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Cu ocazia Sfintelor Sărbători Pascale,
Conducerea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din

România urează tuturor membrilor, partenerilor, beneficiarilor serviciilor
contabile şi profesioniştilor contabili
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însoţite de poezia lui George Topârceanu „La Paşti”

„Astăzi în sufragerie
Dormitau pe-o farfurie,
Necăjite si mânjite,
Zece ouă înroşite.
Un ou alb, abia ouat,
Cu mirare le-a-ntrebat:
– Ce vă este, frătioare,
- Ce vă doare?
Nu vă ninge, nu vă plouă,
Staţi gătite-n haină nouă,
Parcă, Dumnezeu mă ierte,
N-aţi fi ouă...
- Suntem fierte!
Zise-un ou rotund şi fraise
Lângă pasca cu orez.
Şi schimbându-şi brusc alura,

Toate-au început cu gura:
– Pân'la urmă tot nu scap!

– Ne găteşte de paradă.
– Ne ciocneşte cap în cap
Şi ne zvârle coaja-n stradă...
– Ce ruşine!
- Ce dezastru!
– Preferam să fiu omletă!
– Eu, de m-ar fi dat la cloşcă,
Aş fi scos un pui albastru...
– Şi eu unul violet...
– Eu, mai bine-ar fi să tac:
Aşa galben sunt, că-mi vine
Să-mi închipui că pe mine
M-a ouat un cozonac!...”
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CECCAR a început în forţă anul strategic 2011

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) a reunit, la
Bucureşti, în zilele de 1 şi 2 aprilie 2011, peste 1000 de reprezentanţi ai profesiei
contabile din România şi din străinătate în cadrul a trei conferinţe despre rolul experţilor
contabili în dezvoltarea economică şi socială a României.

Conferinţa Naţională a CECCAR

Eveniment marcant în viaţa
organismului reprezentativ al
profesiei contabile din România,
Conferinţa Naţională, desfăşurată
pe 2 aprilie, a avut pe ordinea de
zi raportul privind activităţile
desfăşurate de CECCAR în anul
2010, pentru îndeplinirea
atribuţiilor stabilite de lege, şi
strategia pentru anul de activitate
2011 - 2012.

În ceea ce priveşte situaţia generală a anului trecut, "criza economică şi financiară a avut
cel mai puternic impact asupra profesiei, ceea ce s-a concretizat în reducerea unor indicatori
cantitativi faţă de perioadele anterioare, dar, din punct de vedere calitativ, 2010 a reprezentat o
evoluţie favorabilă CECCAR, fiind marcată de trecerea Corpului la o nouă etapă, a treia în
dezvoltarea sa istorică", a declarat Preşedintele CECCAR în deschiderea Conferinţei.
Dezvoltarea infrastructurii, adaptarea managementului la condiţiile economice şi sociale
actuale, iniţierea unor structuri complexe în rândul membrilor care să conducă la schimbarea de
atitudini, dezvoltarea comportamentelor etice, asigurarea calităţii, identificarea rolului şi locului
CECCAR în dezvoltarea profesiei contabile naţionale şi internaţionale sunt numai câteva dintre
obiectivele de dezvoltare a CECCAR. Momentul trecerii la o nouă etapă de dezvoltare l-a
constituit Congresul al XVIII-lea al Profesiei Contabile din România, cel mai important
eveniment european de profil al anului 2010, care a făcut proba maturităţii CECCAR, proba
celei mai înalte capacităţi de organizare şi de gestiune a Corpului, ca actor principal în mediul
de afaceri din România şi în rândul organismelor internaţionale. Printre obiectivele noi de
dezvoltare a Corpului se află continuarea procesului de standardizare profesională naţională.

De la stânga la dreapta: Alexandru Bran - preşedintele Comisiei Superioare de
Disciplină a CECCAR, Ecaterina Necşulescu - vicepreşedinte CECCAR, Ioan

Nistor - vicepreşedinte CECCAR, Mihai Ristea - vicepreşedinte CECCAR, Marin
Toma - preşedinte CECCAR, Vasile Răileanu - vicepreşedinte CECCAR, Vasile-

Alin Monea – vicepreşedinte CECCAR, Daniela Vulcan – director general
CECCAR, Alexandra Lazăr - reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice

CCCooonnnfffeeerrriiinnnţţţeee nnnaaaţţţiiiooonnnaaallleee şşşiii iiinnnttteeerrrnnnaaaţţţiiiooonnnaaallleee
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Provocările pentru PMM-uri - cheia succesului în 2011

În cadrul conferinţei cu tema "Perspective post-criză - Focus asupra IMM-urilor"
organizată de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi Institutul
Contabililor Autorizaţi din Anglia şi Ţara Galilor (ICAEW), Preşedintele CECCAR a subliniat rolul
Practicilor Mici şi Mijlocii în dezvoltarea IMM-urilor menţionând că principalele provocări ale
profesioniştilor contabili vor fi furnizarea de servicii proactive de consultanţă în afaceri, oferirea
de sfaturi care să le ajute să genereze planuri de afaceri şi previziuni financiare, şi identificarea
şi gestionarea riscurilor cu care IMM-urile se pot confrunta. În acest context, CECCAR sprijină
membrii săi participând activ la deciziile factorilor politici şi economici, în calitatea lor de
întreprinzători, elaborând standarde naţionale de contabilitate pentru IMM-uri, ghiduri contabile
pe domenii de activitate şi standarde de calitate, precum şi prin dezvoltarea de standarde
profesionale pentru misiunile experţilor contabili.

Invitaţii de seamă ai conferinţei au fost directorul ICAEW, d-l Clive Lewis, directorul pe
Europa al ICAEW, d-l Martin Manuzi, şi preşedintele Camerei de Comerţ Româno-Britanică, d-l
Brian Davies. Oaspeţii instituţiilor româneşti de profil au fost preşedintele CNIPMMR, d-l Ovidiu
Nicolescu, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), d-l
Sorin Dimitriu. Speakeri renumiţi ai conferinţei au fost vicepreşedinţi ai Consiliului Superior al
CECCAR, prof. univ. dr. Vasile Răileanu, prof. univ. dr. Mihai Ristea, prof. univ. dr. Alin Monea,
prof. univ. dr. Ioan Nistor, lector univ. drd. Ecaterina Necşulescu.

Structurat în trei mari secţiuni, Gestionarea redresării şi asigurarea dezvoltării, Accesul
IMM-urilor la Finanţare şi Profesioniştii contabili în calitate de consultanţi pentru întreprinderi,
evenimentul a urmărit, pe de o parte, creşterea rolului Practicilor Mici şi Mijlocii, corespunzător
ponderii pe care IMM-urile o au în economia mondială, iar pe de altă parte teme de actualitate şi
prezentări de interes pentru profesia contabilă din România şi străinătate.

Adunarea generală a Asociaţiei Internaţionale de Fiscalitate - Filiala România

Tot sâmbătă, 2 aprilie, a avut loc Adunarea
Generală a membrilor IFA, ocazie cu care s-a
discutat Raportul anual de activitate al anului 2010
şi s-a aprobat programul de activitate a Asociaţiei
pe anul 2011, principalele obiective fiind
organizarea de mese rotunde de fiscalitate pentru
îmbunătăţirea legislaţiei finanţelor publice, ştiinţa şi
practica în România şi în străinătate prin metode
de cercetare ştiinţifică şi diseminare a
cunoştinţelor, şi participarea la Congresul IFA de la
Paris. De asemenea, IFA România va continua
seria seminariilor lunare de fiscalitate, un puternic
element de întărire a relaţiilor între membrii IFA
România. Obiectivele Asociaţiei sunt studiul şi
progresul legislaţiei fiscale din România, precum
şi, în colaborare cu IFA, studiul şi progresul
legislaţiei fiscale internaţionale şi al aspectelor
economice ale fiscalităţii.

CCCooonnnfffeeerrriiinnnţţţeee nnnaaaţţţiiiooonnnaaallleee şşşiii iiinnnttteeerrrnnnaaaţţţiiiooonnnaaallleee



3

Imagini de la Conferinţele din 1-2 aprilie 2011

Conferinţa Internaţională CECCAR- ICAEW
"Perspective post-criză - Focus asupra IMM-urilor"

CCCooonnnfffeeerrriiinnnţţţeee nnnaaaţţţiiiooonnnaaallleee şşşiii iiinnnttteeerrrnnnaaaţţţiiiooonnnaaallleee
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CECCAR sprijină şi contribuie la
Implementarea standardelor internaţionale de educaţie contabilă

Alături de liderii educaţiei şi contabilităţii din
întreaga lume, directorul general al CECCAR,
doamna ec. Daniela Vulcan, a participat, la începutul
lunii martie, la Forumul de educaţie contabilă
UNCTAD - IAESB intitulat "Implementarea
standardelor de educaţie contabilă şi construirea
capacităţii necesare pentru raportarea corporativă de
calitate".

Găzduit la Geneva de Consiliul pentru Standardele Internaţionale de Educaţie Contabilă
(IAESB) şi Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD), Forumul a
abordat teme precum cerinţele şi beneficiile dezvoltării unui program profesional de educaţie
contabilă şi impactul acestuia asupra economiei globale.

