele Inspectoratului de muncă în perioada analizată: 

astfel între 01.05.2011-01.05.2012 au fost efectuate un număr de 1603 controale, 

acordându-se un număr de 468 de sancțiuni din care 118 pentru întocmirea 

Revisal. 

    La nivelul județului Ialomița sunt înregistrați un număr de 78 de prestatori de 

servicii pentru un număr de 856 de societăți comerciale ponderea importantă în 

cadrul acestor prestatori fiind cea a  membrilor CECCAR. 

     După trecerea în revistă a principalelor date statistice dl. inspector șef al ITM 

Ialomița a adus în atenția participanților principalele modificări aduse Legii 108/1999 pentru înființarea și 

organizarea Inspecției Muncii  prin Legea 51/19.03.2012. Modificările  

importante constau mai ales în extinderea drepturilor inspectorilor de muncă în 

ceea ce privește accesul în incintele controlate, posibilitatea sancționării inclusiv 

a persoanei care refuză  să dea declarație inspectorilor de muncă cu privirea la 

statutul său în cadrul entității verificate. 

     Ultima parte a întâlnirii a fost rezervată sesiunii de întrebări și răspunsuri 

spețele aduse în discuție fiind foarte diverse, participanții găsind răspunsuri la 

întrebările adresate invitaților și demonstrând încă o dată dacă mai era nevoie 

utilitatea întâlnirilor între autorități și cei care pun în practică reglementările în 

anumite domenii de activitate.     

2.      În data de 28.05.2012 începând cu ora 10.00  în sala de consiliu a filialei s-a desfășurat o întâlnire de lucru cu 

participarea în calitate de invitat a dlui.Nițu Florin Stelian coordonatorul structurii locale a Consiliului Concurenței 

care împreună cu președintele dna.Malama Camelia, membrii consiliului și directorul executiv al filialei, au dezbătut 

problemele de interes comun și modul în care membrii filialei pot sprijini procesul de diseminare a informației 

privind atribuțiile, rolul și modul de implicare al Consiliului Concurenței 

în combaterea practicilor care afectează mediul concurențial.  

   Discuțiile au fost axate pe modul în care Consiliul Concurenței se poate 

implica în bunul mers al pieței locale, prezentându-se principalele aspecte 

pe care conducerea locală a acestei structuri le consideră extrem de 

necesar a fi prezentate reprezentanților mediului de afaceri local precum 

și profesioniștilor contabili prin intermediul cărora se pot face cunoscute 

mult mai bine aspectele legislative cu privire la concurență. 

   Un aspect prezentat pe larg a fost modul în care se pot acorda ajutoarele 

de stat și rolul Consiliului Concurenței în supravegherea autorităților 

locale care pot acorda facilități investitorilor. 

Au fost stabilite coordonatele participării reprezentanților Consiliului 

Concurenței la întâlnirile pe care filiala le va organiza în parteneriat cu mediul de afaceri local. 
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1.   În conformitate cu programul de activitate aprobat de Conferința Națională , cenzorii reprezintă o categorie 

importantă de membrii pentru a căror   pregătirie profesională continuă se organizează seminarii profesionale pe 

diferite teme de interes, asfel că în data de 14 iunie 2012 începând cu ora 13.00 în sala de cursuri a filialei s-a 

desfășurat  seminarul cu tema "Cenzoratul -  atribuțiile și responsabilitățile cenzorului expert contabil",  care 

avut ca obiectiv prezentarea și reamintirea unor prevederi ale standardelor și normelor profesionale cu privire la 

activitatea de cenzorat precum și aspecte practice în derularea activității de cenzorat.  

2.   În data de 20.06.2012 începând cu ora 14,00 în , în sala de cursuri a 

Filialei Ialomița s-a desfașurat întâlnirea de lucru semestrială  cu 

membrii filialei care au fost înscriși în Grupul Experților Judiciari  la 

care au fost invitați să participe reprezentanții principalilor benficiari ai 

lucrărilor de expertiză contabilă judiciară. Au răspuns invitației de a 

participa la această întâlnire de lucru care a avut tema ” Relația 

experți contabili -  beneficiari ai lucrărilor de expertiză contabilă 

judiciară prin prisma modificărilor aduse   Codului de procedură 

civilă ” , președintele Tribunalului Ialomița, dl.Traian Ionescu,  

dl.comisar  Marioara Florin   – reprezentant  al Biroului Investigare 

Fraude din cadrul IPJ Ialomița precum și un  număr de 27 de experți 

contabili înscriși în Grupul Experților Judiciari, alături de membrii 

Consiliului Filialei, directorul executiv și auditorul filialei. Întâlnirea 

semestrială a Grupului experților judiciari, a urmărit  informarea  asupra modului cum s-a desfășurat activitatea 

acestui grup în perioada scursă din acest an, văzută prin prisma auditului de calitate,  de analizare a  

comportamentului deontologic al experților contabili în derularea activității de expertiză contabilă judiciară văzută 

prin prisma principalilor beneficiari ai acestor lucrări, de informare  cu privire la  modificările intervenite în Codul 

de Procedură Civilă precum și în cadrul Normelor CECCAR .   În cadrul seminarului a fost rezervat un modul 

distinct tratării unor spețe practice care a avut ca temă ” Expertizele contabile judiciare  care au ca obiective 

stabilirea drepturilor de pensie ” temă prezentată și mediată de dna. Postole Olivia membru titular al Consiliului 

filialei și director adjunct al Casei de Pensi Ialomița. 

3. În data de  25 iunie 2012 începând cu ora 14,00 în sala de cursuri a filialei 

Ialomița s-a desfășurat acțiunea cu tema ” Antreprenoriat local, 

finanțatori, instituții publice – punți de comunicare”, acțiune care a reunit 

reprezentanți ai mediului local de afaceri , membrii ai   UGIR filiala Ialomița 

conduși de dl președinte Șerbănescu Virgil, conducerea executivă a filialei 

UGIR 1903 reprezentată de dl.director Vasile Cornel, marele absent fiind 

dl.Costea Marian președintele CNIMM filiala Ialomița. S-au alăturat 

antreprenorilor locali dl. Primar al Municipiului Slobozia – ing.Alexandru 

Stoica, dl. director adjunct al DGFP Ialomița – ec.Dorobăț Gheorghe, 

dl.Voicu Valerian în calitate de reprezentant local al Consiliului Concurenței 

și reprezentanții a 10 din cele 15 instituții financiar bancare care sunt 

reprezentate la nivel local respectiv: director IMM în cadrul Sucursalei BCR Slobzia - dna. Stoica Ioana, dna.Simion 

Rovana – director al filialei Ialomița a Băncii Comerciale Carpatica, dl. State Marian- director al sucursalei Ialomița 

a Băncii Românești, dna Simona Arsenie reprezentant al Băncii Transilvania, dl. Olteniceanu Mihai director al 

sucursalei Bancpost Slobozia, reprezentantul CEC Bank Slobozia- dl. Cojocaru Ionel, dna. Petrache Elena – director 

al sucursalei Ialomița al OTP Bank, dna. Zahiu Ana – director IMM în cadrul Raiffeisen Bank Slobozia, 

dna.Soreanu Luminița- director al sucursalei RIB Slobozia.  

   Membrii Consiliului Filialei, președintele Comisiei de disciplină,  directorul executiv al filialei și administratorii 
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societăților de specialitate membre CECCAR   

au întregit tabloul participanților la această 

întâlnire moderată de președintele filialei.          

    Acțiunea a fost organizată sub egida 

”Nouă ne pasă” și a urmărit consolidarea 

rolului și locului filialei în viața economică și 

socială a comunității locale de afaceri, 

comunității financiare și a celei constituită 

din autoritățile locale. 

     Întâlnirea s-a dorit a fi una interactivă în 

cadrul căreia toți participanții să-și poată 

manifesta liber ideile și soluțiile la 

problemele aflate pe agenda evenimentului, 

rezultatul fiind deschiderea punților de 

comunicare între cei care-și pun laolată 

ideile, banii și energia pentru a construi 

afaceri de succes, cei care sprijină prin 

finanțare aceste afaceri și cei care reprezintă 

interesul local. 

 

După trei ore de dezbateri pe temele aflate pe ordinea de zi, concluzia împărtășită de toți cei prezenți a fost că aceste 

tipuri de întâlniri sunt extrem de necesare, mediul de afaceri local  simțind nevoia unor astfel de întâlniri în care și 

dumnealor să fie ascultați, să-și spună punctul de vedere față de modul în care se aplică legislația, în care băncile 

înțeleg să interacționeze cu ei și 

să-i sprijine nu doar să-și atingă 

obiectivele și targheturile de 

vânzări, în care reprezentanții 

autorităților locale să vină și să 

spună cum pot să contribuie la 

bunul mers al afacerilor 

dezvoltate în localitate.  

 Și prin această acțiune filiala 

locală a CECCAR și-a 

demonstrat rolul de liant și 

moderator al factorilor implicați 

în dezvoltarea unei economii 

locale viabile și ancorate în 

realitățile vremurilor actuale. 
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FILIALA IASI 
In zilele de 13 şi 28 iunie 2012  au avut loc, la sediul filialei, două întâlniri cu experţii contabili înscrişi în Grupul 

Experţilor Judiciari. Alături de conducerea filialei, la aceste întâlniri au participat şi auditorii de calitate.  

Conducerea filialei şi-a propus ca până la începutul lunii septembrie 2012 să organizeze astfel de întâlnirii cu toţi 

membrii înscrişi în GEJ pentru a vedea concret cu ce probleme se confruntă aceştia în activitatea de expertiză 

contabilă judiciară.  După finalizarea acestor intâlniri şi centralizarea tuturor problemelor ridicate de membri, se va 

organiza o întâlnire cu conducerea Tribunalului Iaşi pentru a încerca soluţionarea acestora. 

Intalnirile au avut un caracter interactiv, dându-se cuvântul, pe rând, fiecărui participant. 

In urma discuţiilor, s-au desprins următoarele: 

 

Numirea experţilor  

- instanţele stabilesc termene foarte scurte şi, prin urmare, 

nu se poate respecta termenul de 5 zile pentru avizare la 

auditorii de calitate şi depunerea la organul beneficiar; 

- numirile experţilor în cauze ajung foarte târziu la aceştia, 

uneori chiar în ziua termenului de judecată; 

- nu se respectă întotdeauna de către instanţe opţiunile 

experţilor contabili privind specializările; 

- expertizele contabile judiciare nu sunt repartizate în mod 

echitabil, la organele de cercetare în special fiind 

„abonaţi” anumiţi experţi; Spre exemplu, sunt experţi care 

de 2 anu nu au primit nici o expertiză contabila. 

Stabilirea obiectivelor 

- obiective stabilite de către părţi, neanalizate de instanţă, 

care nu sunt clare; 

- de cele mai multe ori nu se pot modifica obiectivele din cauză că judecătorii nu acceptă acest lucru; 

Criterii de stabilire a onorariilor 

- onorarii provizorii foarte mici şi neîncasarea diferenţelor de onorarii; 

- să se stabilească un onorariu provizoriu de minim 1.000 lei; 

- depunerea lucrării să se efectueze după ce s-a făcut dovada că a fost plătit onorariul final; 

- avocaţii părţilor contestă onorariul solicitat de expert, chiar daca acesta depune decont justificativ în care prezintă 

detaliat cheltuielile efectuate şi timpul alocat pentru a răspunde la obiectivele expertizei contabile. Unul dintre 

experţii prezenţi ne-a semnalat faptul că a fost recuzat într-o cauză penală pe motiv că onorariul solicitat era prea 

mare; 

- ar trebui mai multă unitate între experţii contabili şi toţi să practice cam aceleaşi onorarii; 

Condiţii de efectuare a expertizelor  

- obţinerea cu dificultate a actelor de la asociaţiile de proprietari; 

- nu sunt condiţii de studiere a dosarelor la arhivă; 

- dosarele nu se găsesc la arhivă, expertul trebuind să revină de mai multe ori pentru studierea acestuia; 

- se obţin foarte greu copii după documentele de la dosar. 

Alte aspecte 

- mai mulţi experţi prezenţi la cele două întâlniri au semnalat faptul că nu există colaborare între expertul numit şi 

experţii desemnaţi din partea părţilor şi că ar trebui prevăzute nişte reguli mai clare în acest sens; 

- legat de Fişa de opţiuni pe care o completează membrii, se fac următoarele propuneri: 
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De separat ONG-urile de asociaţiile de proprietari; 

De separat drepturile salariale de pensii, având în vedere că nu toţi experţii sunt specialişti în calcul de pensii; 

De introdus o nouă specializare, respectiv „Evaluarea întreprinderii conform standardului profesional nr. 37 emis 

de CECCAR”. Solicităm acest lucru deoarece  au fost expertize contabile care aveau şi obiective legate de 

evaluarea întreprinderii şi pe care experţii le-au refuzat, motivând că nu deţin competenţele necesare. Spre 

exemplificare, menţionăm adresa primită în luna iunie de la Tribunalul Iaşi prin care ni se solicită o listă cu 3 – 5 

experţi care să deţină competenţele necesare, motivat de faptul că în situaţia transmisă de CECCAR nu se regăseşte 

această specializare. 

- să nu se renunţe la principii în favoarea actului juridic; 

Relaţia cu departamentul audit de calitate 

- nemulţumiri în cazul câtorva experţi faţă de referatele auditorilor de calitate. Aceştia solicită să se dea posibilitatea 

expertului contabil să işi spună punctul de vedere sau să aibă dreptul de a contesta acest referat, deoarece 

răspunderea finală asupra lucrării întocmite revine doar expertului contabil; 

- majoritatea celor prezenţi au declarat că sunt mulţumiţi de profesionalismul auditorilor de calitate, care le-au 

acordat sprijin în efectuarea expertizelor contabile şi nu au reproşuri privind activitatea acestora, chiar dacă unii au 

avut întocmit referat; 

In luările de cuvânt, auditorii de calitate prezenţi la cele două întâlniri au precizat următoarele: 

 standardele profesionale, în speţă standardul 35, sunt obligatorii pentru toţi experţii indiferent de cine sunt 

auditorii; 

 auditarea lucrărilor de expertiză se face în conformitate cu Regulamentul privind auditul de calitate în 

domeniul serviciilor contabile, aflat şi pe site-ul filialei; 

 disponibilitatea permanentă a auditorilor de a asigura, în mod colegial, consultanţă tuturor celor interesaţi; 

 în ceea ce priveşte onorariile s-a recomandat experţilor ca la primul termen să se depună în instanţa programul 

detaliat de lucru al expertizei şi estimarea onorariului, în condiţiile în care instanţele nu aplică prevederile 

Legii 202/2010 (convocarea expertului în camera de consiliu pentru a solicita acestuia  să se pronunţe asupra 

costului estimativ al lucrării şi durata de timp necesară efectuării expertizei.); 

 mulţi experţi nu cunosc modul de calcul al penalităţilor la asociaţiile de proprietari adesea acestea calculându-

se la sold şi nu la debitul lunar; 

 când obiectivele nu sunt clare aşa cum prevede şi standardul profesional, experţii trebuie să ia legătura cu 

organul care a dispus expertiza; 

 experţii nu trebuie să facă încadrări juridice chiar dacă li se solicită prin obiective; 

 în ceea ce priveşte termenul de prescripţie a debitelor şi 

accesoriilor se recomandă experţilor să analizeze plăţile 

efectuate şi să pună la dispoziţia instanţei prin raportul de 

expertiză toate informaţiile, inclusiv luarea la cunoştinţă 

de către debitor, data plăţilor efectuate , pentru că numai 

instanţa are competenţa de a stabili termenul de 

prescripţie (dacă acesta s-a întrerupt sau nu prin 

recunoaşterea debitului, etc.). 