Programul întâlnirii a cuprins dezbateri şi sesiuni interactive care au avut ca obiectiv
împărtăşirea celor mai bune practici internaţionale în domeniul raportării financiare, asigurarea
instrumentelor-suport şi oferirea de răspunsuri la anumite întrebări despre competenţele tehnice
necesare unei guvernări corporative, cu accent pe implementarea standardelor internaţionale
de educaţie stabilite de IAESB, şi modelul de plan de învăţământ al UNCTAD - ISAR.

Conferinţa a reunit reprezentanţi ai Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC),
Grupului de Lucru Interguvernamental de Experţi pentru Standardele Internaţionale de
Contabilitate şi Raportare – ISAR, ai Băncii Mondiale, precum şi profesori din cadrul unor
universităţi de prestigiu din Japonia, Africa sau Brazilia.

Rezultatele discuţiilor Forumului vor contribui la dezvoltarea ulterioară a „Cadrului de
construire a capacităţii pentru o raportare corporativă de calitate” şi a metodologiei sale de
evaluare, elaborate de UNCTAD, dezvoltarea capacităţii umane fiind una dintre priorităţile
Cadrului.

Imagini din sala XXVI, Palais des Nations

EEEvvveeennniiimmmeeennnttteee iiinnnttteeerrrnnnaaaţţţiiiooonnnaaallleee
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CECCAR a pus umărul la Forumul Global IFAC despre
Rolul Practicilor Mici şi Mijlocii în relaţia cu IMM-urile

CECCAR este preocupat permanent de
problemele cu care Întreprinderile Mici şi Mijlocii
(IMM) se confruntă, încercând să găsească noi căi
şi mijloace pentru îndeplinirea misiunii lor în scopul
creşteriii Practicilor Mici şi Mijlocii (PMM),
reprezentate de experţi contabili, contabili autorizaţi
sau societăţi de expertiză contabilă şii contabilitate,
şi al dezvoltării mediului de afaceri din România.
Având în vedere provocările existente la nivel
internaţional pentru activitatea IMM-urilor şi PMM-
urilor şi pentru punerea de acord a activităţii
economice externe cu cea internă, delegaţia
CECCAR a participat, în calitate de co-organizator,
alături de peste 200 de specialişti din 45 de ţări la
cea de-a V-a ediţie a Forumului Practicilor Mici şi Mijlocii IFAC- 2011.

Organizat pentru prima dată în Turcia de Comitetul pentru Practici Mici şi Mijlocii din
cadrul Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC) în colaborare cu Federaţia Experţilor
Contabili Mediteraneeni (FCM) şi cu cele două institute reprezentative ale profesiei contabile
locale, Asociaţia Experţilor Contabili (EAAT) şi Uniunea Camerelor Contabililor Publici Autorizaţi
(TÜRMOB), această a V-a ediţie a Forumului a reunit experţi din cadrul a 53 de organisme
membre IFAC care au discutat despre standardele, reglementările şi politicile publice pentru
PMM-uri şi IMM-uri, şi despre evoluţia PMM-urilor pentru îmbunătăţirea serviciilor oferite IMM-
urilor.

Evenimentul a fost deschis de preşedintele Comitetului pentru Practici Mici şi Mijlocii al
IFAC, doamna Sylvie Voghel, care a prezentat obiectivele Forumului şi activitatea Comitetului
PMM din cadul IFAC, evidenţiind faptul că este foarte importantă unificarea comunităţii globale
a Practicilor Mici şi Mijlocii în contextul actual, în care criza economică şi financiară a afectat în
mod deosebit Întreprinderile Mici şi Mijlocii. Sintetizând discursul preşedintelui IFAC, d-l Göran
Tidström, doamna Sylvie Voghel a precizat că IMM-urile sunt un punct de interes general
deoarece, potrivit Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, aceste entităţi
reprezintă două treimi din angajatorii mondiali. „Este extrem de important să ţinem în mişcare
roţile Intreprinderilor Mici şi Mijlocii deoarece formează motorul economiei globale” a transmis
preşedintele IFAC.

Forumul a urmărit unificarea comunităţii globale a Practicilor Mici şi Mijlocii, facilitarea
discuţiilor şi dezbaterilor şi împărtăşirea celor mai bune practici şi idei pentru a contribui la
prioritizarea viitorului iniţiativelor Comitetului Practicilor Mici şi Mijlocii din cadrul IFAC.
Rezultatele Forumului Practicilor Mici şi Mijlocii IFAC vor contribui la îndeplinirea recomandărilor
realizate de conducerea IFAC, care includ sporirea vizibilităţii şi vocii PMM-urilor şi IMM-urilor şi
monitorizarea reformei globale a reglementărilor pentru a se asigura adecvarea acestora pentru
IMM-uri si PMM-uri.

Imagini din Sala Grand Ballroom, Istanbul

EEEvvveeennniiimmmeeennnttteee iiinnnttteeerrrnnnaaaţţţiiiooonnnaaallleee
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 Editura CECCAR
Prezentă la Târgul Internaţional de Carte şi Muzică  2011 de la Braşov

Editura CECCAR, prin intermediul
Filialei Braşov, s-a aflat printre participanţii de
prestigiu ai celei de-a VIII-a ediţii a Târgului
Internaţional de Carte şi Muzică 2011,
organizat anual, în preajma Sfintei Sărbători a
Bunei Vestiri.

Târgul a reunit manifestări culturale
despre carte, muzică, pictură şi artă
fotografică. Cu acest prilej, echipa executivului

braşovean a prezentat vizitatorilor noutăţi
editoriale, cele mai solicitate fiind
Standardele Profesionale nr. 21, nr. 34, nr.
37 şi Ghidul practic de aplicare a
reglementărilor contabile OMFP 3055/2009.
Oaspeţii standului au fost întâmpinaţi cu
oferte şi cataloage de carte pentru 2011,
precum şi cu revista Corpului, „Contabilitatea,
expertiza şi auditul afacerilor”. La manifestări au luat parte peste 70 de edituri, participarea fiind
numeroasă, iar oficialităţile şi reprezentanţii Primăriei şi Consiliului Judeţean Braşov, Camerei
de Comerţ şi Industrie, iar zilele de târg s-au încheiat cu recitaluri de excepţie ale unor artişti
români consacraţi.

Masa rotundă cu tema "Profesionistul Contabil - creator de valoare pentru
întreprinderi"

În cea de-a doua zi a Târgului Internaţional de Carte şi
Muzică 2011 a avut loc prezentarea standardelor profesionale
CECCAR, acţiune ce a fost urmată de o masă rotundă cu tema:
"Profesionistul Contabil - creator de valoare pentru
întreprinderi". Au răspuns invitaţiei conducerii Filialei Braşov a
CECCAR lect. univ. dr. Ştefan Bunea, director al Institutului
Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă (INDPC) din cadrul
CECCAR, şi lect. univ. dr. Mădălina Gîrbină, consilier în cadrul

CCCuuurrriiieeerrruuulll FFFiiillliiiaaallleeelllooorrr
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INDPC. Gazda evenimentului a fost Universitatea "Transilvania" din Braşov, prin Facultatea de
Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor, reprezentată de conf. univ. dr. Adrian Trifan –
prodecanul facultăţii braşovene.

Atât masa rotundă cât şi publicaţiile CECCAR s-au bucurat de un interes deosebit în
rândurile profesioniştilor contabili, dar au câştigat teren şi în categoria tinerilor aspiranţi la
profesie.

Filiala Bucureşti şi editura CECCAR la Salonul Internaţional de Carte, Presă
şi Muzică AMPLUS

Filiala Bucureşti a CECCAR şi Editura Corpului au participat la începutul lunii martie, la
Muzeul de Istorie a României, la Salonul Internaţional de Carte, Presă şi Muzică - AMPLUS.

Vizitatorilor standului CECCAR li s-au oferit informaţii utile despre conţinutul cărţilor
editate de CECCAR, noutăţile editoriale, modalităţile de abonare la revistă, informaţii despre
examenele, tematicile şi bibliografiile necesare pentru pregătirea accesului la profesie şi
examenului de aptitudini.

Cu această ocazie, a fost lansat “Standardul profesional nr. 37 – Misiunea de evaluare a
întreprinderii – Ghid de aplicare”. La eveniment au
participat preşedintele filialei, lector univ. dr.
Florentin Caloian, directorul filialei Bucureşti,
domnul Emil Floriţă, echipa editurii CECCAR,
precum şi vizitatori interesaţi de publicaţiile Corpului.

În prezentarea lucrării, domnul Florentin
Caloian a menţionat că profesia contabilă a lucrat
de la începuturile mediului de afaceri cu probleme
legate de evaluare, în general, şi de evaluare a
întreprinderilor, în special. Valoarea unei
întreprinderi nu este numai suma mijloacelor
individuale de active şi pasive ale activităţilor, ci mai

degrabă modalitatea de manifestare şi participare a acestora la obţinerea profiturilor prezente şi
viitoare.

Efectuarea evaluării unei întreprinderi necesită cunoştinţe care să-i permită expertului
evaluator de întreprinderi să înţeleagă activităţile întreprinderii şi evenimentele, tranzacţiile şi
caracteristicile semnificative generate de aceste activităţi.

CCCuuurrriiieeerrruuulll FFFiiillliiiaaallleeelllooorrr
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Responsabilitatea contractuală a expertului evaluator de întreprinderi este o obligaţie de
mijloace potrivit căreia acesta îşi va îndeplini misiunea cu toată competenţa şi grija care sunt de
aşteptat de la un profesionist instruit şi sârguincios, în contrapartida unui onorariu convenit în
suma absolută. Este interzis contractarea unei obligaţii de rezultat, prin care onorariul se
stabileşte în funcţie de procente din valoarea evaluării sau prin estimarea costurilor evaluării
determinate de expertul evaluator de întreprinderi la încheierea misiunii sale. Este interzis, de
asemenea, contractarea de onorarii incidentale (neprevăzute, întâmplatoare), cum ar fi
acceptarea unei compensaţii pentru serviciile de evaluare, sub forma unui comision, rabat sau
alte forme similare, sau să se primească sau să se dea onorarii pentru referinţe sau pentru
intermedieri.

Vizitatorii s-au declarat încântaţi de echipa filialei CECCAR Bucureşti, de standul editurii
Corpului şi de publicaţiile acesteia.

În acest context, domnul Caloian a prezentat publicului extrem de numeros şi informaţii
despre istoria CECCAR şi rolul pe care acesta îl are pe scena vieţii economice naţionale şi
internaţionale. “La 13 iulie 1921, a fost promulgată prin Decret Regal, Legea privind constituirea
Corpului Contabililor Autorizaţi şi Experţilor Contabili, finalizându-se astfel visul unei generaţii de
mari şi cutezători profesionişti contabili, care l-au avut în frunte şi ca principal iniţiator pe domnul
Grigore Trancu Iaşi, cel care avea să devină şi primul preşedinte al Corpului”, a declarat domnul
Caloian amintind că după ce a desăvârşit organizarea în ţară, Corpul, datorită calităţii deosebite
a modului în care s-a organizat, a fost acceptat în rândul organizaţiilor internaţionale de
specialitate, unde ocupă un loc de frunte.

După instaurarea regimului comunist, existenţa unui Corp al contabililor independenţi a
devenit imposibilă, iar în urma Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 201/08.03.1951, Marea
Adunare Naţională, prin decretul nr. 40/10.03.1951, a desfiinţat Corpul Contabililor Autorizaţi şi
Experţilor Contabili.

După profundele schimbări pe care le-a adus României anul 1989, depăşind dificultăţile
tranziţiei o altă generaţie de mari profesionişti contabili, la fel de ambiţioasă şi capabilă ca cea
care în anul 1921 a reuşit înfiinţarea Corpului Contabililor Autorizaţi şi Experţilor Contabili,
sudarea rupturii făcută prin aplicarea Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 201/08 martie 1951, şi
recunoaşterea din partea autorităţii publice a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor
Autorizaţi din România, legiferată prin Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 şi aprobată prin Legea
nr. 42/1995.

Ca o recunoaştere a calităţii reglementării profesiei şi o apreciere a modului hotărât în
care a demarat acţiunile pentru reconstruirea unui organism profesional puternic, bazat pe
autoreglementare, la  numai doi ani de la reînfiinţare, în anul 1996, Corpul a devenit membru cu
drepturi depline al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC) şi al Federaţiei Experţilor
Contabili Europeni (FEE).

CCCuuurrriiieeerrruuulll FFFiiillliiiaaallleeelllooorrr
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Imagini de la Salonul AMPLUS
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La editura CECCAR a apărut
„Standardul profesional nr. 21
Misiunea de ţinere a contabilităţii, întocmirea şi prezentarea situaţiilor
financiare – Ghid de aplicare”

Editura Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor
Autorizaţi din România oferă profesioniştilor contabili şi viitorilor
experţi ediţia a IV-a revizuită şi adăugită a „Standardului
profesional nr. 21 Misiunea de ţinere a contabilităţii, întocmirea şi
prezentarea situaţiilor financiare – Ghid de aplicare - ”.

Cele 247 de pagini ale lucrării prezintă şi detaliază
succesiunea etapelor misiunii unui profesionist contabil, normele
de comportament profesional, cele de lucru şi norma de
raportare a situaţiilor financiare, precum şi normele generale de
bază aplicabile tuturor misiunilor expertului contabil.

Cartea face parte din seria unor ghiduri de aplicare a
normelor profesionale pe care CECCAR le oferă profesioniştilor
contabili pentru a-i sprijini în realizarea misiunii lor.

“Standardul profesional nr. 21” poate fi procurat de la
filialele CECCAR din ţară şi din Bucureşti.

BBBiiibbbllliiiooottteeecccaaa CCCEEECCCCCCAAARRR
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Diplome acordate Editurii CECCAR

Editura CECCAR a fost premiată din nou, ceea ce confirmă forţa şi
capacitatea Corpului de a prelua şi de a transpune, în norme naţionale,
standardele internaţionale din domeniul profesiei contabile.

Calendarul următoarelor Târguri ale Editurii CECCAR

4 - 6 mai Târgul UNIVERSITAS ARAD
4 - 8 mai Caravana GAUDEAMUS TIMIŞOARA
6 -7 mai Târgul OFERTA EDUCAŢIEI BAIA MARE

11 - 13 mai Târgul de Carte OFERTA EDUCAŢIONALĂ BACĂU
11 - 15 mai Târgul Internaţional de Carte LIBREX IAŞI
25 - 29 mai Salonul Internaţional de Carte BOOKFEST BUCUREŞTI

CCCuuurrriiieeerrruuulll FFFiiillliiiaaallleeelllooorrr
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Masa rotundă cu tema “Nou şi vechi in legea 31/1990” şi
întâlniri profesionale cu membrii la filiala Ialomiţa

Sala de consiliu a filialei Ialomiţa  a găzduit, în data de 22 martie, masa rotundă cu
tema “Nou şi vechi in legea 31/1990”, la care au participat, în calitate de invitat din partea
Oficiului Registrului Comerţului Ialomiţa, d-l director Bratu Constantin, iar din partea filialei
Ialomiţa membrii Consiliului filialei împreună cu preşedintele, d-na Camelia Malama, directorul
executiv, d-na Cosma Mihaela, şi auditorul de calitate, d-l Turenici Stefan.

În cadrul acestei întâlniri de lucru s-a
discutat despre modificările pe care
legea 31/1990 le-a suportat în anul 2010
cu privire la depunerea situaţiilor
financiare anule, precum şi alte modificări
semnificative care trebuie avute în
vedere de profesioniştii contabili în
realizarea misiunilor lor de consultanţă
pentru crearea întreprinderilor. În
conformitate cu OUG 90/29.09.2010,
agenţii economici nu mai au
obligativitatea depunerii situaţiilor
financiare anuale la Registrul Comerţului,
pentru efectuarea publicităţii urmând ca
datele să fie comunicate către Registru
direct de Ministerul de Finanţe. În acest
context, d-l Bratu a subliniat că a rămas

în continuare obligatorie publicarea situaţiilor financiare pentru  societăţile comerciale care au o
cifră de afaceri de peste 10 milioane lei.

În perioada 16-18 martie 2011, filiala Ialomita a organizat în toate oraşele judeţului întâlniri
profesionale cu membrii în cadrul cărora au fost abordate două teme: „Impactul modului de
contabilizare al creantelor si datoriilor asupra contului de profit si pierderi”, şi „Prevenirea şi
combaterea spălarii banilor şi finanţarea terorismului- abordarea pe bază de risc şi indicatori de
tranzacţii suspecte”. Astfel, pe 16 martie, la Liceul Teoretic Feteşti  a avut loc o întâlnire de lucru
la care au participat, alături de 25 de membri activi ai filialei, membri ai Cosiliului Filialei,
directorul executiv şi auditorul de calitate, invitată fiind conducerea AFP Feteşti reprezentată
prin Şef AFP, d-na Marioara Ionescu.

În cadrul acestei întâlniri, preşedintele filialei, d-na Malama Camelia, a prezentat un
material structurat pe baza principalelor modificări legislative din această perioadă, modificări
care au clarificat anumite aspecte fiscale. Un accent deosebit a fost pus pe modul de întocmire al
situaţiilor financiare anuale, precum şi pe modul de pregătire a închiderii anului din punct de vedere
financiar contabil, d-na preşedinte precizând că nu întâmplător a fost dată această temă
seminarului, modul de contabilizare al creanţelor şi datoriilor având un impact deosebit în reflectarea
fidelă a activităţii întreprinderilor. S-a atras atentia asupra acurateţei informaţiilor, confirmării
soldurilor precum şi a raţionamentului profesional care trebuie să-şi pună amprenta pe modul de
întocmire a situaţiilor financiare, mai ales în situaţia economică actuală.

CCCuuurrriiieeerrruuulll FFFiiillliiiaaallleeelllooorrr
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Următorul subiect supus atenţiei celor prezenţi de către directorul executiv al filialei a fost cel
referitor la responsabilitatea CECCAR, şi implicit a membrilor săi, în calitate de organism de
raportare în conformitate cu prevederile legii nr. 656/2002 şi a protocolului încheiat între CECCAR şi
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor încă din anul 2004.

Au fost prezentaţi participanţilor
principalii indicatori de anomalie pe care
membrii Corpului trebuie să-i aibă în
vedere în desfăşurarea activităţilor
agenţilor economici pentru care
prestează servicii profesionale, precum şi
a indicatorilor de detectare a
operaţiunilor suspecte de finanţare a
terorismului.