 

 Toţi experţii participanţi au considerat ca fiind foarte utile 

aceste întâlniri, atât pentru găsirea unor soluţii de rezolvare a 

problemelor cu care se confruntă, cât şi pentru o mai bună 

cunoaştere şi relaţionare între aceştia. 
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FILIALA ILFOV 
In data de 27 Aprilie 2012 a fost organizata o masa rotunda cu tema “Colaborarea dintre CECCAR si 

Administratia Fiscala in sprijinul contribuabilului” impreuna cu specialisti si cadre de conducere din Administratia 

Finantelor Publice Ilfov. 

Intrunirea a avut loc la sediul AFP Ilfov, str Lucretiu Patrascanu nr 10 Bucuresti si a reunit un grup de 15 experti 

contabili din care 4 experti contabili judiciari si 3 persoane din conducerea AFP Ilfov, respectiv dl director adj 

Cristea Dumitru, dna Anghel Mirela, sef department asistenta contribuabili si dna Tololoi Mariana, sef department,  

responsabil cu fisa pe platitor. 

            Intalnirea a fost moderata de dna presedinte expert contabil Constantin Maria impreuna cu dl director Cristea 

Dumitru. 

            Temele care au fost puse in discutie si analizate prin interventia participantilor au fost: 

-  rolul important pe care il ocupa expertulu contabil si contabilul autorizat in economie, prin calcularea si declararea 

corecta a taxelor  si impozitelor datorate la bugetul de stat , la bugetele locale si bugetul asigurarilor sociale; 

-  elaborarea de  planuri de afaceri care sa duca la cresterea  profitului si implicit a impozitelor colectate; 

Spicuim din interventiile participantilor: 

-  in prezent sunt probleme de comunicare cu anumite compartimente din cadrul ANAF, iar solutionarea adreselor 

depuse dureaza foarte mult , ceea ce conduce in unele cazuri la generari de accesorii , la pierderea unor licitatii 

urmare a neobtinerii la timp a atestatului fiscal . 

- expertii contabili  au solicitat simplificarea modului de acces la dosarul fiscal , deoarece in prezent sistemul are 

mari deficiente.  

- din partea ANAF s-au comunicat un nr. de telefon si o adresa de e-mail la care sa se poată solicita informatiile 

necesare. Totodata s-a convenit de comun acord ca reglarea fisei sintetice sa se faca cel putin o data la trei luni in 

vederea completarii datelor lipsa , situatie care conduce la intarzierea obtinerii certificatelor fiscale.  

- s-a propus de asemeni ca obligatiile fiscale sa fie inventariate la sfarsitul anului , cu confirmare din partea 

contribuabilului , astfel ca la obtinerea unui certificat fiscal sa nu mai fie  necesara o analiza din 2004 la zi 

- s-a facut propunere din partea membrilor CECCAR ca instiintarile de stingere a creantelor, notificarile sau diverse 

solicitari din partea ANAF sa fie trimise pe cale electronica si nu prin posta cum se procedeaza in prezent , pentru 

primirea informatiei intr-un termen cat mai scurt,  efectuandu-se totodata si o economie baneasca prin eliminarea 

costurilor postale.  

- atat experti contabili si contabili autorizati  cat si reprezentantii ANAF  văd in viitor ca necesara o mai buna 

colaborare intre institutii; 

- referitor la expertiza contabila judiciara, reprezentntii ANAF in anul 2012 nu au avut cazuri in care sa fie 

contestate in instanta acte administrative intocmite de inspectorii fiscali si pentru care sa fie solicitate expertize 

contabile judiciare de catre Tribunal sau Judecatorie, pe aceasta tema s-a convenit ca in asemenea cazuri sa se 

procedeze la informari reciproce respectându-se limitele profesionalismului fiecarei institutii . 

- pentru o mai buna colaborare intre contribuabili si ANAF , reprezentanti ANAF au solicitat ca in relatia cu ANAF 

sa nu se mai prezinte decat persoane competente, respectiv seful departamentului contabil, deoarece inspectorii si 

sefii de departamente pierd foarte mult timp cu raspunsul catre delegati diversi care de cele mai multe ori nu cunosc 

speta pentru care s-au deplasat la ANAf . 

- s-a convenit de comun acord ca cel putin odata la 6 luni sa se realizeze o intalnire cu ANAF(Ilfov)  in care sa se 

dezbata problemele intalnite in activitatea fiecarei institutii si sa se gaseasca solutii de comun acord. 

              In data de 04 Mai 2012 a fost organizat un seminar la sediul filialei CECCAR Ilfov cu tema “ Prioritati 

comune pentru expertii contabili  CECCAR si inspectorii ITM Ilfov”. 

Discutiile au avut loc cu participarea a 13 experti contabili si a Inspectorului Sef  adjunct al ITM Ilfov, dl Radu 
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Cornel. 

            Intalnirea a fost moderata de dna presedinte expert contabil Constantin Maria impreuna cu dl Inspector sef 

adunct. 

            Temele care au fost puse in discutie si analizate prin interventia  participantilor au fost: 

 

             In primul rand au fost dezbatute  prevederile articolului 3 din Protocolul de colaborarea incheiat intre ITM 

Ilfov si CECCAR Ilfov, urmare protocolului de colaborare incheiat la nivel superior intre CECCAR  si Ministerul 

Muncii. 

In urma discutiilor au fost precizate sarcinile fiecarei parti si necesitatea colaborarii si informarii  reciproce. 

ITM Ilfov prin reprezentantul sau a declarat ca pentru expertii contabili din Ilfov uşa este deschisa in vederea 

rezolvarii oricaror solicitari 

            In partea a doua a seminarului , dl Inspector Sef adjunct a prezentat ultimele modificari aparute in domeniul 

legislatiei muncii: legea 51/2012 , deasemeni  care sunt persoanele autorizate sa inregistreze si sa transmita in 

REVISAL,  care sunt formalitatiile pe care trebuie sa le efectueze angajatorul in cazul in care se imputerniceste o 

persoana juridica in baza unui contract ; modul de incadrare si plata a zilierilor si in ce conditii ; documentele care 

trebuie sa fie intocmite de angajator; obligativitatea pe care o au angajatorii si in ce conditii  in vederea realizarii 

demersurilor necesare intocmirii contractului colectiv de munca; conditiile de eliberare ale Adeverintelor solicitate 

de salariati (se fac contra cost , 40 lei la sediul ITM Ilfov , in urma solicitarii salariatului) , care sunt sanctiunile 

pentru nerespectarea unor prevederi ale legislatiei muncii; 

Deasemeni , din partea ITM s-a insistat pe solicitarea unei colaborari,  adresata  membrilor CECCAR in vederea 

recuperarii unor debite restante reprezentand comisioane ITM . 

          Urmare a informarii facute in cadrul seminarului  ca in perioada imediat urmatoare inspectorii vor merge pe 

teren sa colecteze debitele restante , membrii CECCAR au venit cu propunerea ca ITM sa posteze pe site-ul  propriu  

lista societatilor care au comisioane neachitate, in vederea atentionarii conducerii societatilor de catre contabili, 

pentru  achitarea acestora si pentru  corectarea situatiilor. 

Membrii CECCAR au ridicat in continuare problema conditiilor contractuale obligatorii de salarizare, prevazute in 

contractele individuale de munca si diverse aspecte legate de modul de incadrare a unor salariati.  

         S-a ridicat problema declararii (ca o propunere) in Revisal al unui salariu in valuta , avand in vedere cand  

plata salariilor se fac in valuta, iar convertirea in lei se face la cursul din ultima zi a lunii conform Codului fiscal , in 

vederea calcularii si  retinerii  impozitelor si contributiilor sociale.  

Incepand cu HG  500/2011, exista obligativitate declararii salariului tarifar in REVISAL, iar cursul BNR difera de la 

luna la luna , ceea ce implica transmiterea lunara a modificarii salariului in functie de curs.  

         Pentru a se elimina acest aspect ,CECCAR prin membrii sai, a propus pe cat posibil , gasirea unor  solutii  ca 

salariul sa fie declarat in REVISAL  in valuta-  stabilit in contractul individual de munca - si nu in echivalent in lei , 

astfel se va elimina transmiterea luna de luna a modificarilor intervenite datorita schimabrii cursului valutar  

          Avand in vedere ca legislatia muncii este in stransa corelatie cu legislatia de medicina a muncii , au fost 

ridicate probleme legate de medicina muncii, dar subiectele nu au putu fi dezvoltate ,reprezentantul ITM fiind  

specialist in legislatia muncii nu si a  medicinei muncii. De comun acord s-a convenit ca la o viitoare intalnire cu 

iTM sa fie prezent si un reprezentant de medicina muncii pentru a se putea dezbate si acest tip de probleme.  

In finalul discutiilor  s-a convenit de comun acord ca cel putin odata la 6 luni sa se realizeze o intalnire similara cu 

cea prezenta  in care sa se dezbata problemele intalnite in activitatea fiecarei institutii si sa se gaseasca solutii de 

comun accord. 

      In data de 25 Mai 2012 orele 11,00 a avut loc un seminar organizat la sediul ITM Ilfov din Bucuresti cu 

participarea (15) unui numar de experti contabili , directori si administratori de societati comerciale de expertiza 

contabila si de reperzentanti ai acestora, pe segmentul de HR. 
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Din partea ITM Ilfov au luat parte Inspector Sef adjunct Radu Cornel, Inspector Inspectia Muncii dna Petrescu 

Dorina si Inspector Sanatate si Securitatea Muncii, dna Costea Maria. 

Din partea filialei CECCAR Ilfov a reprezentat dna presedinte Constantin Maria. 

Seminarul a durat cca 90 de minute si au fost dezbatute urmatoarele teme: 

1.Corectitudinea si importanta intocmirii si prezentarii odata cu Contractul de angajare a Avizului 

medical,necesitatea intocmirii si prezentaruu urmatoarelor documente: Fisa de expunere la risc , Fisa de aptitudini; 

Fisa de evaluare, Fisa postului, nevoia evaluarii locului de munca pentru gravide.Amenda pentru neinmanarea unui 

exemplar din contract angajatului.Amenda pentru lipsa pontajului.Fisa de identificare a salariatului. 

2.Calculul si evaluarea Concediului de odihna anual, recomandari, speze prezentate de invitati(CECCAR) discutii si 

aprecieri, planificare, numar zile de CO acordate obligatoriu in prima transa.Concedii medicale, conditii de 

acordare, control.Concedii fara plata;cadrul legal. 

3.REVISAL: modalitati de functionare, posibilitati de a opera modificari,propuneri de imbunatatiri. 

     Expertii contabili , administratorii si directorii de HR au informat conducerea ITM cu privire la problemele 

specifice pe care le ridica gestionarea clientilor pe ramuri diferite de activitate. 

    Inspectorii ITM au fost receptivi, documentati si au oferit solutii la obiect. 

Atmosfera discutiilor a fost cu un pronuntat caracter profesional avand aprecieri din ambele parti si dorinta de a 

continua seria intalnirilor bilaterale. 

ITM Ilfov a pus la dispozitia societatilor reprezentate de expertii contabili a unor liste cu debite restante in dorinta 

de a fi comunicate conducerilor spre stingere. 

 

In cadrul actiunilor privind Organizarea Profesiei, in data de 28 iunie 2012 s-au tinut la Buftea lucrarile unei Mese 

rotunde, organizate de Consiliul filialei impreuna cu Executivul, având urmatoare ordine de zi: 

 

1.Seminarului profesional ,,Ridicarea calitatii actului de expertiza contzabila judiciara  in relatia justitie-client-

expert contabil,, 

2.Prezentarea de noutati in materie fiscala, valabile dupa 01 Iulie 2012 

3.Manualul de Politici Contabile-consideratii 

 

Pentru punctul de la nr 1: Seminarului profesional ,,Ridicarea calitatii actului de expertiza contzabila judiciara  in 

relatia justitie-client-expert contabil,, 

Mentionam urmatoarele: 

     Au participat experti contabili din cadrul Filialei CECCAR Ilfov impreuna cu invitati din partea CECCAR si 

Politiei Romana. 

 Au fost invitati sa participe expertii contabili judiciari la nivelul filialei CECCAR Ilfov precum si  reprezentanti din 

partea Tribunalului Ilfov,  Tribunalului Bucuresti , Politiei Ilfov, Politiei Municipiului Bucuresti, Politiei Buftea 

     Au participat din partea CECCAR , doamna director Boban Elena si un reprezentant din partea  Politiei .  

Intervenia (si insistent)  noastra la Tribunalul Bucuresti a fost la  nivelul  vicepresedintelui,   judecator Laura 

Radu,  de la care am solicitat prezenta unui judecator delegat ,  aceasta institutie, desi este principalul beneficiar al 

expertizelor contabile judiciare, nu a raspuns solicitarilor noastre. 

    Dezbaterile au fost coordonate de  doamna presedinte Constantin Maria care a prezentat principalele probleme 

care apar in efectuarea raporturilor de expertiza Contabila, urmare a diverselor solicitari venite din partea 

membrilor. 

Membrii filialei, experti contabili judiciari, au luat cuvantul si au marcat dferite aspecte al practicii profesiei. 

    Astfel, retinem ca  doamna expert contabil Militaru Maria a ridicat problema expertilor consilieri, care nu 

conlucreaza cu expertul numit si acest fapt conduce la intarzierea depunerii raporrtului la organul care l-a solicitat .  
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Totodata a solicitat sa se gaseassca o solutie prin care expertii consilierii sa se implice in efectuarea raportului de 

expeertiza contabila si sa nu mai traga de timp.   

   Alte probleme sesizate din luarile de pozitie ale participantilor:  

- expertul numit a efectuat raportul contabil si l-a depus la termenul prevazut , iar avocatii nu au fost de acord cu 

acesta , iar instanta , la cererea partilor a dispu recuzarea lucrarii si numirii altui expert ,iar expertul nu a mai primit 

onorariu. 