În cadrul acestei întâlniri, s-a
solicitat reprezentanţilor societăţilor de
profil prezenţi să transmită filialei o
informare cu privire la persoana
desemnată în relaţia cu Oficiul Naţional
de Prevenire şi Combatere a Spălării
Banilor.

Echipa filialei Ialomiţa a participat
şi la Tândărei la o întâlnire unde s-au discutat aceleaşi subiecte. Membrii au adresat întrebări
conducerii filialei despre posibilitatea achiziţionării în continuare a semnăturii electronice prin
intermediul filialei.

Pe 17 martie s-a desfăşurat întâlnirea cu membrii la sediul filialei, punându-se accent pe
modul de raportare către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi solicitându-
se administratorilor societăţilor de expertiză contabilă şi contabilitate prezenţi să informeze filiala
despre persoana desemnată în relaţia cu acest Oficiu. La întâlnire au participat membrii din raza
municipiului Slobozia, în cadrul întâlnirii dezbătându-se, pe lângă modificările legislative din cadrul
săpătămânii, şi alte speţe pe care membrii le-au adus în atenţia formatorilor şi care şi-au găsit astfel
rezolvare.

Sala de şedinţe a Primăriei Urziceni a găzduit, pe 18 martie, ultima întâlnire de lucru, din
seria celor 3 zile, la care au fost prezenţi, alături de conducere, directorul executiv şi auditorul de
calitate al filialei, peste 18 membri deosebit de încântaţi de faptul că se dovedeşte consecvenţă în
organizarea unor astfel de reuniuni chiar în Urziceni. Şi în această localitate s-a observat dorinţa
membrilor de participa la astfel de întâlniri de lucru întrucât legislaţia este foarte stufoasă şi lasă
foarte mult loc interpretărilor.

Un aspect aparte adus în discuţie de participanţi a fost acela al posibilităţii membrilor
CECCAR de a întocmi proiecte pentru accesarea de fonduri europene. Conducerea a specificat că,
încă din anul 2009, filiala a identificat posibilitatea diversificării paletei de servicii a membrilor filialei
organizând în acest scop cursuri atât de accesare de fonduri europene cât şi de gestionare a
acestora, dar s-a atras atenţia că scrierea de proiecte în anumite domenii nu poate fi facută doar de
profesionişti contabili, fiind necesară constituirea unei echipe de profesionişti care să contribuie la
întocmirea tuturor documentaţiilor necesare. Toţi cei prezenţi la aceste întâlniri au salutat eforturile
Consiliului lilialei şi executivului de a organiza asemenea reuniuni deosebit de utile.

CCCuuurrriiieeerrruuulll FFFiiillliiiaaallleeelllooorrr
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Masa rotundă despre „Accesul la profesia de expert contabil şi exercitarea
profesiei de expert contabil” la filiala Maramureş

Cadrele didactice şi studenţii de la
specializările „Contabilitate” şi „Informatică de
Gestiune şi Finanţe-Bănci” din cadrul Universităţii
de Vest „Vasile Goldiş” Arad – filiala Baia Mare au
fost invitaţii mesei rotunde cu tema „Accesul la
profesia de expert contabil şi exercitarea profesiei
de expert contabil” organizată în sala de curs a
filialei CECCAR Maramureş.

Gazdele acestui eveniment au fost
preşedintele filialei Maramureş a CECCAR, conf.
univ. dr. Cucoşel Constantin, şi directorul executiv,
ec. Dan Ioana, care au prezentat condiţiile
necesare pentru a deveni expert contabil şi

modalităţile practice de exercitare a profesiei de expert contabil.
După o scurtă prezentare a CECCAR ca organism

reprezentativ al profesiei contabile din România, au fost
dezbătute o serie de acte normative şi reglementări din
domeniul profesiei contabile, în special Ordonanţa
Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de
expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată,
Regulamentul privind accesul la profesia de expert
contabil şi de contabil autorizat, măsurile luate de
CECCAR pentru dezvoltarea profesională a viitorilor
profesionişti contabili din România, precum şi aspecte
practice concrete din activitatea profesioniştilor contabili.
Participanţii au prezentat un deosebit interes faţă de

problemele expuse şi au purtat discuţii cu reprezentanţii filialei Maramureş a CECCAR despre
modul de integrare a viitorilor specialişti şi rolul lor în activitatea economică a României.

Activitate intensă la Filiala Suceava

 Conferinţa despre „Spaţiul public de dialog între autorităţile locale, reprezentanţi ai
mediului de afaceri, organizaţii patronale şi profesionale”
Filiala CECCAR Suceava, reprezentată de doamna preşedinte Luminiţa Banc, în

parteneriat cu filiala UGIR Suceava, prin d-l preşedinte Ovidiu Ilisei, şi Consiliul Judeţean
Suceava, prin d-l preşedinte Gheorghe Flutur, au organizat, pe 24 martie, conferinţa cu tema
„Spaţiul public de dialog între autorităţile locale, reprezentanţi ai mediului de afaceri, organizaţii
patronale si profesionale”.

CCCuuurrriiieeerrruuulll FFFiiillliiiaaallleeelllooorrr
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 Întâlnire cu membrii filialei Rădăuţi
În data de 30 martie 2011, a avut loc la Biblioteca Municipală Rădăuţi o întâlnire între

reprezentanţii conducerii filialei CECCAR Suceava, auditorul de calitate Şerban Filip şi membrii
filialei din zona Rădăuţi. S-au discutat aspecte legate de normele profesionale cu accent pe
Norma profesională nr. 21, Codul Muncii, respectiv art. 111, şi renunţarea la contractele part-
time de către experţii contabili şi contabilii autorizaţi pentru încadrarea în numărul maxim de 48
de ore pe săptămână, norma profesională nr. 36, cazuistică fiscală.

Filiala Suceava a CECCAR a sărbătorit cea de-a V-a ediţie a
„Zilei femeii întreprinzător”

La începutul lunii martie, filiala Suceava a CECCAR, reprezentată de d-na preşedinte
Luminiţa Banc, a organizat în parteneriat cu Patronatul Judeţean al Femeilor de Afaceri din
IMM-uri, reprezentat de d-na Luminiţa Chihai, Federaţia Patronală a IMM Suceava,
reprezentată de doamna preşedinte Liliana Aghiorghicesei şi Camera de Comerţ şi Industrie a
Judeţului Suceava, reprezentată prin d-l Gaftoneanu Marcel, cea  de-a V-a ediţie a „Zilei femeii
întreprinzător din judeţul Suceava”.

La acest eveniment au participat pentru 70 de membri ai filialei CECCAR Suceava,
oameni de afaceri din judeţ, iar în calitate de invitaţi, preşedintele judecătoriei Suceava, doamna
Mărioara Ignat, directorul Registrului Comerţului, doamna Cătălina Vartic, subprefectul judeţului,
doamna Angela Zarojanu, directorul executiv al Primăriei municipiului Suceava, doamna
Elisabeta Văidean, decanul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică Suceava,
doamna Elena Hlaciuc, doamna Simona Badelita şi Felicia Strugaru, din partea DGFPS
Suceava, vicepreşedintele CNIMM, d-l Liviu Rogojinariu ş.a.

Ceremonie fastuoasă la filiala Prahova a CECCAR

La începutul lunii martie, filiala Prahova a
organizat, în sala de spectacol din cadrul Casei de
Cultură a Sindicatelor, ceremonia de depunere a
jurământului de către absolvenţii examenului de
aptitudini din sesiunea octombrie 2010.

La eveniment au participat peste 80 de
profesionişti contabili. Absolvenţii au fost felicitaţi
pentru intrarea în rândul profesioniştilor în cadrul
unuia dintre cele mai prestigioase organisme
profesionale.

Ceremonia a fost deschisă de preşedintele
filialei, d-l Constantin Valerică, care le-a subliniat

participanţilor necesitatea respectării reglementărilor contabile şi le-a dorit să aibă parte de o
activitate cât mai intensă atât în plan profesional, cât şi în relaţia cu organismul profesional.

Jurământul a fost citit într-un mod solemn de d-l Constantinescu Petre, membru al
Comisiei de Disciplină, iar proaspeţii absolvenţi au repetat, jurând astfel respectarea
regulamentului profesiei contabile. D-l Caloian Florentin, membru al Consiliului Superior al
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CECCAR, i-a felicitat şi le-a recomandat să ţină permanent legătura cu organismul profesional
pentru a afla problemele cu care se confruntă acesta, pentru a clarifica noutăţile legislative, dar
şi pentru a găsi sprijinul dorit.

Membrii participanţi s-au declarat impresionaţi de ceremonia organizată şi de momentul
rostirii jurământului.

Depunerea jurământului la Arad

Filiala Arad a CECCAR a organizat pe 18 martie, în sala de curs „Dimitrie Camenita”,
ceremonia de depunere a jurământului de către
noii membrii care au promovat examenul de
aptitudini în octombrie 2010.

D-l preşedinte Petru Horga a deschis
evenimentul felicitând noii profesionişti pentru că
au devenit membrii CECCAR - un organism
profesional cu o reputaţie extraordinară atât în plan
intern cât şi în plan internaţional. Totodată a
transmis din partea Consiliului Filialei CECCAR
Arad multă sănătate, împliniri profesionale şi în
orice împrejurare să poată spune cu mândrie ’’sunt
profesionist contabil’’. Profesioniştii contabili
trebuie să conştientizeze că munca lor este una de
interes public şi trebuie să raspundă celor trei

comandamente de bază ale profesiei: „calitate, educaţie, etică’’.
Au mai participat la aceasta festivitate, pe lângă membrii Consiliului filialei, Preşedintele

Comisiei de Disciplină – d-na Serb Mona, Auditorul de calitate din cadrul Filialei CECCAR d-na
Arad- Furca Teodora, invitaţi din partea DGFP Arad - Directorul Executiv – d-l Drăgănescu
Marius şi Inspectorul Principal - d-l Popa Vasile Ioan.

D-l Director Executiv Drăgănescu Marius a felicitat tânăra generaţie de profesionişti
contabili, le-a urat rezultate bune în activitate şi satisfacţii pe plan profesional. D-l Popa le-a
urat „bun venit” în rândul membrilor CECCAR şi ca trecerea acestui prag să genereze multe
angajamente pe viitor, astfel încât nivelul lucrărilor efectuate de ei să fie tratate cu o deosebită
responsabilitate şi calitate. Şi d-na Furca Teodora i-a felicitat pentru efortul pe care l-au depus
pentru a deveni profesionişti contabili, amintindu-le că pentru a îndeplini, la nivel calitativ,
profesia trebuie să se respecte Regulamentul Corpului întocmai.

Directorul executiv, d-l Micle  Nicolae, a arătat că profesia de expert contabil atestă cel
mai înalt nivel de pregătire profesională în domeniul serviciilor contabile, că nivelul cunoştiinţelor
trebuie îmbunătăţit permanent pentru menţinerea competenţelor profesionale şi etice, lucru care
se asigură de către CECCAR prin Programul Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă.
Calitatea de expert contabil presupune drepturi şi multe responsabilităţi atât faţă de publicul
căruia îi sunt adresate lucrările, cât şi faţă de marea familie a profesioniştilor contabili pe care
au obligaţia s-o onoreze la cel mai înalt nivel. Profesioniştii contabili trebuie să respecte
reglementarile în domeniul contabilităţii şi, în mod special, Normele Profesionale emise de Corp
pentru toate domeniile de specialitate.
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La finalul ceremoniei Directorul Executiv, d-l Micle Nicolae, a înmânat fiecărui absolvent,
carnetul de expert contabil şi contabil autorizat, arătând că aceasta este cartea de vizită a
profesionistului contabil şi că, pentru exercitarea profesiei liber, carnetul trebuie să aibă viză
anuală.

Seminarul „Probleme ulterioare sesizate de CNAS si AJOF după prima
prelucrare a declaraţiei unice 112” la filiala Covasna

Filiala Covasna a găzduit pe 16 martie
seminarul „Probleme ulterioare sesizate de CNAS si
AJOF după prima prelucrare a declaraţiei unice
112”. La eveniment au participat cei peste 90 de
membri al filialei şi reprezentanţii celor două instituţii
judeţene, d-l director Tibor Kelemen, d-na Luminiţa
Zin – director adjunct de la AJOF Covasna, şi d-l
Ghiţă Drăgoi - director economic la Casa de
Sănătate a Judeţului Covasna.

Conducerile CNAS şi AJOF au semnalat
greşelile constatate în urma centralizărilor
declaraţiilor 112, atenţionând contabilii asupra
problemelor la care trebuie să fie atenţi,

recomandând membrilor prezenţi să verifice dacă declaraţiile 112 au fost validate şi de
programul AJOF-ului întrucât pentru un număr semnificativ de societăţi, deşi programul

informatic ANAF a validat declaraţia, programul
propriu al instituţiilor nu a validat-o.
Reprezentanţii AJOF Covasna au acordat o atenţie
deosebită prelucrării Hotărârii Guvernului nr.
113/2011 (din MO 133/22.02.2011).
D-l Ghiţă Drăgoi a prezentat Ordinul 86/344 privind
modificarea şi completarea Ordinului Ministerului
Sănătăţii şi al Preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate nr. 53/25 din 2011, modelul şi
conţinutul formularelor pentru restituirea
contribuţiilor aferente concediilor şi indemnizaţiilor
de asigurări sociale de sănătate.
Informaţiile transmise şi răspunsurile date la

întrebările membrilor filialei au fost foarte utile. Concluziile întâlnirii au fost că rezolvarea
validărilor declaraţiilor celor două bugete nu este problema contribuabililor, dar verificarea
validărilor declaraţiilor celor două bugete din partea societăţilor este în interesul lor, mai ales
pentru aceia care au Convenţii cu AJOF şi care pot pierde drepturile dacă rectificarea
declaraţiei nu se face până la termenul limită de 25 ale lunii.
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Conferinţa cu tema „Programe Active UE”

La începutul lunii martie, Filiala Covasna a CECCAR
şi Asociaţia Întreprinzătorilor Mici şi Mijlocii din acelaşi judeţ
(ASIMCOV) au organizat conferinţa cu tema „Programe
Active UE”. Moderatorii evenimentului au fost preşedintele
Filialei Covasna a CECCAR, d-l Janos Debreczeni, şi
preşedintele ASIMCOV, d-l Bagoly Miklos. Temele
abordate au vizat în principal finanţările nerambursabile,
fiind invitaţi reprezentanţii instituţiilor care concură la
realizarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă, inclusiv
reprezentanţii diferitelor bănci şi instituţii de finanţare.

Obiectivul organizării acestei conferinţe a fost informarea corectă a întreprinzătorilor şi
profesioniştilor contabili despre adaptarea volumului de investiţii realizate de IMM-uri la cerinţele
Uniunii Europene, contribuirea la dezvoltarea şi creşterea competitivităţii întreprinderilor
existente.

După cuvântul de deschidere rostit de preşedintele ASIMCOV, au urmat expunerile
reprezentanţilor instituţiilor specializate în programe de
finanţări nerambursabile astfel:
- d-l Fodor Francisc - şef serviciu la Agenţia de Plăţi

pentru Dezvoltarea Rurală şi Pescuit - a prezentat
punctual Programul Naţional de dezvoltare rurală;

- doamna Luminiţa Ileana Cornea - şef serviciu APM
Covasna - a vorbit despre Programul Sectorial de
Mediu – POS Mediu;

- d-l Hoffmann Csaba - şef birou ADR Centru - a
făcut foarte multe precizări privind implementarea programelor şi urmărirea realizărilor
indicatorilor propuşi în aceste programe;

- d-l Andrişca Cornel – ofiţer contractare OIRPOSDRU Regiunea Centru - a prezentat
Programul POS Dezvoltarea Resurselor Umane;

- d-l Arthur Ungur – consilier, OTIMMC Braşov - a vorbit despre Programe guvernamentale
pentru IMM-uri;

- doamna Simon Enikő – consilier marketing FNGCIMM Sf. Gheorghe - a vorbit despre
susţinerea strategică a UE şi a Guvernului privind IMM-urile prin acordarea de garanţii
materiale necesare completării fondurilor materiale proprii în vederea obţinerii unui credit
sau a altor instrumente financiare de la bănci, dar şi despre contribuţia la lansarea activităţii
întreprinderilor nou înfiinţate;
În ultima parte a Conferinţei, directorii a trei bănci, Sorina Ponivesc (Garanti Bank –

sucursala Sf. Gheorghe), Simona Ganea (BRD – GSG  Sucursala Sf. Gheorghe) şi Vajda Levente
(director CEC Bank - Sucursala Sf Gheorghe), şi directorul executiv al LAM SA, Kotro Adel, au
vorbit despre rolul băncilor si al instituţiilor financiare în implementarea proiectelor europene.

La sfârşitul expunerilor, preşedintele Filialei Covasna a CECCAR a apreciat informaţiile
pertinente ale vorbitorilor subliniind că succesul afacerilor IMM-urilor care au proiecte viabile
depinde de toţi colaboratorii, iar principalul colaborator al unui întreprinzător este profesionistul
contabil.
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La filiala Buzău,
Întrunire a experţilor judiciari cu reprezentanţii Tribunalului local

La nivelul filialei Buzău s-a
organizat, pe 23 martie, o întrunire a
experţilor judiciari înscrişi în GEJ cu
reprezentanţii Tribunalului Buzău,
judecătoriilor din judeţ şi organelor de
cercetare.

La reuniune au participat peste 34
de experţi judiciari, d-na Sercaianu Maria
– judecător care răspunde din partea
Tribunalului Buzău de relaţia şi
colaborarea cu experţii tehnici judiciari;
d-l Barbu Valentin – vicepreşedinte al
Tribunalului Buzău; d-na Tănase Maria –
angajat al Biroului local de expertize de
pe lângă Tribunalul Buzău; d-l Ardei

Vasile – procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău; d-l Dragulescu Leontin – şef secţie
penală la judecatoria Buzău; d-l Dumitra Constantin Daniel – judecător la Judecătoria Buzău; d-l
Toader Neculae - judecător la Judecatoria Pătârlagele; d-l Gavrila Liviu – comisar la
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Buzău.

Cu acest prilej, d-na judecător Sercaianu Maria a făcut mai multe precizări în legătură cu
unele cazuri cu care se confruntă experţii judiciari menţionând că ori de câte ori experţii contabili
au de rezolvat probleme legate de colaborarea cu tribunalul, aceştia i se pot adresa fără
rezerve.