- s-a depus decontul de onorariu pentru intocmirea raportului de expertiza , odata cu Raportul de expertiza contabila, 

iar Instanta nu l-a mai luat in discutie , iar expertul a ramas cu onorariul provizoriu incasat ; 

- adresele de numire ale expertilor vin cu o zi doua inainte de termenul de depunere a Raportului de expertiza, ceea 

ce face ca expertul sa solicite un nou termen , fapt ce conduce la concluzia la care a ajunj organele judecatoresti, 

experti nu respecta termenele de depunere ; 

- obiectivele formulate, mai ales cele dispuse de  organele de urmarire , sunt de natura juridica sau tehnica , care nu 

sunt de competenta expertilor contabili; 

- onorariile platite de fondurile politiei se incaseaza foarte greu , peste cel putin 6 luni de la data depunerii 

raportului ,  daca exista posibilitatea ca acestea sa fie achitate intr-un termen mai rezonabil 

- avand in vedere ca la CECCAR Ilfov auditorul de calitate este indisponibil pe termen lung din cauza unui concediu 

de maternitate cumulat cu concediu pentru ingrijire si crestere copil , s-a solicitat de catre membrii experti contabili 

judiciari, daca este posibil ca o zi pe sapatamana sau la doua saptamani sa vina la sediul Filialei Ilfov in Buftea un 

auditor de calitate de la Filiala Bucuresti, iar , aceste date sa fie mediatizate pe site-ul  Filialei Ilfov. 

     Doamna Director Elena Boban a prezentat importanta auditului de calitate , necesitatea colaborarii dintre expertul 

contabil numit si expertii consilieri si care sunt consecintele , conform Normei 35 de prezentare a unui raport si 

depunerea lui fara a fi vizat de auditorul de calitate , fara a fi stampilat si semnat de experti consilieri in cazul in care 

exista.  

Expertul Contabil judiciar Dragomir Sorin impreuna cu alti membrii au solicitat ca expertul numit sa nu 

mai  conlucreze cu experti consilieri, acestia sa intocmeasca raport separat . Conform normei 35 , a codului de 

procedura civila de expertiza contabila , iar in cazul existentei de opinii separate acestea sa fie inserate in acest 

raport ca opinii ale expertilor consilieri. 

      Neparticipand nimeni din partea organelor judecatoresti, o mare parte din problemele ridicate de expertii 

contabilijudiciari  au ramas nediscutate si nu s-a putut avansa solutii, drept pentru care avem in vedere 

organizarea  unui  nou seminar pe aceeasi tema la care vom reinoi invitatia , iar problemele care vor fi  ridicate de 

experti, vor fi aduse la cunostinta apartului central CECCAR.Solicitam , daca se poate initia procedura, sa fim 

sprijiniti de la nivelul Aparatului Central pentru interventie la Tribunalul Bucuresti. 

      Pentru punctul 2 de pe ordine de zi a fost prezentarea noutaţilor fiscale aparute incepand cu data de 01.07.2012 

care vizeaza veniturile realizate din profesii liberale precum :  

-“ HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004”;  

-“GHID privind declararea şi plata contribuţiilor sociale de cătrepersoanele fizice care realizează venituri din 

activităţi independente şi alte venituri”;  

- “O R D I N comun: Agentia Nationala de  Administrare Fiscala si  Casa nationala Pensii Publice, pentru aprobarea 

modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul 

public de pensii”;  

- “Agenţia Naţională de Administrare Fiscală/Cabinet Vicepresedinte: Referat de aprobare a proiectului de ordin al 

preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea formularelor “Decizie de impunere 

privind obligaţii de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale” şi “Decizie de impunere pentru plăţi anticipate 

cu titlu de contribuţii de asigurări 
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sociale de sănătate” 

       Tuturor membrilor filialei le-au fost trimise prin posta electronica toate aceste materiale  iar la seminar au fost 

dezbatute. 

      Pentru punctul 3 pe ordinea de zi a fost intocmirea “Manualului de politici contabile”.  

Doamna presedinte a prezentat temeiul legal pentru intocmirea Manualului de politici contabile, sanctiunei in cazul 

in care acesta nu exista , si o prezentare a principalelor capitole pe care acesta trebuie sa le cuprinda. 

 

FILIALA MARAMURES 
Consilierea şi orientarea profesională a absolvenţilor de la Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” din Baia 

Mare - Filiala CECCAR Maramureş a organizat o întâlnire cu absolvenţii claselor a XII-a  de la Colegiul Economic 

„Nicolae Titulescu” din Baia Mare, eveniment ce s-a desfăşurat în data de 22 mai 2012 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 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. 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. 

Conferinţa judeţeană Maramureş cu tema „Sănătatea şi transparenţa decizională în administraţia publică” 

 În cadrul şedinţei Comisiei de dialog social convocată de Instituţia prefectului – judeţul Maramureş, 

eveniment care a avut loc în data de 25 mai 2012 la Biblioteca judeţeană „Petre Dulfu” din Baia Mare, s-a dezbătut 

tema „Sănătate şi transparenţă decizională în administraţia publică”. 

 Lucrările conferinţei s-au desfăşurat în două secţiuni în cadrul cărora au fost dezbătute următoarele teme: 

Teme de dezbatere cu referire la Legea sănătăţii: 

Forma de organizare a spitalelor: instituţii publice sau ONG?. 

Finanţarea sistemului: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau Asiguratori privaţi?. 

Pachetul minim de servicii asigurat de către spitalele publice sau spitale publice-private. 

Teme de dezbatere cu referire la Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică: 
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Consultarea societăţii civile: drept sau obligaţie în luarea deciziilor publice?. 

Stabilirea domeniilor de interes public. 

Răspunderea în cazul emiterii actelor normative publicate în Monitorul Oficial al României emise cu nerespectarea 

dispoziţiilor acestei legi. 

Conferinţa a fost organizată de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Maramureş, Uniunea Judeţeană SANITAS 

Maramureş – Preşedinte dl. Mircea CIOCAN şi 

Confederaţia Sindicală Naţională MERIDIAN – Filiala 

Maramureş – Preşedinte dl. Ştefan PETRICEAN. 

La lucrările conferinţei au participat dl. Liviu Marian POP 

– Ministru delegat al dialogului social, dl. Sorin REDNIC 

– Prefectul judeţului Maramureş, dl. Nicolae BUD – 

Deputat, dl. Liviu Titus PAŞCA – Senator, dl. Teodor 

LUPUŢI – Director executiv Direcţia Generală a 

Finanţelor Publice Maramureş, reprezentanţi ai instituţiilor 

publice locale, Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş, 

reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale şi patronale din 

judeţul Maramureş, cadre medicale. 

Din partea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor 

Autorizaţi din România (CECCAR) a participat dl. 

Constantin CUCOŞEL – Preşedintele Filialei Maramureş. 

Pe parcursul dezbaterii temelor prezentate, participanţii la 

lucrările conferinţei au subliniat problemele cu care se confruntă la ora actuală sistemul de sănătate din judeţul 

Maramureş, insistându-se asupra neajunsurilor concrete ale acestuia,generate în principal de insuficienţa resurselor 

de finanţare, lipsa cadrelor de specialitate, slaba stimulare finaciară a cadrelor medicale, slaba preocupare pentru 

acţiunile de prevenire a îmbolnăvirilor şi imunizarea persoanelor tinere. 

Toate problemele sesizate de către participanţi au fost reţinute de reprezentanţii puterii prezenţi la conferinţă, ele 

urmând să fie supuse atenţiei cu ocazia dezbaterii prevederilor Legii Sănătăţii în cadrul celor două foruri legislative. 

 

Masă rotundă pe tema spălării banilor şi finanţarea actelor de terorism  

la Filiala CECCAR Maramureş 

in data de 29 mai, la sediul Filialei CECCAR Maramureş a fost organizată o masă rotundă cu tema „Rolul 

profesioniştilor contabili în activitatea de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism”. 

La întâlnire au participat membrii filialei iar din partea Inspectoratului de Poliţie al judeţului Maramureş a fost 

invitat inspectorul principal Timiş Vasile din cadrul Serviciului de 

Investigare a Fraudelor. Cu această ocazie au fost prezentate şi 

dezbătute prevederile Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi 

sancţionarea spălării banilor şi ale Legii nr. 535/2004 privind 

prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările ulterioare, 

procedurile de identificare a clienţilor şi de prelucrare a informaţiilor 

referitoare la spălarea banilor, rolul şi atribuţiile Oficiului Naţional de 

Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. 

Dl. Timiş Vasile a prezentat cazuri concrete insistând asupra rolului şi 

importanţei activităţii desfăşurate de profesioniştii contabili în 

identificarea cazurilor de spălare a banilor şi de finanţare a actelor de 

terorism. 
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Simpozionul internaţional Economie-Inovaţie-Comunicare-Universitară 

(EICU) 2012 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – Centrul Universitar de Nord din Baia 

Mare, Facultatea de Ştiinţe – Departamentul de Ştiinţe economice şi fizică, în 

parteneriat cu Biblioteca Judeţeană “Petre Dulfu” Baia Mare, Universitatea 

“Alexander Moisiu” Durres din Albania, Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi – 

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Filiala Maramureş a Corpului 

Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România – CECCAR şi Filiala 

Judeţeană Maramureş a Uniunii Generale a Industriaşilor din România – UGIR, a 

organizat în perioada 6 – 7 iunie 2012 cea de-a 4-a ediţie a  Simpozionul 

internaţional Economie-Inovaţie-Comunicare-Universitară (EICU).    

În cadrul lucrărilor simpozionului au fost prezentate lucrări ştiinţifice ale studenţilor 

şi cadrelor didactice de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – Centrul 

Universitar de Nord din Baia Mare, Facultatea de Ştiinţe – specializările 

Management, Economia firmei şi Informatică economică, Universitatea “Alexander Moisiu” Durres din Albania, Universitatea “Dunărea 

de Jos” Galaţi – Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea Karabuk din Turcia şi Universitatea din Bucureşti - 

Facultatea de Afaceri şi Administraţie. 

Acţiunea din acest an a avut loc la Biblioteca Judeţeană “Petre Dulfu” din Baia Mare şi a permis prezentarea ideilor şi a soluţiilor 

studenţilor din ţară şi din străinătate la problemele economice şi de 

educaţie a adulţilor, apelarea la noi modalităţi de specializare, precum 

şi găsirea unor soluţii de rezolvare a problemelor cu care se confruntă  

economia mondială în perioada de criză. 

De remarcat prezenţa la lucrările simpozionului a profesorului 

dr. Domenico Consoli da la Universitatea “Carlo Bo” Urbino din Italia 

care a prezentat tema “The New Model of Business The Enterprise 

2.0” 

Lucrările prezentate au fost publicate în volumul 

Simpozionul internaţional Economie-Inovaţie-Comunicare-

Universitară (EICU), Anul 3, numărul 5, Iunie 2012.    

În final participanţii au fost răsplătiţi cu diplome şi premii 

constând în cărţi, care au fost înmânate de către lector univ. dr. 

Graţiela Boca, lector univ. dr. Simona Sabou din partea Universităţii 

de Nord Baia Mare şi conf. univ. dr. Cucoşel Constantin preşedintele 

Filialei CECCAR Maramureş şi preşedinte al Filialei Judeţene 

Maramureş a Uniunii Generale a Industriaşilor din România – UGIR. 

 

 

 

Măsuri pentru popularizarea examenului de acces la profesia de expert contabil şi contabil autorizat 

 În luna iunie, preşedintele CECCAR – Filiala Maramureş – conf. univ. dr. Cucoşel Constantin a întreprins o serie de măsuri prin 

care s-a popularizat examenul de acces la profesia de expert contabil şi contabil autorizat care se va desfăşura în data de 30 septembrie şi 7 

octombrie 2012. 

 Astfel, în data de 28 iunie 2012 a avut loc o întâlnire la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad – Campusul Universitar 

Arad, cu absolvenţii anului III MK ZI, MK ID şi CIG ID care au susţinut examenul de licenţă, ocazie cu care s-au distribuit materiale 

publicitare referitoare la acest examen. 

 O astfel de întâlnire  avut loc şi în data de 02-04 iulie 2012 cu absolvenţii Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca – Centrul 

Universitar Nord din Baia Mare de la specializările Management ZI şi FR şi Economia Firmei, precum şi în data de 06-07 iulie 2012 cu 

absolvenţii de la Masterat  specializările Managementul proiectelor europene şi Managementul afacerilor, ocazii cu care s-au prezentat 

condiţiile de promovare a examenului de acces la profesia de expert contabil şi contabil autorizat şi s-au distribuit pliante. 
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FILIALA MEHEDINTI 
Raport întâlniri luna mai 2012             

 Datorită faptului că se apropia termenul limită de depunere a situațiilor financiare la 31 decembrie 2011 și la 

solicitarea membrilor,  în data de 03 mai 2012 a avut loc o întâlnire la sediul filialei Mehedinți, din strada Antoninii, 

nr.3 la care a participat domnul Știucă Florin, președintele filialei, doamna Moț Monica, directorul executiv al 

filialei, doamna Călinescu Daniela, șef birou stagiu și dezvoltare profesională continuă și un număr de 42 membri.   

        În cadrul întâlnirii s-a dat discutat despre importanța situațiilor financiare 

anuale, deoarece aceste situații prezintă informații cu privire la poziția 

financiară a unei entități, performanța financiară și situația fluxurilor de 

trezorerie fiind menite să satisfacă nevoia de informații a unei game largi de 

utilizatori, de exemplu acționari, creditori, salatiați și public. 

 De asemenea s-a dat răspuns la întrebările venite din partea membrilor, 

dintre care amintim: 

cine este în măsură să întocmească situațiile financiare; 

corecta transpunere a soldurilor conturilor din balanța lunii decembrie 2011 în 

formularul “Bilanț”; 

corecta transpunere a rulajelor conturilor de venituri și cheltuieli in formularul 

“Cont de profit și pierdere; 

modul de transmitere a situațiilor financiare, atât cu semnătură electronică, cât și la ghișeul Direcțiilor Generale ale 

Finanțelor Publice locale. 

În finalul întâlnirii s-a făcut o demonstrație practică, cu ajutorul unui laptop 

 și al unui videoproiector,  despre modul cum sunt scanate și transmise situațiilor financiare la 31 decembrie 2011, 

membrii prezenți plecând pe deplin lămuriți. 

 

 În data de 31 mai 2012 orele 16 la sediul filialei din strada Antoninii nr.3 a avut loc întâlnirea lunară cu 

membrii filialei, unde a participat un număr de 37 atât experți contabili cât și contabili autorizați. 

 La începutul întâlnirii, la propunerea domnului președinte de filială Știucă Florin s-a ținut un moment de 

reculegere de către toți cei prezenți în memoria celui care a fost părintele noului CECCAR, domnul 

prof.univ.dr.Marin Toma, decedat în data de 27 mai a.c. . 