D-l Barbu Valentin a invitat experţii contabili să-şi prezinte problemele cu care se
confruntă în colaborarea cu beneficiarii expertizelor contabile. Auditorul de calitate a solicitat
aplicarea procedurii stabilite prin modificarea adusă art. 201 din Codul de procedură civilă.

În încheiere, invitaţii au subliniat că există o colaborare bună între experţii judiciari şi
instanţele de judecată şi organele de cercetare.
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Dezvoltare Profesională Continuă la filiala Dâmboviţa

Peste 25 de experţi contabili judiciari au
participat, în perioada 25-28 martie, la cursul pe
domeniul Expertiză contabilă organizat de filiala
Dâmboviţa a CECCAR conform Programului
Naţional de Dezvoltare Profesională. Cursul s-a
axat, în principal, pe abordarea conceptelor,
principiilor şi regulilor care guvernează
activitatea de expertiză contabilă, precum şi pe
studii de caz desprinse din activitatea curentă a
experţilor contabili implicaţi în misiuni de
expertiză contabilă. Reuniţi în cadrul unui grup
de lucru interactiv, experţii contabili judiciari au
împărtaşit impresii şi experienţe relevante

pentru rolul expertului contabil judiciar în profesia contabilă: independenţa absolută şi relativă a
expertului contabil judiciar; relaţia dintre expertul contabil judiciar numit şi  expertul contabil
judiciar nominalizat; calitatea raportului de expertiză contabilă; rolul auditului de calitate;
investigaţiile disciplinare; unitatea şi imaginea profesiei contabile. De asemenea, a fost
prezentat un studiu de caz pe domeniul de specializare societăţi comerciale.

Cursul s-a încheiat cu susţinerea unui test constând în simularea încheierii unui contract
de prestări servicii pentru misiunea de expertiză contabilă extrajudiciară şi elaborarea unui
raport de expertiză contabilă. Acţiunea a avut ca principal obiectiv aprofundarea Standardului
profesional nr. 35 privind misiunea de expertiză contabilă, cunoaşterea reciprocă a experţilor
contabili care fac parte din Grupul Experţilor Contabili Judiciari, evidenţierea problemelor
principale cu care se confruntă expertul contabil judiciar, consolidarea unităţii şi solidarităţii
profesiei, cultivarea respectului reciproc şi integrarea tinerei generaţii de experţi contabili
judiciari. Fiind evidentă necesitatea unei continuităţi pentru atingerea obiectivelor propuse, filiala
va extinde posibilităţile de colaborare şi schimburi de experienţă reciproce între membrii
CECCAR prin organizarea unor ateliere de lucru, în cadrul cărora experţii contabili judiciari vor
prezenta studii de caz şi practici acumulate în cadrul cabinetelor individuale. Măsura îşi propune
să antreneze şi să valorifice mai intens o parte dintre resursele inepuizabile deţinute de profesia
contabilă: bunele practici, etica, unitatea şi solidaritatea profesiei. Un alt grup de experţi
contabili judiciari se pregăteşte să participe la începutul lunii acestei luni, la un nou curs pe
domeniul expertizei contabile.
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Teleorman:
Întâlnire profesională cu tema “Expertiza contabilă între teorie şi practică”

Filiala Teleorman a CECCAR a organizat în data de 16 martie 2011, în sala de cursuri
“Ilie Vaduva”, o întâlnire profesională cu tema “Expertiză contabilă între teorie şi practică” la
care au participat peste 35 experţi contabili.

Auditorul de calitate Alexandru Georgescu a prezentat Norma 35 privind reglementarea
activităţii de expertiză contabilă şi un material despre obiectivele şi rolul auditului de calitate,
după care a moderat discuţiile pe teme referitoare la diverse aspecte practice ale activităţii de
expertiză contabilă. Un accent deosebit s-a pus pe studierea standardelor profesionale.

La întâlnire au participat directorul executiv al filialei, d-na Georgeta Voinea, care a fost
organizatorul întâlnirii profesionale, personalul executiv al filialei, d-na Sabina Urecheanu,
membru titular în Consiliul filialei, domnii Paul Schiopu şi Paul Popescu care au prezentat
diverse aspecte practice cu care s-au confruntat în activitatea lor.

Întâlnirea profesională a fost interactivă, constructivă şi în acelaşi timp apreciată de
membrii participanţi.

Mureş:
Reuniuni pe teme diverse

Conducerea filialei CECCAR Mureş a organizat în decursul lunii martie mai multe întâlniri
cu organe locale ale puterii şi administraţiei precum DGFP Mureş, pentru stabilirea unor acţiuni
comune care să vizeze informarea membrilor profesiei în legătură cu modificările legislative,
Casa Judeţeană de Sănătate Mureş, ITM Mureş - cu scopul analizării proiectului de Hotărâre de
Guvern privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor. S-au
prezentat puncte de vedere exprimate de membrii profesiei contabile referitor la faptul că
activitatea de completare şi trasmitere a Registrului Virtual al Salariaţilor (ReVisal) se realizează
şi de membrii profesiei contabile şi nu se înţelege necesitatea unei noi calificări în domeniul
resurselor umane, cel puţin pentru membrii CECCAR.

Sfârşitul lunii a adunat cei peste 130 de membri pentru a discuta despre modificările
legislative în domeniul relaţiei cu Casa de Sănătate, normele de aplicare a Codului fiscal,
proiectul de Hotărâre de Guvern referitor la întocmirea şi completarea Registrului de Evidenţă a
salariaţilor, proiectului de modificare a Legii contabilităţii. Moderatorul întâlnirii a fost
preşedintele filialei, prof. dr. Neag Ramona, iar invitaţi Bereczki Tunde - şef serviciu Casa de
Sănătate Mureş, lectorul CECCAR şi expert contabil Tinca Mihaela Cristina.
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Articolele următoare fac parte dintr-o serie de 3 lucrări dedicate managementului de resurse
umane dintr-un departament financiar: „Recrutarea membrilor echipei”, „Pregătirea şi motivarea
lor” şi „Încetarea contractului de muncă”. Sunt aspecte pe care un Expert contabil angajat în
funcţia de Director Financiar le observă şi le explică.

Autor: Cristina Maria Ivan
Director Financiar

Membru CECCAR, ACCA
Membru în Consiliul Superior CECCAR

Recrutarea membrilor echipei

Managerul Financiar şi Recrutarea
Prezentul articol face parte dintr-o serie de 3 lucrări dedicate managementului de resurse umane
dintr-un departament financiar (1. Recrutarea, 2. Pregătirea şi motivarea, 3. Încetarea contractului
de muncă). Sunt aspecte pe care un Expert contabil angajat în funcţia de Director Financiar le
observă şi le explică. Una din ipostazele în care îl putem întâlni azi pe expertul contabil angajat
este aceea de Director Financiar. Adiţional ocupaţiei de bază, aceea de a organiza evidenţa
contabilă, Directorul Financiar îşi îmbogăţeşte rolul cu valenţe noi: de exemplu se concentrează
pe formarea echipei cu care lucrează. Deşi pare a fi simplu la început, procesul de formare a unei
echipe de profesionişti are mai mulţi paşi care implică o serie de cunoştinţe şi de interacţiuni în
special atunci când discutăm de un departament financiar mare format din mai mult de 10
angajaţi.
Este foarte important ca înainte de a începe procesul de recrutare pentru un membru în departamentul

Financiar să avem în vedere mai multe aspecte:
 ce afaceri susţinem (companie de servicii/de

marfă/număr de angajaţi/ tip de servicii);
 tipul de controale pe care trebuie să le

implementam pentru a evita frauda şi eroarea
umană (segregarea atribuţiilor, controale de
acces la informaţie şi sisteme, controale de
validare a tranzacţiilor, controlul balanţei, auditul
intern, auditul extern);

 în termenele de livrare a rapoartelor către grup şi
către administraţiile de stat - cu toţii ştim că un
finanţist în data de 31- 1 închide luna anterioară
şi că pe 25 ale lunii plăteşte taxele - toate aceste
termene implică responsabilităţi şi oameni care
să le livreze corect şi complet;

 experienţa necesară în echipă pentru buna desfăşurare a serviciilor financiare: sunt cei mai
avansaţi capabili să îi inveţe pe cei începători? Sunt cei nou veniţi dispuşi să înveţe?
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 structura de management necesară în cadrul echipei: câţi juniori, câţi seniori, 1 Contabil-Şef, 1
analist financiar, 1 auditor intern. O structură ierarhică de calitate va preveni supraaglomerarea
cu tranzacţii şi va da rezultat ca şi calitate a muncii prestate.

 tipul de personalităţi căutate, compatibile cu rutina, care promit o performanţă continuă, nu una în
salturi, care rezistă la volum mare de tranzacţii, la stres, capabile să prioritizeze dar şi să îşi
asume responsabilităţi şi să genereze răspunsuri la probleme.

Un manager ştie că o echipă stabilă şi bine definită este calea spre succes pentru că oferă
fundamentul pe care în fiecare zi se dezvoltă cunoştinţele şi expertiza. Când un membru al echipei
pleacă din companie, un manager îşi va face întotdeauna o recalculare a structurii existente prin care să
observe dacă este cumva loc pentru a promova pe cineva din interior sau dacă este necesară ocuparea
cu o persoană mai pregătită decât aceea care anterior ocupase postul. După această analiză,
managerul întocmeşte o descriere a postului şi un profil al angajatului pe care îl publică prin Agenţii de
recrutare, Intranet, Internet, Ziare.

În selecţia CV-urilor se poate apela la ajutorul unui specialist în recrutare din departamentul de
Resurse Umane (HR). În firmele mari, de exemplu, pentru recrutarea unui contabil vor participa 3
persoane la interviu din partea Angajatorului: Specialistul HR, Contabilul-Şef şi Directorul Financiar.
Procesul de recrutare se desfăşoară în 3 paşi:

Primul interviu: Specialistul HR şi Contabilul-Şef poartă o discuţie de maximum 20 minute urmată de
20 minute de test cu fiecare persoană din primul eşantion selectat. Este foarte important să existe un
test (contabilitate, fiscalitate, excel, engleză pe calculator) pentru a sincroniza aceste răspunsuri cu cele
declarate verbal de intervievat. Vor fi alese pentru al doilea interviu numai persoanele care corespund ca
şi răspuns tehnic şi profil psihologic cu modelul căutat. Dacă din primul eşantion nu sunt identificate
persoane care să corespundă cerinţelor, se extinde căutarea în următoarea tranşă de CV-uri cu sau fără
modificarea profilului iniţial publicat.În primul interviu, întrebări simple vizează compatibilitatea cu natura
postului, compania angajatoare şi colectiv. De exemplu: " Unde vă vedeţi în următorii 5-10 ani? Aţi avut
conflicte la locul de muncă? Cum le-aţi soluţionat? Ce realizări aveţi la locul de muncă? Care sunt cele 3
calităţi şi 3 defecte care vă definesc?" - aceste simple întrebări spun despre un om ce doreşte să facă în
viaţă, dacă are sau nu un scop în carieră, ce valori are, ce probleme de personalitate are.
Aici se poate încadra un om şi pe modele de dezvoltare pe care ştiinţa managementului de resurse
umane le-a propus, de exemplu:
 unde se află un potenţial angajat aşezat pe Piramida lui Maslow (este un om care are nevoie de

instruire profesională sau este un avansat care are nevoie de recunoaştere şi de sarcini care să îi
stimuleze interesul zilnic?)

 este viitorul angajat un om de tip X (flexibil şi adaptabil la schimbare, pozitiv în gândire) sau de tip
Y (rigid, reticent, pesimist, cu influenţă nefastă asupra celorlalţi din colectiv).
Această clasificare după comportamente este necesară pentru a putea să stabilim

compatibilitatea cu echipa de profesionişti şi cu cerinţele de zi cu zi date de natura postului.
Specialistul de recrutare (HR) are un rol foarte important în primul interviu, notând foarte atent pe

cei emotivi, agresivi, neglijenţi, nepăsători, nemotivaţi.
Se spune uneori că generaţiile tinere, absolvente de facultate, nu au o imagine clară a ceea ce

vor să facă în următorii 5-10 ani. Este foarte important exemplul unui Lider puternic la locul de muncă
sau în organizaţiile profesionale la care aspiră după absolvirea studiilor superioare. Proaspeţii absolvenţi
de facultate suferă un proces de reorientare a valorilor după noile standarde de la locul de muncă. De
aceea, în procesul de recrutare, este esenţială stabilirea unei legături tacite bazată pe înţelegere,
respect, susţinere intelectuală şi profesională între angajat şi angajator.

În timp ce dialogul defineşte mai mult comportamentul la locul de muncă, testul din cadrul
primului interviu defineşte experienţa şi capacitatea intelectuală a posibilului angajat. Testul trebuie
organizat prin nişte întrebări scurte, clare, gradate ca dificultate care să reflecte nivelul fiecăruia şi mai
ales slăbiciunile de corectat în viitor.
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Al doilea interviu: Contabilul-Şef şi Directorul Financiar se întâlnesc cu cei ce au fost selecţionaţi
ca fiind corespunzători cu profilul căutat. Acum se pun întrebări de genul: Ce venit te-ar motiva în noua
responsabilitate? Tot acum se dau detalii despre ce obligaţii sunt la locul de muncă. Interviul este
general, se discută eventual testul din Interviul 1 şi se solicită detalii suplimentare. Se pune accent pe
ceea ce este definintor în natura postului, pe responsabilităţi şi pe motivaţia de a se angaja a
intervievatului.

Al treilea interviu: Şeful direct şi Specialistul de recrutare propun Oferta de angajare persoanei care
a avut cele mai bune răspunsuri. După semnarea ofertei de către ambele părţi procesul de recrutare s-a
soluţionat.

Trebuie menţionat că la redactarea Ofertei de angajare se apelează la informaţii despre nivelul
de salarizare disponibile în studii ale pieţei oferite de firme specializate. Un începător va fi cotat ca
valoare brută a salariului pe mediana pieţei dacă se consideră că va fi foarte încărcat cu un mare volum
de tranzacţii şi fiind încadrat la Baza piramidei nevoilor a lui Maslow, banii reprezintă un stimul destul de
bun. Dacă însă recrutăm un contabil senior, care a ajuns la un nivel de cunoştinte, avansat, atunci îi
oferim în pachetul de angajare Cursuri de pregătire profesională de genul celor propuse de CECCAR şi
ACCA care îi vor permite mai departe să se dezvolte şi să crească stimulând nevoia de realizare
profesională. Ca şi remarcă personală, înainte de criza financiară, contabilii părăseau firmele mari mult
mai uşor şi des. Anul 2010 a adus stabilitate, multe persoane şi-au ales consolidarea cunoştinţelor şi a
poziţiei în cadrul companiei. Diferenţierea faţă de 2009 este că angajaţii nu au mai ales să plece, ci au
fost selectaţi să rămână în companie pe criterii de performanţă mult mai aspre. Criza îndeamnă la
performanţă şi în Financiar. Cei buni au rămas pe poziţie şi chiar au fost mai bine plătiţi pentru că şi-au
asumat responsabilităţi suplimentare. Cei slabi au fost marginalizaţi şi în cele din urmă au decis să
plece. De pe piaţă s-au adus oameni atent selecţionaţi. Iată cum criza susţine performanţa. Iată cum
devenim competitivi şi iată cum munca şi omul sfinţesc locul. Considerând cele de mai sus pe bună
dreptate subscriu la o zicală mai veche care a făcut ocolul companiilor multinaţionale: Fiecare companie
are oamenii pe care îi merită!
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Pregătirea şi Motivarea angajaţilor

Dacă în articolul anterior am prezentat principalele aspecte de care trebuie să ţină cont
Expertul Contabil angajat în funcţia de Director Financiar atunci când recrutează membri pentru
echipa sa, în acest articol sintetizăm situaţiile pe care un Manager Financiar le poate întâlni
când se pune problema formării şi motivării echipei sale. Opiniile despre modul de lucru într-un
departament financiar sunt împărţite.

Pentru unii dintre colegii noştri suntem "neînţeleşii care lucrează toată ziua într-un
program de calculator fără prea mult timp de socializare şi fără rezultate vizibile". Alţii ne
numesc în multinaţionale "departament suport" - a se citi că susţinem prin funcţia noastră
afacerea şi, în principal, departamentele active precum "vânzari" sau "marketing". Mai mult
decât atât, oricine doreşte să lucreze în contabilitate trebuie să înţeleagă că este o disciplină
greu de asimilat. Activitatea unui finanţist se prelungeşte peste program şi este de multe ori
stresantă, obositoare şi foarte aglomerată. Ne punem întrebarea firească: cine mai vrea să fie
contabil azi? Pentru ce? Cum trebuie el să reacţioneze pentru a obţine rezultate? Experienţa
acumulată până în prezent a demonstrat că există diferite situaţii pe care Managerul trebuie să
le gestioneze în funcţie de factorii implicaţi, de calităţile pe care le are sau le poate dobândi şi
pe care le prezentăm în rândurile următoare.
 Managerul Financiar trebuie să fie Lider al echipei sale. Unii se nasc cu această ştiinţă,

alţii o învaţă. În viaţă şi la muncă relaţiile sunt ca şi în economia concurenţială, bazate pe
cerere şi ofertă. De aceea este firesc ca atunci când un manager are nevoie de un
anumit standard de comportament şi performanţă din partea membrilor echipei sale să
investească timp şi cunoştinţe în obţinerea lor. Aspectul cel mai important în acest caz
este găsirea preţului corect pe care să îl plăteşti pentru munca de calitate.
Prin puterea exemplului, Managerul are capacitatea de a influenţa viaţa şi cariera celor

cu care lucrează. Lucruri mărunte, de rutină, explicate cu dragoste pentru ceea ce facem,
comportament civilizat, corect, ajutorul reciproc, francheţea şi, nu în ultimul rând, pregătirea
profesională sunt motive suficiente pe care colegii le caută şi le apreciază în colectiv.

MMMaaannnaaagggeeerrruuulll FFFiiinnnaaannnccciiiaaarrr



27

 Managerul înţelege etapele pe care echipa sa le parcurge când se îmbogăţeşte cu un
nou membru. Aceşti paşi sunt denumiţi în limba engleză forming, storming, norming,
performing. La început vor exista manifestări de ostilitate în ceea ce priveşte etalarea
capacităţilor membrilor şi stabilirea unei noi scale de ierarhizare a talentelor în care noul
angajat este inclus. Managerul este mediator al acestui proces în care este necesar să
aplice tehnici de management al conflictului.