 În continuare domnul Știucă Florin a vorbit despre cel care a fost președintele CECCAR - Marin Toma - de la 

reînființare și până în prezent, om de o aleasă ținută morală și profesională. În cuvântul său domnul Știucă Florin a 

evocat personalitatea celui dispărut, puterea de muncă și dăruirea pe care a avut-o față de profesia contabilă, 

abnegația și spiritul de sacrificiu pentru ca CECCAR să devină un organism profesional puternic și respectat (poate 

că de multe ori și-a lăsat viața personală pe planul al II-lea), pentru ca noi, cei care suntem membrii să putem spune 

cu mândrie că suntem profesioniști contabili. De aceea, în memoria domnului președinte Marin Toma, ar trebui să 

acordăm atenție deosebită în tot ceea ce facem legat de profesia contabilă, să avem un comportament și o ținută 

ireproșabile indiferent de locul în care suntem,  că ne aflăm în familie, pe stradă sau la locul de muncă (aceste 

lucruri i-ar fi plăcut domnului prof.univ.dr.Marin Toma și l-ar fi mulțumit).       

 După momentul de reculegere și alocuțiunea domnului Știucă Florin s-a trecut la dezbaterile legate de 

întâlnirea lunară. 

 Dintre problemele abordate amintim: 

leasingul operațional, leasingul financiar, deosebirile dintre ele și modul de înregistrare în contabilitate; 

modificările ce vor intra în vigoare începând cu data de 01.07.2012 în legătură cu asigurările sociale; 

modul de înregistrare și declarare al TVA-ul la materialul lemnos; 
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 obligația declarării la Registrul Comerțului a tuturor activităților ce se desfășoară în cadrul unei societăți 

comerciale; 

înregistrarea în contabilitate a mijloacelor fixe și amortizarea acestora; 

           În finalul întâlnirii s-a hotărât ca, de comun acord cu membrii, în luna iunie 2012 să avem o întâlnire cu 

reprezentanți ai Casei de Asigurări de Sănătate și ai Casei Județene de Pensii pentru a discuta concret modificările 

care vor intra în vigoare începând cu data de 01.07.2012. 

Datorită faptului că în anul 2012 s-a schimbat componenţa Comisiei de Disciplină, noul preşedinte ales, domnul 

Chisălescu Ion, a dorit să aibă o întâlnire cu membrii CECCAR în care să se discute diverse aspecte legate de 

activitatea profesională a acestora, de răspunderea în desfăşurarea  activităţii  şi evitarea capcanelor pentru a nu 

cădea în greşeală. 

Astfel s-a stabilit ca data de 21 iunie 2012 să fie data când să aibă loc această întâlnire , tema întâlnirii fiind 

“Răspunderea disciplinară în sistemul organizaţional al CECCAR-formă a răspunderii juridice” .  

        La întâlnire au participat conducerea filialei şi un număr de 60 membri. 

 Organizarea acestei dezbateri pleacă de la următoarele cerinţe majore în domenii ce se cer îmbunătăţite: 

există încă abateri disciplinare în sens real care afectează prestigiul profesional al CECCAR; 

există în acelaşi timp încercări de compromitere a acestui prestigiu din partea celor interesaţi prin sesizări care nu au 

un suport justificat; 

standardele CECCAR, inclusiv standardul 35 privind expertizele nu sunt suficient cunoscute şi aplicate de către toţi 

experţii; 

majoritatea sesizărilor pe linie de disciplină vizează activitatea de expertiză contabilă. 

În expunerea sa domnul Chisălescu Ion a început cu răspunderea juridică în general, abordând aspecte legate de:  

caracterizare generală; 

principiile răspunderii juridice; 

elementele şi condiţiile răspunderii juridice; 

formele răspunderii juridice; 

După prezentarea răspunderii juridice domnul Chisălescu Ion a 

 continuat cu răspunderile specifice profesioniştilor contabili şi     anume: 

răspunderea civilă a experţilor contabili; 

răspunderea administrativă (contravenţională) a experţilor contabili; 

răspunderea penală a experţilor contabili; 

În continuare domnul Chisălescu Ion a prezentat soluţionarea 

 abaterilor disciplinare în sistemul organizaţional al CECCAR (reglementări legale, atribuţiile şi funcţionarea 

comisiilor de disciplină, procedurile comisiei de disciplină). 

 Această întâlnire a avut ca scop punerea în temă cu problematica complexă a răspunderii juridice, prin 

extensie a problemei răspunderii disciplinare, în ideea că o bună cunoaştere a acestei problematici poate ajuta colegii 

profesionişti contabili să reducă riscurile, inerente uneori, ce decurg din exercitarea profesiei. 

                  

FILIALA MURES 
1. Intalnire de lucru la sediul Oficiul Registrului Comertului Mures –a presedintelui 

filialei Prof.univ.dr. Neag Ramona cu  dna director Berce Adina – problemele abordate au vizat:           

- aspecte legate de infiintarea societatilor de expertiza contabila si contabilitate,  

- autorizarea persoanelor fizice pentru desfasurarea de activitati in domeniul serviciilor contabile ca urmare a 

modificarilor din domeniul reglementarilor contabile si legii contabilitatii. 

2. Deplasarea directorului executiv al filialei in data de 24 mai 2012 la sediul DGFP Mures pentru intalnirea de 
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lucru cu dna director ec. Denes Iren, tema discutiei : invitatia de participare la sedinta Consiliului filialei din 30 mai 

2012 si clarificarea situatiei membrilor inactivi experti contabili, contabili autorizati, salariati ai DGFP Mures, care 

au acumulat restante la plata cotizatiei profesionale si nu au raspuns notificarilor filialei emise in luna aprilie 2012. 

   

II. - Întâlnire lunară cu membrii a avut loc in data de  29 mai 2012, orele 14, cu participarea unui numar de 129 

membrii. Locul desfasurarii: AULA Facultatii de Stiinte Economice, Juridice si Administrative, Universitatea Petru 

Maior din Tg. Mures. 

Intalnirea lunara a inceput prin pastrarea unui moment de reculegere in memoria  Presedintelui CECCAR Romania, 

Domnului Prof.univ.dr.Marin TOMA. A urmat prezentarea unor evenimente importante din evolutia organizatiei 

noastre profesionale si a rolului jucat de Domnul Marin TOMA in constituirea si dezvoltarea CECCAR Romania. 

Subiecte prezentate conform programului stabilit:  

1. Aspecte legate de modul de exercitare a profesiei contabile in judetul Mures, 

2. Codul de procedura fiscala – prezentarea unor probleme de care trebuie sa se tina cont in activitatea profesionala. 

A fost mediatizat în randul membrilor intentia filialei de a organiza in cadrul PNDPC urmatoarele cursuri in luna 

mai si iunie: „Accesarea, utilizarea, controlul si recuperarea fondurilor europene” si „Audit si certificare”. 

 

 In data de 05 iunie 2012 presedintele filialei, directorul executiv si auditorul de calitate  alături de un grup de 

experţi contabili judiciari, au participat la o întâlnirea de lucru la sediul filialei, având ca tema « Expertiza contabilă 

judiciară – probleme actuale” În cadrul acestei  întâlniri s-au purtat discutii cu privire la comportamentul 

deontologic si etic al membrilor filialei, executarea la termen şi în bune condiţii a lucrărilor, nivelul onorariilor, 

respectarea specializărilor precum şi alte aspecte privind exercitarea profesiei, deficienţe semnalate  (identificarea 

unor posibilitati de decontare prin Biroul local de expertize contabile a valorii expertizelor contabile judiciare 

elaborate in faza de urmarire penala) şi posibilităţile de remediere şi îmbunătăţirea acestora. 

- In data de 07 iunie auditorul de calitate  a tinut o prezentare a Regulamentului privind auditul de calitate in 

domeniul serviciilor contabile, a Normelor privind certificarea atestarii auditului de calitate in domeniul serviciilor 

contabile si expertizei contabile si a Ghidului auditorului de calitate in domeniul serviciilor contabile, in varianta 

noua, cu aplicare din 2012. La intalnire au fost invitati membrii filialei care sunt programati a fi auditati in cursul 

anului 2012 si 2013, dar au fost asteptati si alti membrii interesati de aceasta tema. La intalnire au participat un 

numar de 32 de membrii. S-a prezentat de catre directorul executiv, spre valorificare, publicatia suportul de curs 

standard „ Gestiunea unui cabinet de expertiza contabila” editura CECCAR 2012. 

In perioada 28-30 iunie 2012 am organizat cursul de "Audit si certificare", curs organizat in cadrul PNDPC, cu 

participarea 70 de membrii. Lector invitat a fost Prof.univ.dr.Caloian Florentin - cadru univ. ASE Bucuresti. Cursul 

s-a desfasurat la sediul filialei. Membrii au fost foarte multumiti de tematica aleasa si de prestarea lectorului ceea ce 

reiese din fisa de evaluare a cursului. 
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FILIALA  PRAHOVA 
Filiala Prahova a încheiat un protocol de colaborare cu ITM Prahova 

Urmare protocolului de colaborare încheiat între CECCAR şi Inspecţia Muncii, în ziua de 08.05.2012 a fost încheiat 

pe plan local Protocolul de colaborare cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova. 

Masă rotundă cu membri ai Grupului Experţilor Judiciari 

În spiritul prevederilor Regulamentului Corpului şi al preocupării pentru pregatirea membrilor inscrişi in Grupul 

Expertilor Judiciari, pe data de 15 mai 2012 la sediul filialei s-a organizat o masă rotundă  la care s-au abordat 

urmatoarele teme: 

Etape de lucru si demersurile necesare elaborarii expertizei contabile judiciare; 

Prezentarea de informatii privind dispunerea expertizelor si numirea expertilor contabili, responsabilitatea efectuarii 

expertizelor, prezentarea situatiilor in care un expert este incompatibil sau in conflict de interese pentru realizarea 

unei expertize contabile, pastrarea secretului profesional, documentarea lucrarilor, întocmirea raportului de expertiză 
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precum şi a răspunderii experţilor contabili  care au fost numiţi sa realizeze lucrări de expertiză contabilă judiciară; 

Necesitatea si rolul auditorului de calitate în domeniul expertizelor contabile; 

Modificarile aduse Regulamentului privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile, importanta 

cunoasterii si respectarii standardelor profesionale 

  La întâlnire  au participat un număr de 24 experţi contabili dintre cei care s-au înscris în GEJ in anul 2011, 

conducerea executivă a filialei - director executiv Iancu Ion, presedintele filialei  Constantin Valerică, presedintele 

comisiei de disciplina Niţu Cornel si auditorii de calitate, Dociu Carmen Olga si Pantazi Florentina. 

Domnul director executiv a prezentat in deschiderea intâlnirii aspecte definitorii ale profesiei contabile si ale 

serviciilor prestate aratând in intervenţia sa că profesionistii contabili, trebuie sa fie buni cunoscatori ai standardelor 

si reglementarilor in domeniu, sa manifeste spirit de devotament in interesul clientului sau angajatorului, sa 

cunoască modul de organizare si exercitare a profesiei, sa administreze dreptul la replica si aparare, intelegerea 

conflictului de interese si a incompatibilitatilor; totodată sa fie  buni manageri ai timpului, să aibă capacitate si 

abilitati de gospodarire a bunurilor.  

Expertul contabil joaca un rol esenţial in derularea afacerilor pentru clientii sai, el trebuie sa fie garantul asigurarii 

securitatii afacerilor pentru entitati.  

Profesionistii contabili trebuie sa constientizeze ca munca lor este una de interes public si trebuie sa raspunda celor 

trei comandamente de baza ale profesiei: ,,ştiinţă, independenţă, moralitate”.  

Arata ca profesia de expert contabil atesta cel mai inalt nivel de pregatire profesionala in domeniul serviciilor 

contabile, ca nivelul cunostintelor trebuie improspatat permanent pentru mentinerea competentelor profesionale si 

etice, lucru care se asigura de catre C.E.C.C.A.R. prin Programul National de Dezvoltare Profesionala Continua. 
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Calitatea de expert contabil presupune drepturi si multe responsabilitati fata de publicul caruia îi sunt adresate 

lucrarile. 

 În cadrul întâlnirii dl. Constantin Valerică a prezentat etapele procesului de derulare a activităţii de expertiză 

contabilă, de la primirea adresei de numire a expertului contabil până la predarea raportului de expertiză contabilă, 

punându-se accent pe normele specifice misiunilor privind expertizele contabile: norme de comportament, norme de 

lucru, norme de raport. 

Subiectele dezbatute s-au axat pe modificarile aduse de Codul de Procedura Penala si Codul de Procedura Civila 

incepand cu data de 01.06.2012 dintre care:  

  Numirea expertilor contabili in cauza;  

  Dispunerea efectuarii expertizei;  

  Obiective cuprinse in ordonanta;  

  Documentarea expertilor contabili;  

  Termenele de depunere a lucrarilor de expertiza judiciara;  

  Decontarea expertizelor dispuse;  

  Efectuarea unei noi expertize;  

  Suplimentul de expertiza; 

  În urma dezbaterilor care au avut loc a rezultat că misiunea de expertiză contabilă prezintă riscuri ridicate de 

nemulţumire în rândul părţilor procesuale, datorită aşteptărilor acestora, care exced cadrului legal de exercitare a 

profesiei de expert contabil judiciar. Colaborarea cu filiala CECCAR, respectarea întocmai a Codului etic şi a 

Standardului profesional nr. 35 privind misiunile de expertiză contabilă, constituie însă avantaje ale exercitării 

profesiei ca membru CECCAR, profesia contabilă fiind singura profesie ce dispune de un set de norme raportate la 

cele mai avansate criterii de calitate în conformitate cu bunele practici interne şi internaţionale. Dintre problemele 

ridicate de membrii filialei menţionăm:  

-nivelul onorariilor nu acoperă volumul de muncă depus şi responsabilitatea ridicată a expertului contabil judiciar;  

-solicitările de suplimentare a onorariilor pe baza deconturilor justificative, nu sunt consemnate în Încheierile de 

şedinţă, nefiind nici admise nici respinse;  

-obiectivele sunt preluate în Încheierea de şedinţă întocmai cu formulările părţilor, uneori fiind contradictorii cu 

însăşi natura cauzei;  

-notificarea adresată de expertul contabil cu privire la necesitatea reformulării obiectivelor generează nemulţumiri 

ale Instanţelor, tratament necorespunzător al expertului şi chiar înlocuirea sa;  

-apărătorii părţilor nu au o atitudine respectuoasă faţă de experţi, invocând motivaţii care denigrează imaginea 

personală şi imaginea titlului profesional;  

-există disproporţii între numărul de lucrări efectuate de către experţii contabili judiciari.  

-în dosarele de insolvenţă sunt numiţi experţi contabili care sunt şi membri ai UNPIR;  

În continuare s-au prezentat două materiale de către auditorii de calitate respectiv: 

  - Noutati privind reglementarile legale, procedurale si profesionale in expertiza contabila şi modificarile aduse 

Regulamentului privind auditul de calitate în domeniu - prezentat de auditor de calitate Pantazi Florentina; 

  - Necesitatea si rolul auditorului de calitate în domeniul expertizelor contabile - prezentat de auditor de calitate 

Dociu Carmen Olga. 

 La acest punct s-au mai discutat aspecte privind practica judiciara in cadrul misiunilor de expertiza contabila- 

prezentari de cazuri practice ale membrilor GEJ Prahova- probleme legate de numiri, stabilirea obiectivelor si a 

onorariilor, modul de decontare a expertizelor judiciare –În urma acţiunii, la nivelul filialei, s-a stabilit continuarea 

întâlnirilor şi corespondenţelor cu beneficiarii lucrărilor de expertiză contabilă judiciară în vederea ameliorării 

condiţiilor de desfăşurare a misiunilor de expertiză contabilă în conformitate cu obiectivele profesiei contabile. 

Obiectivul acţiunii a fost atins, în sensul că la nivelul filialei s-au actualizat informaţiile referitoare la situaţia din 

Iunie  2012, Nr. 6/2012                                                    Etică  •  Educaţie  •  Calitate 



www.ceccar.ro                                                                                                                                            62 

Curierul filialelor 

piaţa serviciilor de expertiză contabilă, fiind necesară în continuare intervenţia filialei pe lângă utilizatorii lucrărilor 

de expertiză contabilă pentru înţelegerea rolului şi responsabilităţii profesionistilor contabili. 

 

Întâlnirea de lucru a membrilor cu  Inspectoratul Teritorial de Muncă  

În urma  Protocolului de colaborare incheiat intre filiala CECCAR si Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova   , 

în data de 30.05.2012  la sediul filialei Prahova – sala Ion Voinea a avut loc o întalnire de lucru la care au participat 

conducerea filialei , auditorii de calitate , iar din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova domnul Adrian 

Vasile şef serviciu  control , relaţii de muncă . 

La întalnire au participat un număr de 57 de membri , experţi contabili şi contabili autorizaţi  , care la momentul 

anunţării întalnirii au fost rugaţi să pregătească o notă cu problemele pe care le au în acest domeniu. 

La iniţiativa directorului executiv Ion Iancu , s-a păstrat un  moment de reculegere în memoria domnului preşedinte 

al CECCAR – Marin Toma .  

După acest moment se aduce la cunoştinţă că în holul alăturat sălii de curs există o carte de condoleanţe în care ,  

cine doreşte poate să-si aducă omagiile.  

Domnul preşedinte Valerică Constantin  îl roagă pe domnul Adrian Vasile să prezinte aspecte ce ar interesa asistenţa 

din punct de vedere al relaţiei cu ITM . 

Reprezentantul ITM mulţumeşte conducerii filalei pentru iniţiativa de a organiza această întalnire şi este de acord să 

mai participe la astfel de de acţiuni . 

Intervenţia sa este structurată pe 2 aspecte :  

contractul individual de muncă şi  

REVISAL  

Începe prin a prezenta modalitatea de întocmire şi completare a contractului individual de muncă. Aduce la 
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cunoştinţă că formularul de contract ce trebuie întocmit este cel reglementat de OMM 1616/2011. Explică în detaliu 

aspectele contractului de muncă . 

Se specifică necesitatea completării corecte a contractului individual de muncă ce are ca obiect remunerarea muncii ; 

încheierea contractului anterior activităţii ; 

 funcţia ocupată trebuie să fie corelată cu codul meseriei şi conform actului care atestă studiile ; 

 atributiile postului  ce trebuie să fie conform fişei postului în care să se treacă şi observaţii legate de respectarea 

protecţiei muncii ; 

 criterii de evaluare a activităţii salariatului  , condiţiile de muncă ce diferă pentru fiecare categorie de personal din 

societate ; 

importanţa evaluării salariaţilor şi stabilirea criteriilor de evaluare ; 

dacă timpul de lucru este cu  fracţiune de normă trebuie stabilit intervalul orar al programului de lucru;  

la contractele de muncă cu timp parţial sunt interzise orele suplimentare ;  

concediul de odihnă este obligatoriu- acesta trebuie programat şi se plăteşte la salariul din luna respectivă care nu 

poate fi mai mic decat media pe ultimele trei luni ;  

s-au trecut în revistă sporurile de week-end, de noapte, pentru ore suplimentare şi in zilele de repaus ; 

 procedura suspendarii, demisiei, incetării contractului de munca ; 

acordarea preavizului ; 

conţinutul dosarului personal al salariatului  

importanţa regulamentului intern pentru contractul de muncă  şi posibilitatea inserării în el a modalităţilor de 

evaluare a salariatului ( cum îl evaluez , periodicitatea evaluării salariatului , calificativul final , etc. )  

întocmirea contractului colectiv de muncă pentru societăţile ce au mai mult de 20 salariaţi ; 

negocierea salariilor de către angajator ; 

s-au clarificat condiţiile în care se întocmeşte act adiţional , contract individual de muncă pe durată determinată ;  

S-a specificat că numai atunci cand există semnătura angajatorului şi a angajatului pe contract acesta  este valid şi se 

poate insera în REVISAL. 

Aspecte privind REVISAL : 

 să nu se confunde REVISAL-ul cu cărţile de muncă ;  

 transmiterea in REVISAL să se facă numai atunci cand contractele de muncă sunt semnate de ambele părţi ;  

 persoana care transmite REVISAL ( se va emite decizie pentru persoana care are calitatea de angajat , iar în 

cazul colaborării cu o societate de contabilitate , aceasta v-a insera în contract şi  întocmirea REVISAL-ului ; 

contractul de prestări servicii se depune la ITM în termen de 3 zile de la încheiere de către beneficiar ) . 

Pe marginea celor expuse membrii au pus întrebări şi au primit lămuriri pentru aspectele ce le aveau neclare.  

La finalul întalnirii s-a concluzionat că aceasta a fost  de mare folos şi vine în sprijinul profesioniştilor contabili care 

se confruntă zi de zi cu asemenea probleme . 

 

În data de 21.06.2012  filiala Prahova a organizat la sala de cursuri Ion Voinea o întâlnire de lucru a expertilor 

contabili membrii ai Grupului Experţilor Judiciari  cu reprezentanţi ai beneficiarilor de expertize contabile 

judiciare. 

La acestă întâlnire au participat: 

 Din partea Curţii de Apel Ploieşti – dl Ghiculescu Adrian Remus- vicepreşedinte; 

 Din partea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti – dl Procuror Negulescu Mircea; 

 De la Tribunalul Prahova – d-na Rosu Iulia - Şef birou local expertize  tehnice; 

 Din partea Direcţiei Naţionale Anticorupţie – dl Tulea Vladimir; 

 Din Partea Inspectoratului de Poliţie Prahova – dl comisar şef Parepa Gheorghe; 

 Din partea Camerei de Conturi Prahova – dl Arsenoiu Sorin – director adjunct; 
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Din partea DGFP Prahova     

- dl Georgescu Marius – şef serviciu juridic 

- d-na Popescu Elena – consilier juridic 

- d-na Ţolea Aurora – consilier juridic 

- dl Ostroveanu Mihai- consilier 

Din partea Filialei Prahova au participat dl preşedinte Constantin Valerică, dl director executiv Ion Iancu şi auditorii 

de calitate. 

La întâlnire au fost prezenţi 54 experţi contabili. 

 

Întâlnirea a fost una interactivă, fiind supuse dezbaterii următoarele aspecte:  

1. Numirea experţilor contabili în cauze;  

2. Stabilirea obiectivelor;  

3. Criterii de stabilire a onorariilor;  

4. Condiţii de efectuare a expertizelor (studierea rapoartelor, lipsa acestora din arhivă, etc.);  

5. Aspecte comunicaţionale ce vizează relaţia expert contabil – beneficiar de expertiză contabilă;  

6. Prevederile art. 2520 din Codul Civil – „Termenul de prescripţie de un an. Cazuri” 

7. Alte aspecte.  

 

Dezbateri efective 

 

1.Numirea experţilor contabili în cauze  

a) probleme ridicate de filială:  

- nu se respectă specializările pentru care au optat experţii, pentru realizarea de expertize de calitate şi în termen;  

- sunt numiţi experţi contabili care nu fac parte din GEJ;  

- sunt experţi contabili care au multe expertize în lucru şi alţii care nu au primit nicio expertiză, din această cauză 

fiind şi rapoarte depuse cu întârziere;  

- adresa de numire şi obiectivele ajung foarte târziu la experţi , uneori în ziua în care raportul de expertiză trebuia 

depus, sau chiar după.  

b) răspunsurile invitaţilor:  

- conducerea Tribunalului Iaşi a luat măsuri în vederea înlesnirii accesării listei experţilor autorizaţi de către 

Ministerul Justiţiei şi a desemnării acestora, dat fiind numărul mare al experţilor şi deficienţelor constatate în 

accesarea listei puse la dispoziţie de către minister pe bază de logare; 

Se doreşte aplicarea acestora şi în judeţul Prahova. 

 

2.Stabilirea obiectivelor  

a) probleme ridicate de membri:  

- obiectivele nu sunt clare, concise şi sunt acceptate de către instanţă aşa cum au fost formulate de părţi;  

- obiectivele propuse de părţi sau avocaţi să fie revizuite de judecător şi reformulate, întrucât unele obiective se 

repetă, altele nu ajută la lămurirea cauzei, iar altele nu sunt clare.  

În cazurile dosarelor în care Curtea de Conturi este parte, sunt formulate obiective care solicită experţilor să 

stabilească criteriile de performanţă ale unor persoane din cadrul primăriilor, în situaţia în care nu există criterii clare 

pentru cuantificarea acestora; aceste obiective depăşesc ştiinţa contabilităţii şi competenţele profesioniştilor 

contabili. 

b) răspunsurile invitaţilor:  
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- instanţele  nu pot cenzura obiectivele propuse de părţi întrucât acestea suportă onorariul şi s-ar considera că părţile 

nu au dreptul la apărare şi pot reclama la CEDO;  

- asigură faptul că judecătorul a revizuit obiectivele şi că cele fixate de către instanţă vor conduce la edificarea 

judecătorului;  

- consideră că experţii pot invedera în scris instanţele care stabilesc obiective în afara competenţelor, care solicită 

încadrări juridice, sau pot discuta cu judecătorul cauzei şi alte aspecte pe care le sesizează în derularea expertizei;  

 

3.Criterii de stabilire a onorariilor  

a) probleme ridicate de membri:  

- onorariile provizorii sunt foarte mici, multe dintre acestea sunt inferioare cuantumului amenzii cu care poate fi 

sancţionat expertul pentru neefectuarea sau nedepunerea în termen a raportului ; 

- profesioniştii solicită echilibrarea sau cuantificarea onorariilor în funcţie şi de onorariile negociate de părţi cu 

avocaţii; 

- experţii contabili nu-şi încasează diferenţa de onorariu;  

- unele instanţe reduc onorariul expertului fără justificare, la cererea avocaţilor;  

Din aceste cauze mulţi experţi se retrag din GEJ;  

Având în vedere faptul că mulţi experţi contabili nu reuşesc să-şi încaseze diferenţa de onorariu în cazul expertizelor 

contabile judiciare, se propune:  

- la primul termen după numire, în cazul în care instanţa nu a aplicat prevederile Legii nr. 202/2010, privind unele 

măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, în cauză, este necesar să se depună la dosar o adresă în care să se 

precizeze durata expertizei şi onorariul estimativ, care va fi însoţită de un program de lucru detaliat care să cuprindă 

obiectivele expertizei  contabile, un calendar şi un buget de ore pe fiecare capitol. Pe baza bugetului de timp necesar 

efectuării expertizei se va determina şi onorariul estimativ. Este foarte important ca estimarea duratei şi a onorariului 

să fie cât mai corectă pentru a demonstra seriozitatea cu care profesioniştii contabili abordează o expertiză contabilă 

judiciară şi pentru a arăta organelor care dispun astfel de expertize, disponibilitatea experţilor contabili de a veni în 

sprijinul actului de justiţie.  

b) răspunsurile invitaţilor:  

Dl procuror Negulescu Mircea arată că experţii contabili sunt cei mai în măsură să îşi susţină prin fundamentări 

convingătoare majorarea onorariilor stabilite de către instanţe. De asemeni se precizează că avocaţii îşi negociază 

direct onorariile spre deosebire de experţii cărora li se stabileşte onorariul de către instanţe sau organe de cercetare 

prin încheiere de sedinţă, respectiv ordonantă. 

- stabilirea unui onorariu provizoriu mai mare ar îngrădi dreptul părţilor care nu au posibilităţi materiale, la 

administrarea actului de justiţie; deşi se cunoaşte faptul că nu s-a depus diferenţa de onorariu, procesul nu poate fi 

oprit până la achitarea integrală a onorariului;  

- se propune ca C.E.C.C.A.R. să insiste la Ministerul Justiţiei pentru a da norme de aplicare a OG 2/2000 

modificată, prin care să se stabilească o grilă pentru onorarii;  

- se insistă pe o mai bună comunicare a expertului cu instanţa pe parcursul derulării expertizei.  

 

4.Condiţii de efectuare a expertizelor  

a) probleme ridicate de membri:  

- nu sunt condiţii de studiere a dosarelor la arhivă;  

- dosarele nu se găsesc la arhivă, expertul trebuind să revină de mai multe ori pentru studierea acestora;  

- se obţin foarte greu copi după documentele de la dosar; la Curtea de Apel se solicită o taxă pentru furnizarea de 

copi ale documentelor din dosare; experţii solicită un tratament oarecum  egal cu al avocaţilor; 

- pentru studierea dosarelor, avocatul are acces imediat, pe când expertul stă la rând cu ceilalţi; 
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b) răspunsurile invitaţilor:  

- în privinţa spaţiului, problema va fi rezolvată când se va da în folosinţă noul sediu al justiţiei;  

- în cazul în care dosarele nu se găsesc la arhivă, se pot solicita grefierului; 

- referitor la copi după documentele din dosar este necesar ca expertul să se adreseze conducerii instanţelor, fiind o 

problemă administrativă; domnul vicepreşedinte Ghiculescu Adrian va analiza posibilitatea ca experţii să fie 

exoneraţi de plata copiilor documentelor din dosare.  

 

5.Aspecte comunicaţionale ce vizează relaţia expert contabil – beneficiar de expertiză  

a) probleme ridicate de invitaţi:  

- lipsa de comunicare între expert şi instanţă cu privire la stadiul realizării expertizei, respectarea termenului pentru 

depunerea raportului sau nesolicitarea de amânări poate conduce la aplicarea de sancţiuni expertului contabil. 

Doamna Rosu Iulia - şef birou expertize de pe lânga Tribunalul Prahova arată că experţii care sunt numiţi de instanţe 

şi sunt inactivi sau nu sunt în GEJ,  să invedereze în scris instanţele care îi numesc, pentru că altfel vor fi amendaţi, 

indiferent de statutul pe care îl au ca membru CECCAR. 

b) propuneri ale filialei:  

- pe parcursul efectuării expertizei contabile să fie informată instanţa cu privire la stadiul realizării lucrării,  

(convocarea părţilor, documentarea lucrării, redactarea raportului de expertiză contabilă, etc.), solicitarea de amânări 

înaintea termenului de predare a lucrării, în scopul preîntâmpinării aplicării de amenzi contravenţionale.  

 

6. Prevederile art. 2520 din Codul Civil – „Termenul de prescripţie de un an. Cazuri” cu privire la dreptul de acţiune 

în ceea ce priveşte încasarea sumelor pentru expertizele judiciare efectuate  

a) probleme ridicate de membri:  

- în condiţiile aplicării art. 2520 din noul Cod Civil există posibilitatea ca unele onorarii să nu se încaseze, având în 

vedere că dreptul la acţiune, în ceea ce priveşte încasarea sumelor, se prescrie în termen de 1 an.  

b) răspunsul invitatilor:   

- pentru acţiunile formulate înainte de intrarea în vigoare a noului Cod Civil, dreptul la acţiune privind încasarea 

sumelor este de 3 ani; după intrarea în vigoare a noului Cod Civil termenul este de 1 an. 

Întrucât nu mai sunt probleme, domnul preşedinte Constantin Valerică mulţumeşte invitaţilor şi membrilor şi îşi 

exprimă speranţa că unele din problemele ridicate de membri vor fi soluţionate. 

Participanţii au fost mulţumiti de discuţiile purtate şi de soluţiile la care s-a ajuns şi şi-au exprimat dorinţa ca aceste 

întâlniri să fie organizate periodic. 

În data de 29.06.2012 împreună cu DGFP Prahova a fost organizată o masă rotundă la care s-au discutat 

principalele modificări aduse Codului fiscal de OUG nr. 24/2012. Acţiunea s-a desfăşurat la sala de cursuri a 

filialei. Au participat 62 membri ai Corpului. Moderator a fost dl. director executiv Iancu Ion. Modificările au fost 

prezentate şi comentate de reprezentanţii DGFP, respectiv : 

 dna Corbu Coralia – consilier asistenţă contribuabili 

 dna Dascăl Cristina – consilier inspecţie fiscală 

 dna Neagoe Mihaela – consilier inpecţie fiscală. 

Modificările prezentate au fost dezbătute cu cei prezenţi. 

O parte din probleme nu au putut fi clarificate din lipsa normelor de aplicare a ordonanţei. 

S-a stabilit de comun acord ca, după apariţia normelor de aplicare să se mai organizeze o întâlnire pentru clarificarea 

tuturor aspectelor. 

În data de 25 iunie a început cursul de pregătire profesională cu tematica Standarde Internaţionale de 

Raportare financiară, la care s-au înscris 52 membri. 
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FILIALA SALAJ 
În data de 9 mai 2012 la Filiala CECCAR Sălaj s-a desfăşurat seminarul profesional cu tema „Standardele 

profesionale şi pregătirea controlului auditului de calitate, modificări începând cu anul 2012”,. 

 Lectori ai seminarului  au fost d-na dr.ec. Breban Ludovica – director executiv şi d-na ec. Ardelean Maria- 

auditor de calitate în cadrul filialei. La seminar au participat un număr de 20 de membri CECCAR experţi contabili 

şi contabili autorizaţi persoane fizice şi juridice cuprinse în programul de control pe anul în curs urmărind cu interes 

derularea seminarului. Trebuie să precizăm faptul că majoritatea dintre participanţi au  beneficiari de servicii 

contabile  şi expertize contabile, dar şi consultanţă în domeniu financiar-contabil. 

 S-au prezentat Standardele profesionale nr. 21,22 şi 39. În mod special s-a prezentat Standardul profesional 40 

„Controlul calităţii şi managementul relaţiilor cu clienţii unei firme membre CECCAR”. Printre multe alte aspecte 

privind modul de organizare şi desfăşurare a controlului de audit s-au discutat şi probleme esenţiale cum ar fi: 

- rolul şi completarea chestionarului care se trimite cabinetului care urmează să fie auditat; 

- modele de dosar; 

- procedura de control intern; 

- manualul de calitate şi de politici contabile; 

- dosarul permanent 

  Pe toată durata seminarului au avut loc discuţii pe această temă seminarul fiind unul interactiv în care s-

au discutat atât probleme legislative cât şi organizatorice pe această temă. 

 Din sondajele efectuate în rândul participanţilor reiese ca acest seminar a fost de mare interes venind în 

sprijinul profesioniştilor contabili din punct de vedere al controlului calităţii şi managementului relaţiilor cu clienţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILIALA SATU MARE 
   Masa rotunda: Expertiza contabila-studii de caz si metode de abordare – organizata in data de 23.05.2012 

    Expertii contabili,in numar de 30 de persoane, care fac parte din Grupul Expertilor Judiciari s-au intilnit la filiala 

pentru a discuta aspecte practice intilnite in derularea expertizelor contabile,pentru a schimba pareri si a sesiza 

lucruri care pot imbunatatii relatia cu beneficiarii acestor lucrari.S-au trecut in revista: 

 modalitati de studiere a documentelor contabile aflate la parti,procedura de citare a partilor sau imposibilitatea 

efectuarii rapoartelor de expertiza contabila ca urmare a inexistentei documentelor 

 utilizarea in continuare,pentru decontarea lucrarilor de expertiza contabila, a Regulamentului privind 

determinarea onorariilor,conform Hotaririi CS nr.144/12.01.2009 

 obiectivele sa fie formulate de judecatori nu de avocati,sa se evite exprimarile confuze;obiectivele sa fie 
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transmise impreuna cu incheierea de sedinta in care expertul 

a fost numit sa efectueze expertiza contabila paragrafele 

obligatorii pe care trebuie sa le cuprinda Raportul de 

expertiza contabila, pe cele trei capitole: Introducere, 

Desfasurarea expertizei si Concluzii, conform Standardului 

profesional nr.35 prezentarea din timp a expertizelor pentru 

viza la auditorul de calitate,pentru a se putea remedia 

deficientele constatate si pentru a nu perturba activitatea de 

auditare a cabinetelor membrilor deficientele constatate la 

Biroul local de expertize din cadrul Tribunalului: instantele 

nu intodeauna informeaza  prin corespondenta numele 

expertului si dosarul in care a fost numit,pentru a se putea 

incarca numarul de lucrari pe persoana,si nici la predarea 

lucrarii pentru a se putea scadea lucrarea cu care cineva a fost 

incarcat,astfel repartizarea lucrarilor de expertiza contabila 

nu se poate face uniform  pentru toti membrii din GEJ 

 

 Dezbateri intre membrii GEJ Filiala Satu Mare 

   Intilnire de lucru: Legislatia privind cetatenii straini ca lucreaza in Romania si cetatenii romani care 

lucreaza in UE si non UE,organizata in data de 28.05.2012,sustinuta  de inspectorul I.T.M. Satu Mare,Flore 

Ioan.La intilnirea  care a avut loc la sediul filialei,au participat 40 de membri interesati de aspectele tematicii. 

   Aspectele relevate de inspectorul I.T.M,sint : 

informare privind reglementarile legale,pe care se axeaza tema intilnirii : OUG nr.56/2007 privind incadrarea in 

munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei;Legea nr.156/2000 republicata privind protectia cetatenilor 

romani care lucreaza in strainatate;Regulamentul Consiliului Europei nr.1408/1971 privind sistemul de asigurari 

sociale din statele membre UE; Instructiuni referitoare la determinarea legislatiei aplicabile persoanelor care intra 

sub incidenta Regulamentului 1408/1971 

conditiile in care strainii pot fi incadrati in munca pe teritoriul Romaniei,modul de eliberare a autorizatiei de 

munca,tipurile de autorizatii ce se pot acorda,precum si conditiile in care nu este necesara autorizatie de munca 

elemente privind protectia cetatenilor romani cu domiciliul in Romania care lucreaza in strainatate,activitatea 

agentilor de ocupare a fortei de munca in strainatate  

 

 

Moment omagial: in onoarea Presedintelui CECCAR – 

prof.univ.dr.Toma Marin  

    In data de 28.05.2012,presedintele Filialei Satu Mare – conf.dr. Pop 

Vasile Radu,a invitat membrii la pastrarea unui moment de reculegere 

pentru cel care a fost presedintele nostru al tuturor,si care va ramine 

vesnic in memoria noastra – Dl.prof.univ.dr.Toma Marin   

    Dl.conf.dr.Pop Vasile Radu a evocat meritele primului Presedinte al 

Corpului,efortul sustinut in dezvoltarea profesiei contabile si 

recunoasterea prestigiului CECCAR;plecat pe neasteptate si mult prea 

devreme dintre noi,domnul Presedinte prof.univ.dr.Toma Marin,a 

apucat sa ne ofere reflectiile reunite in cartea *Drumuri prin memoria 

profesiei contabile*,care ne mentine mereu vie amintirea sa 
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In data de 29.05.2012,Presedintele  CECCAR Filiala Satu Mare a acordat un interviu ziarului local Friss Ujsag: 

Noul preşedinte al CECCAR Filiala Satu Mare, Radu Pop, ne-a prezentat planurile sale.  Dânsul a subliniat 

faptul că doreşte dezvoltarea relaţiilor cu sectorul întreprinzătorilor 
 

 Ieri, membrii filialei CECCAR Satu Mare s-au întrunit la întâlnirea lunară a membrilor. Invitat din partea 

I.T.M. Satu Mare, dl. Flore Ioan a prezentat legislaţia privind cetăţenii străini care lucrează în România şi cetăţenii 

români care lucrează în UE şi non-UE , după care a răspuns la întrebările adresate de participanţi,  

membrii CECCAR au ţinut un moment de reculegere pentru dl. Toma Marin, preşedinte la nivel naţional al 

CECCAR, care a decedat în data de 27.05.2012 la vârsta de 69 de ani.  

  Pe urmă, am discutat cu Radu Pop care va conduce timp de 4 ani filiala CECCAR Satu Mare.  

 - Când au avut loc alegerile, de când aţi fost numit în funcţia de preşedinte? 

- Pentru funcţia de preşedinte al filialei alegerile au loc cu un an înaintea expirării mandatului, astfel anul trecut au 

fost organizate alegerile, dar numai anul acesta în 29.02.2012 am intrat în atribuţiile de preşedinte. La alegerile de 

anul trecut toţi membri activi – la vremea aceea 394 de membri – au participat şi şi-au exprimat voturile pentru unul 

din cei trei candidaţi. Trebuie precizat faptul că, doar acel expert contabil poate candida pentru funcţia de preşedinte 

care nu a primit nici o sancţiune în activitatea sa profesională. Eu am primit 192 de voturi , aşa am ajuns preşedinte.  

Activitatea CECCAR este condusă atât de preşedintele filialei cât şi de cei 5 membri ai Consiliului filialei, dintre 

aceştia 2 membri s-au schimbat în urma alegerilor.  

- Ce planuri v-aţi propus pentru următorii patru ani? 

- Timp de un an am condus alături de fostul preşedinte activitatea filialei CECCAR Satu Mare, astfel la preluarea 

mandatului  am ştiut ce sarcini îmi revin şi mi-am formulat planurile concrete.  Aş dori ca împreună cu 

reprezentanţii mediului economic să întărim relaţiile de cooperare cu IMM-urile precum şi cele care se întind peste 

graniţele maghiare, ucrainene şi slovace. Vom lucra de asemenea ca CECCAR să fie o organizaţie cunoscută,  atât 

rezidenţii cât şi specialiştii să ştie de existenţa organismului. În continuare se va pune accent pe pregătirea 

profesională a experţilor contabili, pentru care anual se organizează cursuri.  Lectorii care predau la aceste cursuri 

sunt profesori universitari, astfel calitatea acestor cursuri este garantată.  

- Câţi membri are în prezent filiala CECCAR Satu Mare şi cum poate o persoană să devină membru activ? 

- În prezent , avem 414 membri activi care desfăşoară activitatea de expert contabil.  Toate acele persoane pot 

deveni membri activi care au efectuat pregătirile necesare şi îşi practică meseria. Membrii activi pot deschide 
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societăţi de contabilitate sau să ţină evidenţe contabile în cadrul societăţilor de expertiză contabilă, să efectueze 

analize economice şi îşi pot desfăşura activitatea şi ca consilieri economici.  Am speranţa că în cei patru ani de 

mandat voi avea o activitate eficientă în fruntea CECCAR, şi pentru acest lucru contez şi pe susţinerea membrilor 

Consiliului filialei. 

Intilnirea comunitatii de afaceri satmarene cu dl.Calin Popescu Tariceanu –la Camera de Comert si Industrie a 

Romaniei din data de 31.05.2012 . 

La invitatia conducerii CCIA Satu Mare,cinci experti contabili impreuna cu directorul executiv al Filialei- Gradinar 

Rodica,au participat la intilnirea cu oameni de afaceri satmareni,care a avut ca oaspete pe fostul prim  ministru Calin 

Popescu Tariceanu ;alocutiunea tinuta de acesta a reliefat ca in perspectiva mediul de afaceri trebuie sa se bazeze pe 

economisirea resurselor.Ca si politician,Calin Popescu Tariceanu,considera ca: 

 este  o greseala interzicerea cumulului pensiei cu venituri salariale bugetare 
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 actuala guvernare nu a inteles ca aplicind masurile impuse de FMI in totalitate a agravat efectele crizei si nu a 

dus la rezolvarea problemelor;un exemplu este Islanda ,unde,cind a venit criza statul nu a intervenit,bancile au 

dat faliment,au devalorizat moneda,iar economia a devenit competitiva;in perioada cind TVA-ul a fost 

redus,impozitul pe profit a fost diferentiat,stimulind exporturile,economia a dat semne de revenire 

 Din rindul oamenilor de afaceri s-a adus in discutie necesitatea sustinerii cercetarii stiintifice in 

sanatate,aplicarea tratamentului adecvat in diagnostic si nu medicatia cea mai ieftina,cresterea competitivitatii 

sistemului sanitar pentru a evita turismul medical 

 alta interventie s-a referit greutati in incasarea facturilor de la clienti,propunerea ca statul sa te imprumute daca 

nu iti incasezi banii si sa se ocupe el mai departe de aceasta problema de solvabilitate;sa se renunte la 

controale excesive,oamenii de afaceri sa fie lasati sa lucreze,codul fiscal sa nu fie schimbat atit de des 

 in privinta accesarii fondurilor europene,sa se reduca birocratia iar investitorii sa ajutati in cofinantare pentru 

ca dobinzile la creditele bancare sint foarte mari 

FILIALA SIBIU 
Targul  de Carte BOOKenthal Sibiu  2012 SIBIU 

24 – 27 mai  2012 

Aproximativ 50.000 de carti au creat o lume magica la Targul de Carte BOOKenthal. Timp de patru zile 

evenimentul organizat in curtea interioara a Palatului Brukenthal, care a imbinat aerul baroc al edificiului cu izul 

proaspat de tiparnita al cartilor. BOOKenthal este un eveniment al Festivalului International de Teatru de la Sibiu 

care doreste sa demonstreze ca Sibiul nu doar danseaza, joaca teatru sau canta, ci iubeste si cartile. Astfel timp de 

Iunie  2012, Nr. 6/2012                                                    Etică  •  Educaţie  •  Calitate 



www.ceccar.ro                                                                                                                                            72 

Curierul filialelor 

patru zile cititul si achizitia de carte a devenit cea mai 

importanta activitate din curtea Palatului Brukenthal. 

Editura CECCAR a fost prezenta prin intermediul nostru la 

aceste manifestari pe toata perioada targului,  iar vizitatorii 

standului nostru s-au aratat impresionati de numeroasele 

publicatii cu aplicabilitate practica pentru domeniul 

financiar contabil. 

Pe toata perioada targului a fost asigurata prezenta  a 2 

persoane (Pascu Cristina-şef birou administrativ, Negru 

Bianca –şef birou stagiu şi dezvoltare profesională), 

conform orarului de funcţionare, programul de vizitare 

fiind in perioada 24 – 27 mai, de joi pana duminica intre 

orele 10,00-21,00.Publicitatea prezentei Editurii CECCAR 

la aceste manifestari a fost asigurata prin anunturi in presa, 

publicarea de anunturi pe site-ul filialei, transmiterea de 

invitatii, prin e-maill. 

 Au fost transmise invitatii adresate: 

cadrelor universitare si studentilor Facultăţilor de Stiinte Economice din cadrul Universitaţilor Lucian Blaga şi 

Româno Germane din Sibiu 

institutiilor publice: Tribnal, Judecatorie, Politia economica, Directia Finantelor Publice, I.T.M., Casa de Sanatate, 

Parchet, 

agenti economici 

Membrii Filialei  au fost invitati prin intermediul postei electronice.  

Standul Editurii CECCAR a fost  pe latura stanga a pavilionului, avand vecini Editura Personal Production si 

Editura Okian Brasov.  

Standul a fost amenjat si dotat cu toate publicatiile editurii CECCAR, şi în prim plan noutăţile editoriale: Ghidul de 

utilizare a ISA-urilor in auditarea intreprinderilor mici si mijlocii, Ghid privind accesarea, contabilitatea, fiscalitatea, 

auditul si managementul proiectelor cu finantare europeana. 

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, informatii cu privire la examenele, tematicile si 

bibliografiile necesare pentru pregatirea accesului la 

profesie si examenului de aptitudini. 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 si informatiilor oferite de 

personalul filiailei au  fost mediatizate si cursurile 

organizate de filială, respectiv cursurile de evaluare 

economica si financiară, cursurile de pregatire pentru 

examenul de admitere la stagiu. De asemenea studentilor  

care au vizitat standul nostru le-au fost oferite informaţii 

privind examenul de admitere la stagiu din 1 septembrie , 7 

octombrie 2012 şi  programul de masterat al Universităţii 

Lucian Blaga din Sibiu pentru care a fost incheiat cu 

CECCAR protocol de echivalare a examenului de admitere 

la stagiu în vederea obtinerii calităţii de expert contabil. 
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Pe toata perioada targului au fost valorificate publicatii, incasandu-se suma de  2.024 lei. Pe langa cititorii de 

profesie economică, un interes deosebit au manifestat studenţii care au achizitionat cartile ,,Intrebari si studii de caz, 

Editia 2011,, si ,,Sinteze, studii de caz, teste grila, vol.1,,  dar şi profesionisti contabili care au cumparat Ghidul se 

utilizare ISA-urilor in auditarea IMM-urilor, Analiza si diagnostic financiar, IFRS 2011, Standarde profesionale, 

Initiere in evaluarea intreprinderilor, s.a.m.d. 

Vizitatorii au apreciat prezentarea standului nostru ca fiind foarte buna, echipa standului profesionista, avizata, 

amabila si dinamica, s-au declarat incantati de modul de prezentare al standului editurii noastre, si-au manifestat 

interesul pentru noutatile editoriale. De asemenea vizitatorii s-au interesat de abonamentul la revista Corpului: 

Contabilitatea expertiza şi auditul afacerilor.    

Referitor la recomandarile asupra aparitiilor editoriale facute de vizitatori, dintre cele mai importante precizam 

urmatoarele:carţi despre cria financiara si consecintele ei pe termen lung, riscuri financiare; ghiduri practice; 

interpretari ale reglementarilor contabile si fiscale; carti de evaluarea intreprinderii. Vizitatoriii au mai solicitat 

informaţii privind examenul de acces; sfera de aplicare a IFRS. 
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►In 25 mai, filiala a organizat o masa rotunda cu tema ,,Drumuri prin memoria profesiei contabile,, - carte autor-

prof.univ. dr. Marin TOMA - Parcursul in viata si in profesie al celui care si-a confundat existenta cu 

profesia contabila din Romania  

In gradina interioara a muzeului, sub bolte de trandafiri roz, inconjurati de ziduri grele de istorie si cultura, ale 

Platului Brukenthal evocam viata celui care si-a confundat existenta cu profesia contabila din Romania, fara sa stim 

ca atat  de curand aveam sa-i ducem dorul pentru eternitate. 

Doamna Doina Toader, vicepresedinte al Consiliului Filialei, a făcut o prezentare a biografiei şi a bibliografiei 

omului de ştiinţă dar şi de cultură Marin Toma, dăruind astfel auditoriului clipe din Drumurile prin memoria 

profesiei contabile, trăite, scrise şi mai presus de toate, datorate prof. univ. dr. Marin Toma. Portretul a fost 

completat de directorul executiv al filialei CECCAR Sibiu Raymonda Hagiu, organizatoarea acestui deosebit 

moment de ştiinţă şi cultură.  

Domnul Presedinte Prof. univ. dr. Marin Toma a fost descris de ca o mărturie pamânteană transcendenta a 

exemplului personal, înzestrat cu o conduită izvorâtă din principii morale veritabil sănătoase, modelul 

profesionistului dedicat, care a reuşit sa dea o înaltă si consecventă ţinută ştiinţifică lucrărilor sale. Efect al calităţii 

si aprecierii cvasiunanime ale acestora, lucrările pluridisciplinare ale d-lui profesor universitar doctor Marin Toma 

au devenit pentru noi manuale.  

Cei prezenţi au avut privilegiul de a se simti mult mai aproape prin intermediul cartii, de autorul Marin TOMA, cel 

care a scris istoria uneia dintre cele mai elitiste profesii şi ştiinţe, contabilitatea. 

 In 24 mai filiala a organizat si doua lansari de carte: 

►Ghidul privind accesarea, contabilitatea, fiscalitatea, auditul şi managementul proiectelor cu finanţare europeană”, 

din colecţia Ghiduri profesionale 

Prezentarea  fost facuta cu maiestrie de Dna Doina Toader, care a inceput prin a preciza ca Editura CECCAR a 

deschis colecţia “Ghiduri profesionale” cu o lucrare mult aşteptată de practicieni: “Ghid privind accesarea, 

contabilitatea, fiscalitatea, auditul şi managementul proiectelor cu finanţare europeană”.  Dna Toader a relatat 

auditoriului cum s-a nascut ideea elaborarii unui ghid de accesare si contabilizare a fondurilor europene,  si ne-a 

asigurat că toţi cei care vor utiliza acest vor reuşi într-un timp extrem de scurt să  cunoască şi să aplice corect ceea 

dansa a învăţat în 5 ani de practică. 

  ►Ghidul de utilizarea ISA-urilor in auditarea intreprinderilor mici si mijlocii,  traducere CECCAR sub licenţă 

copyright; a fost prezentat  cu competenta de Dna Ana Puchianu, auditor de calitate.                Dna Puchianu ne-a 

convins de utilitatea practica a acestuia, aratand ca ghidul ofera o abordare practica de audit de tipul ,,cum sa,, pe 

care practicientii o pot utiliza atunci cand desfasoara un audit bazat pe risc pentru o IMM, scopul final al ghiului 

fiind acela de a ajuta practicienii sa efectueze audituri de inalta calitate, eficiente din punct de al costurilor, 

permitandu-le sa serveasca mai bine IMM-urile, si, implicit interesul public general.  

La incheierea Targului de Carte, Editura CECCAR, a fost premiata de organizatori cu o  Diploma de merit, pentru 

calitatea participarii. 

In final dorim sa multumim conducerii CECCAR pentru sprijinul acordat, precum si Editurii CECCAR, pentru 

indrumarile oferite pe tot parcursul organizarii evenimentului.  

 

FILIALA TIMIS 
În perioada 2 – 6 Mai 2012, a avut loc la Timişoara, în Piată Victoriei , Târgul de carte “ Gaudeamus 2012 “, cu un 

orar pentru vizitare de la 11.00 la 21.00, unde şi editura CECCAR a avut un stand de prezentare a publicaţiilor 

editate de Corp. 

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

Mediatizarea acestui Târg s-a făcut, pe lânga presa si televiziunea locală, prin anunţarea membrilor şi instituţiilor 
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locale prin e-mail cât si prin intermediul site-ului nostru. S-au transmis invitaţii şi Facultăţii de Ştiinţe economice în 

special profesorilor universitari care sunt şi lectori abilitaţi CECCAR. 

În perioada celor 5 zile de târg au vizitat standul editurii, dl. Primar , dl. Prefect, Directorul Finanţelor Publice, 

Preşedintele Camerei de Comerţ, Comisarul Şef Garda Financiară şi alţi reprezentanţi ai organelor locale sau ai 

organelor centrale cu reprezentare locală,  membrii CECCAR, stagiari CECCAR,  profesori universitari ( Ştefea 

Petru, Cosma Dorin, Bunget Ovidiu, Babaita Valeria), persoane aspirante la profesia de expert contabil, precum şi 

alte persoane interesate de lectura economică de specialitate. 

Totodata, cu ocazia targului s-a organizat o Masa rotunda cu tema “ Locul profesionistului contabil in economia 

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

CECCAR Timis cu participarea    d-lor Nicolae Ignea – director executiv, Turcu Horia – auditor de calitate, Minda 

Ioan – sef birou dezvoltare profesionala continua, Pascal Lucian – sef birou administrativ, Mihalcea Iulian – sef 

birou etica, au participat 23 profesionisti contabili si tineri interesati de aceasta profesie. Prin luarile de cuvant ale 

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

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

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

Iunie  2012, Nr. 6/2012                                                    Etică  •  Educaţie  •  Calitate 



www.ceccar.ro                                                                                                                                            76 

Curierul filialelor 

FILIALA VALCEA 
1. Vineri  11 mai 2012 , conform prevederilor Protocolului de colaborare incheiat in anul 2011,intre C.E.C.C.A.R. 

Filiala Valcea si Colegiul National Economic Rm.Valcea , conducerea executiva a filialei a fost invitata la Colegiul 

National Economic , alaturi de reprezentati ai institutiilor de invatamant superior de profil local, dar si reprezentanti 

ai Universitatii din Craiova - Facultatea de Stiinte Economice , la intalnirea cu elevii din anii terminali . Cu aceasta 

ocazie directorul executiv al filialei a prezentat elevilor de clasa a XII , conditiile pentru dobandirea calitatii de 

expert contabil si contabil autorizat , despre utilitatea si oportunitatile care le ofera aceasta profesie cat si cartile de 

specialitate existente la sediul filialei .  

 

2. In data de 16 mai , directorul executiv al filialei a participat la Universitatea C. Brancoveanu – Facultatea de 

Management  Marketing in Afaceri Economice Rm. Valcea, la deschiderea Sesiunii Anuale a Cercetarii Stiintifice 

Studentesti, editia a– XX –a .   

 

La sediul filialei , vineri 18 mai sub conducerea executiva a filialei , a avut loc intalnirea de lucru a membrilor cu 

reprezentantul DGFP Valcea – Mihai Octavian, sef serviciu Metodologia și Asistența Contribuabilului . La aceasta 

intalnire la care au fost prezenti 51 de membrii , reprezentantul finantelor a reamintit despre obligatiile fiscale  care 

trebuie depuse la Fisc , dupa caz , pana vineri 25 mai 2012. De asemenea , s-au informat membrii cu privire la 

modificarea modelului si continutul formularului utilizat pentru raportarea TVA , prin Ordinul ANAF 640/2012 , 

Formularul 307 introdus in 2011, pentru declararea sumei rezultate ca urmare a ajustarilor TVA , conform art. 128 

alin.(4),art.148, 149 sau 161 din Codul fiscal.Dupa prezentarea informatiilor noi , s-au purtat discutii profesioniste  

pe baza intocmirii Situatiilor financiare anuale ale societatilor comerciale pentru anul 2011si documentele anexate , 

care trebuie depuse pana la data de 29 mai 2012. ( foto 1 ) 

 

In perioada 9 – 12 mai , in sala de cursuri de la sediul filialei s-a desfasurat cursul ” Managementul pietelor de 

capital ”, cu o durata de 20 de ore conform Programului National de Dezvoltare si Pregatire profesionala continua 

pentru membrii , curs la care au participat 33 de membrii . 

 

Joi 31 mai , ora 15,00 , directorul executiv a participat alaturi de d.na Conf. Univ.dr. Luminita Ionescu din cadrul 

Universitatii Spiru Haret Bucuresti  – expert contabil filiala Bucuresti,la emisiunea TV - Valcea fara frontiere-   

Aceasta emisie derulata cu subtitlul „Prestigiul unei profesii ”, a fost transmisa  in direct si s-a desfasurat timp de o 

ora . 

 

Mediatizare in presa locala din 25 mai Viata Valcii – inscriere la  cursuri in vederea sustinerii la examenul de acces 

la stagiu .      

 

La sediul filialei , marti 19 iunie a avut loc intalnirea de lucru a membrilor cu reprezentantul DGFP Valcea – Mihai 

Octavian, sef serviciu Metodolgia si Asistenta Contribuabilului. La aceasta intalnire, reprezentantul finantelor a 

reamintit despre obligatiile fiscale care trebuie depuse la Fisc , pana luni 25 iunie 2012 si expirarea la 30 iunie 2012 

a facilitatii privind reducerea penalitatilor de intarziere pentru obligatiile fiscale restante la 31 august 2011. S-au 

informat membrii cu privire la recenta modificare a Codului fiscal, prin OUG nr.24/2012,publicat in Monitorul 

Oficial 384 din 7 iunie 2012 si modificarea de la 1 iulie a plafonului de la care persoanele impozabile sunt obligate 

sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA de la 35.000 euro la 65.000 de euro . De asemenea ,OUG modifica art.21, 

alin.(4) , litera t), pct. 1- 5 , care are aplicare de la 1 iulie 2012 si stabileste noi reguli in ceea ce priveste calculul 

impozitului pe profit . 
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 Dupa prezentarea informatiilor noi , s-au purtat discutii profesioniste  atat pe baza celor prezentate cat si diverselor 

spete intalnite in practica .  

 

In perioada 4 – 8 iunie , in sala de cursuri de la sediul filialei s-a desfasurat pentru membrii filialei , cursul ” IFRS ” 

cu o durata de 20 de ore conform Programului National de Dezvoltare si Pregatire profesionala continua , la care au 

participat 36 de membrii .  

 

Aparitie in ziarul local Curierul de Valcea din 25 iunie , informatii referitoare atat despre desfasurarea cursurilor in 

vederea sustinerii examenului de acces la stagiu , cat si informatii despre examenul da acces la stagiu din perioada 

30 septembrie 7 octombrie . 

 

FILIALA VRANCEA 
C.E.C.C.A.R. Vrancea organizat pe data de 30.05.2012 în sala de curs  „V.V. Protopopescu”  ceremonia de 

depunere a jurãmântului, înmânarea carnetelor şi parafelor profesionale  membrilor care au promovat examenul de 

aptitudini în sesiunea noiembrie 2011. Ceremonia a debutat cu un moment de reculegere în memoria distinsului 

fondator şi Preşedinte al CECCAR, personalitate marcantã, Prof. Univ. Dr. Toma Marin.    Preşedintele filialei 

CECCAR Vrancea, d-nul Viorel Budeanu a deschis festivitatea adresându-le  noilor membri, urãri de bun venit  în 

marea familie a profesioniştilor contabili din România. D-na director executiv Liliana Mãnescu a subliniat în 

cuvântul sãu faptul cã profesioniştii contabili joacã un rol vital în derularea afacerilor pentru clienţii lor şi de aceea 

trebuie sã manifeste spirit de devotament în interesul clientului sau angajatorului, dar în acelaşi timp trebuie sã 

conştientizeze cã munca lor este una de interes public şi sã raspundã celor trei comandamente de bazã ale profesiei: 
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,,calitate, educaţie, eticã’’.  Li s-a adresat apoi stagiarilor felicitându-i 

cãlduros  d-ra expert contabil Crenguţa Bodoc, cea care cu rãbdare şi 

profesionalism, în calitate de lector formator, le-a cãlãuzit paşii de-a 

lungul celor trei ani de stagiu pentru a intra victorioşi în marea familie a 

CECCAR-ului. Evenimentul a fost reflectat în presa localã, Ziarul de 

Vrancea publicând la rubrica Eveniment local, un articol  cu titlul „Noii 

contabili şi experţi contabli din CECCAR au depus jurãmântul”. 

Pe data de 31 mai 2012, filiala CECCAR Vrancea a organizat o întâlnire 

cu membrii la care au participat invitaţi din partea Direcţiei Generale a 

Finanţelor Publice Vrancea: doamna Elena Cenuşã - şef Birou 

Metodologie şi Asistenţã Contribuabili şi din partea Inspectoratului Teritorial de Muncã Vrancea: doamna Inspector 

Şef Adjunct Relaţii de Muncã  Silvia Perişan şi doamna Inspector Iuliana Buşilã. Temele de discuţie au fost 

urmãtoarele: 1.“Facilitãţile fiscale acordate contribuabililor privind eşalonarea la platã  a obligaţiilor fiscale”; 

2.“Regimul fiscal al achiziţiilor de autovehicule şi autoturisme”; 3.“Delegarea şi detaşarea personalului angajat de 

persoanele juridice române - aspecte prevãzute de legislaţia muncii naţionalã şi intracomunitarã”. Întâlnirea a fost 

interactivã, experţii contabili au avut ocazia sã punã în discuţie diferite aspecte întâlnite în practicã. Materialele care 

au fost puse la dispoziţie de cãtre invitaţi au fost transmise a doua zi membrilor, prin poşta electronicã.   

 

La invitaţia  Asociaţiei Magistraţilor din România Filiala Vrancea,  filiala noastrã a participat pe data de 15 iunie 

2012,  la seminarul profesional “EVAZIUNEA FISCALĂ - Aspecte controversate de teorie şi practicã judiciarã 

referitoare la conţinutul particular al infracţiunilor de evaziune fiscalã”.  

În prima parte a seminarului, a expus o consistentã prezentare a tematicii doamna Sandina Mariana Croitoru – 

vicepreşedintele Tribunalului Vrancea; au urmat apoi discuţii, ultima parte a seminarului fiind rezervatã 

concluziilor.   

Au fost abordate urmãtoarele teme: 

I. Evaziunea fiscală fenomen economico-social (definiţie şi concept). 

Art. 8 şi art. 9 din Legea 241/ 2005 republicată, Infracţiuni de prejudiciu; 

Definirea noţiunii de fraudă fiscală prin prisma legislaţiei curente, a practicii judiciare în materie. 

II. Evaluarea sistemului legislativ-fiscal; Reglementare, noţiuni, termeni, delimitare faptă contravenţională/

infracţiune; Stabilirea prejudiciului cauzat prin săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 8 şi 9 din Legea 241/ 2005 

republicată  (modalităţi de stabilire, calcul majorări). 

III. Identificarea şi definirea în practica judiciară a situaţiilor ce dau conţinut noţiunii de „operaţiuni nereale”. 

IV. Evaziunea fiscală şi spălarea de bani: reglementare; 

modalităţi de identificare; conexitate. 

La întâlnire au participat  magistraţi, judecători şi 

procurori, lucrători de la serviciul de investigarea 

fraudelor economice din cadrul I.J.P. Vrancea, membri 

ai C.E.C.C.A.R.Vrancea, inspectori fiscali şi consilieri 

juridici din cadrul D.G.F.P. Vrancea, avocaţi din cadrul 

Baroului Vrancea şi comisari din cadrul Gãrzii 

Financiare Vrancea. Seminarul a beneficiat participarea 

doamnei judecător Bogdan Camelia de la Tribunalul 

Bucureşti, autoarea lucrării „Spălarea banilor. Aspecte 

teoretice şi de practică judiciară”. 
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CECCAR si ONPCSB 

CECCAR şi Oficiul Naţional de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor 

Seminar de instruire destinat experţilor contabili şi contabililor autorizaţi 
 

În data de 4 iulie 2012, la sediul Central al 

CECCAR s-a desfăşurat seminarul de instruire 

destinat experţilor contabili şi contabililor 

autorizaţi, entităţi raportoare prevăzute la 

art.8 lit.e din Legea nr.656/2002, organizat în 

colaborare cu Oficiul Naţional pentru Prevenirea 

şi Combaterea Spălării Banilor care este 

Unitatea de Informaţii Financiare a României 

(FIU) de tip administrativ, cu rol de lider în 

elaborarea, coordonarea şi implementarea 

sistemului naţional de combatere a spălarii 

banilor şi finanţării terorismului. 

La seminar au participat peste 100 de membri 

CECCAR, care împreună cu specialiştii 

ONPCSB au supus discuţiilor şi analizei: 

Clarificări privind modalitatea de aplicare a 

prevederilor Legii nr.656/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Relaţia conformitate-supraveghere în domeniul CSB; Raportarea on-line; Sancţiuni financiare(TFS). 

Reglementări şi aplicare. Standardele FATF în domeniul CSB/CFT; Tipologii de spălarea banilor/studii de 

caz. 

În conformitate cu prevederile legale, ONPCSB primeşte de la entităţile raportoare trei tipuri de rapoarte: 

- Raportul de tranzacţii suspecte,  

- Raportul privind operaţiunile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul 

în lei a 15.000 euro, 

- Raportul pentru transferurile externe 

în şi din conturi, pentru sume a căror 

limită minimă este echivalentul în lei a 

15.000 euro. 

Decizia nr.674/29.05.2008 stabileşte 

forma şi conţinutul celor trei tipuri de 

raportoare sus-menţionate.  

Această sesiune de instruire face parte 

dintr-un program mai amplu al Corpului 

Experţilor Contabili şi Contabililor 

Autorizaţi din România şi al Oficiului 

Naţional de Prevenire si Combatere a 

Spălării Banilor, de luptă pentru 

prevenirea şi combaterea fenomenelor 

negative din economia României. 
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01 iunie 2012- 31 iunie 2012 
 

I. În Monitorul Oficial  nr. 384 din data de 07 iunie 2012 a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

24/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri 

financiar-fiscale. 

Potrivit actului normativ se majorează plafonul special de scutire a TVA de la 35.000 de euro la 65.000 de euro, la 

cursul de schimb al BNR valabil la data aderarii Romaniei la U.E. (3,3817 lei/eur), respectiv de la 119.000 lei la 

220.000 lei. Noul plafon de scutire se aplica incepand cu data de 1 iulie 2012.  

 

- Pentru anul 2012 se vor aplica reguli tranzitorii referitoare la regimul special de scutire a TVA  pentru 

intreprinderile mici, astfel: 

 

persoanele impozabile infiintate anterior anului 2012 au obligatia solicitarii inregistrarii in scopuri de TVA daca 

depasesc plafonul de 119.000 lei in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012. In cazul in care persoanele impozabile nu 

au depasit in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012 plafonul de 119.000 lei, persoanele impozabile trebuie sa solicite 

inregistrarea in scopuri de TVA, daca depasesc plafonul de 220.000 lei pana la data de 31 decembrie 2012. La 

determinarea plafonului de TVA se ia in calcul si cifra de afaceri realizata in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012. 

 

persoanele impozabile infiintate in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012 au obligatia inregistrarii in scopuri de TVA 

daca depasesc in aceasta perioada plafonul de 119.000 lei, determinat proportional cu perioada ramasa de la 

infiintare si pana la sfarsitul anului, fractiunea de luna considerandu-se o luna calendaristica intreaga. In cazul in 

care in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012 nu au depasit plafonul de 119.000 lei determinat proportional, persoanele 

impozabile trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, daca depasesc plafonul de 220.000 lei pana la data de 

31 decembrie 2012. 

 

persoanele impozabile infiintate cu data de 1 iulie 2012 au obligatia inregistrarii in scopuri de TVA, daca depasesc 

plafonul de 220.000 lei in perioada 1 iulie- 31 decembrie 2012. 

prin exceptie, persoanele impozabile pentru care obligatia solicitarii inregistrarii in scopuri de TVA ar interveni 

incepand cu data de 1 iulie 2012 nu trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA decat in situatia in care 

depasesc plafonul de 220.000 lei pana la data de 31 decembrie 2012. 

 

Potrivit O.U.G nr. 24/2012, persoanele impozabile care s-au inregistrat in scopuri de TVA in perioada 1 ianuarie – 

30 iunie 2012, ca urmare a depasirii plafonului de scutire, pot solicita incepand cu data de 1 iulie 2012 scoaterea din 

evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA in vederea aplicarii regimului special de scutire, cu conditia ca 

la data solicitarii sa nu fi depasit plafonul de scutire de 220.000 lei.  

De asemenea, in cazul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA  anterior anului 2012 pot solicita 

scoaterea din evidenta a persoanelor inregistrate in scopuri de tva dupa data de 1 iulie 2012, inclusiv, daca nu au 

depasit plafonul de scutire de 119.000 lei  pentru anul 2011 si daca la data solicitarii scoaterii din evidenta nu au 

depasit plafonul de scutire de 220.000 lei. 

 

II. În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din data de 26 iunie 2012 a fost publicat Ordinul Ministrului 

Finanţelor Publice nr. 881/2012 privind aplicarea de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare 

sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a Standardelor Internaţionale de Raportare 

Financiară 

 

Noutăți legislative 
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Potrivit actului normativ, începând cu exerciţiul financiar al anului 2012, societăţile comerciale ale căror valori 

mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată au obligaţia de a aplica Standardele Internaţionale de 

Raportare Financiară (IFRS) la întocmirea situaţiilor financiare anuale individuale. 

Pentru exerciţiul financiar al anului 2012, situaţiile financiare anuale individuale în baza IFRS se întocmesc prin 

retratarea informaţiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a 

Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 pentru 

aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare. 

În înţelesul prezentului ordin, IFRS reprezintă standardele adoptate potrivit procedurii prevăzute la art. 6 alin. (2) din 

Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea 

standardelor internaţionale de contabilitate. 

 Piaţa reglementată are înţelesul prevăzut la art. 125 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

     Entităţile prevăzute la art. 1 vor întocmi şi vor publica, potrivit legii, situaţiile financiare anuale individuale 

întocmite în baza IFRS începând cu exerciţiul financiar al anului 2012, în moneda naţională şi în limba română. 

     Situaţiile financiare anuale individuale întocmite în baza IFRS fac obiectul auditului statutar, potrivit legii. 

     Entităţile prevăzute la art. 1 au obligaţia să asigure continuitatea aplicării IFRS, inclusiv în situaţia în care 

valorile lor mobiliare la data bilanţului nu mai sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată. 

     Prezentul ordin se aplică începând cu situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar 2012. 

III. In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 427 din data de 27 iunie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului 

finantelor publice nr.879/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2012 a 

operatorilor economici. 

Potrivit actului normativ, Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2012 se aplica persoanelor juridice carora le sunt 

incidente Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMF nr. 3055/2009, si care in 

exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri peste echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro. 

Raportarile contabile se depun  la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in format hartie si in format 

electronic sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica 

extinsa. 

Formatul electronic al raportarilor contabile depuse pe internet sau la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor 

Publice consta intr-un fisier PDF la care este atasat un fisier xml. 

Raportarile contabile la 30 iunie 2012 cuprind urmatoarele formulare: 

  -situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii; 

  -contul de profit şi pierdere; 

          -date informative. 
Formatul electronic al raportarilor contabile la 30 iunie 2012, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia 

de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice. 

Raportarile contabile la 30 iunie 2012 se depun pana cel mai tarziu la data de 16 august 2012. 

 

IV. În Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr. 427 din 27 iunie 2012 a fost publicat Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 

nr.882/2012  privind stabilirea termenului de depunere a declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii 

 

Potrivit actului normativ, contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. a) - e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, depun anual declaraţia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii prevăzută la art. 296^25 

alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se 

datorează contribuţia de asigurări sociale. 

În cazul contribuabililor prevăzuţi la alin. (1) care încep o activitate în cursul anului fiscal, declaraţia privind venitul asigurat la sistemul 

public de pensii se depune în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. 
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