 Mesajul pe care îl transmite un manager este acela de susţinere a performanţei continue.
Dacă echipa va produce rezultate satisfăcătoare cu intermitenţă, riscurile de eşec sunt
foarte mari. Aşadar, continuitatea este o cerinţă absolut necesară.

 Managerul trebuie să cunoască membrii echipei cu care lucrează. Evaluăm oamenii
conform modelelor de management de resurse umane: de tip X (pentru a observa dacă
angajatul este flexibil şi adaptabil la schimbare, pozitiv în gândire) sau de tip Y (care
stabileşte dacă angajatul este rigid, reticent, pesimist, cu influenţă nefastă asupra
celorlalţi din colectiv), Piramidei nevoilor pentru a înţelege ce îi motivează, modelului
Cash Caw pentru a stabili cine sunt cei care aduc cu adevărat valoare şi cine sunt cei
care nu vor produce niciodată performanţă.

 Atunci când intervine o relaţie de amiciţie/nepotism între angajaţi, trebuie luată în calcul
şi varianta neglijării sarcinilor din Fişa postului pentru că "merge şi aşa". Socializarea
este un pas spre o mai bună coerenţă a echipei, dar nu trebuie exagerat. Dar dacă
pauzele de cafea şi fumat sunt nenumărate? Stilul de comunicare direct (în
multinaţionale se vorbeşte la persoana a 2-a singular) nu încurajează respectul ierarhiei
manageriale, ci francheţea. Dar dacă stilul direct este presărat cu vulgarităţi? Atunci
Managerul Financiar trebuie să discute cu fiecare persoană şi să sublinieze că nu
încurajează acest tip de comportament care dăunează intereselor persoanei în cauză şi
că perseverenţa în această direcţie contravine valorilor echipei.

 Şi setea de cunoaştere se cultivă. Lăsaţi-i pe cei buni să fie exemplu. Încurajaţi-i să vadă
mai departe. Credeţi în ei înainte să aibă încredere în talentul lor. Nu le înşelaţi
aşteptările. Răsplătiţi eforturile, proiectele suplimentare, încurajaţi competiţia şi lucrurile
de calitate, nu vă zgârciţi să lăudaţi!

 Ce facem cu cei care se opun schimbării? Ei trebuie să înţeleagă despre ce este
schimbarea, eventual să li se explice suplimentar pentru a nu fi dezinformaţi, demotivaţi
şi să îi influenţeze negativ pe ceilalţi. Dar dacă cei rezistenţi la schimbare sunt şi seniorii
echipei şi, eventual, Cash Caw? Mergând pe principiul "da, se poate!" trebuie să le
acordăm tot suportul necesar înţelegerii procesului şi rolului lor ca şi formatori pe mai
departe. Se ajunge la sintagme precum "nimeni nu e de neînlocuit " sau "suntem plătiţi
ca să muncim" doar dacă dorim să îi înlocuim. Modelul "Leadership Situaţional" ne arată
că se întâmplă uneori ca cei buni să aibă o dezamăgire sau depresie la locul de muncă,
caz în care managerul îi va ajuta să depăşească momentul cu blândeţe şi sfaturi.

 Ce sunt High Flyerii? Sunt cei care visează să ajungă departe. Sunt ei un pericol? Doar
dacă şeful este o persoană de tip Y (reticent). Acest gen de oameni şi-ar pune problema:
"Să îl învăţ pe cel de lângă mine şi să îmi ia locul?". Părerea mea personală este că High
Flyerii trebuie încurajaţi să se dezvolte în primul rând pentru că această direcţie o caută.
Ei sunt ţinta cărora trebuie să le propuneţi suport financiar pentru cursuri de specialitate
şi proiecte care să le etaleze calităţile. Ei sunt cazul fericit - sunt cei care ştiu ce vor "să
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facă în viaţă"! Tot ce le trebuie este exemplul unui Lider puternic şi calea de urmat pentru
atingerea obiectivelor. Un manager experimentat ştie să le ţină viu interesul şi să le
cultive valoarea. Un exemplu pentru această situaţie este cel al unui fost consilier de
recrutare care a spus că un director recrutează oameni care promit că în 3 ani îi iau locul
(iată că motivaţia, ambiţia la locul de muncă sunt foarte importante).

 Face parte din politicile unei companii multinaţionale ca întotdeauna să existe o persoană
care să te poată înlocui la nevoie (denumită în limba engleză back-up). Pregăteşte-l pe
cel care îţi va lua locul la plecarea din companie şi astfel în concedii nu vei mai primi
foarte multe e-mail-uri. Este normal să vrea să îţi ia locul pentru că aceasta este legea
progresului, oamenii nu rămân pentru eternitate pe un loc de muncă ci învaţă, îşi asumă
responsabilităţi noi şi în mod corespunzător câştigă mai bine. Acest fapt se va întâmpla şi
nouă şi celor pe care îi învăţăm la rândul nostru. Avantajul este că ai ocazia să laşi un
om de calitate la locul de muncă pe care l-ai avut atâţia ani!

 Când vorbim despre stabilirea în mod obiectiv a aşteptărilor pe care le avem de la
angajaţii noştri, ne putem referi la un sistem de evaluare a performanţei anuale. Stabilim
de comun acord care sunt obiectivele pentru anul care a început, dăm feed-back despre
performanţă, iar la sfârşit remunerăm corespunzător.

 Şi echipa departamentului financiar este adaptată schimbărilor tehnologice. Adeseori
angajaţii, în special cei tineri, sunt dependenţi de internet (în special de Messenger,
Facebook, Twitter, hi5). Câteodată, cunoştinţele lor le depăşesc pe cele ale managerilor
şi pot fi folositoare. Cum le transformăm în avantaj? Trebuie să îi învăţaţi să le
folosească în scopul dezvoltării profesiei. Un cont pe Facebook pentru o afacere de
consultanţă creează o impresie directă şi modernă care s-ar putea să prindă la public. Un
cont pe LinkedIn te poate ajuta să recrutezi mai uşor. Stimulaţi-le dragostea de programe
IT. Un curs pentru învăţarea programului Excel poate să facă diferenţa în practica
financiară. Colegii instruiţi trebuie încurajaţi să îi înveţe pe alţii. Stimulaţi competiţia în
livrarea proiectelor susţinute de departamentul IT. Încurajaţi participarea membrilor
echipei la implementarea lor. Astfel, sistemele vor fi "copiii lor" şi ei vor fi fericiţi să afle că
au avut o contribuţie.

 "Noi ne facem că muncim, iar ei (angajatorii) se fac că ne plătesc?" sau cum remunerăm
echitabil asumarea de responsabilităţi? Cum promitem creşterile de salarii? Angajaţii nu
sunt învăţaţi că întâi trebuie să muncească, să dovedească ce pot şi apoi vor fi plătiţi.
Criza financiară curentă îi face pe angajatori să încarce fişa postului cu mai multe atribuţii
uitând de remunerare. Acest fapt generează frustrări. Este bine să existe un dialog
continuu pe această temă şi stabilirea unor aşteptări realiste.

 Se întâmplă ca în multinaţionale să fie nevoie de angajarea în plus a unui om în echipa
deja formată. Numărarea tranzacţiilor şi stabilirea gradului de ocupare a fiecărui contabil
pot fi necesare pentru justificarea măririi echipei. Oricât de transparentă ar fi cauza
pentru care numărăm aceste tranzacţii, cu siguranţă vor fi percepute cu reticenţă.
Comparaţia mediei pe persoană va fi, de asemenea, mărul discordiei mult timp. Cu toate
acestea, pe termen lung, câştigul angajării unui nou contabil va fi mare faţă de frustrarea
temporară a echipei. Exerciţiul de numărare poate să arate şi noi posibilităţi de alocare a
responsabilităţilor şi remunerarea corespunzătoare a acestora.

MMMaaannnaaagggeeerrruuulll FFFiiinnnaaannnccciiiaaarrr



29

 Să nu uităm că suntem oameni şi că trebuie să menţinem un echilibru între orele lucrate
şi viaţa personală. În domeniul financiar acest echilibru este fragil, dar dacă vrem să
avem performanţă nu trebuie să îl ignorăm pentru că este un drept de genul hygiene
factor, adică dacă îl ai e considerat normal, dacă nu îl ai te demotivează (conform Teoriei
lui Herzberg).

 O echipă performantă are o structură de management adaptată controlului intern şi
nevoii de back-up. Este datoria managerului să găsească cea mai bună structură care să
îi asigure maximum de calitate şi control şi să evite supraîncărcarea.
Deşi este criză şi oamenii ţin la locul de muncă pe care îl au, nu este suficient să fie

prezenţi conform foii de pontaj, ci şi să fie motivaţi să îşi facă treaba corespunzător, să fie
creativi şi competitivi, să dezvolte performanţa. Contabilul expert angajat îşi foloseşte intens
cunoştinţele şi energia pentru a crea şi menţine o echipă eficientă, flexibilă. El trebuie să
înţeleagă profund procesul financiar şi importanţa pe care fiecare membru al echipei o are ca
parte a întregului. El respectă şi creează valoare, investeşte în oameni, învaţă şi îi învaţă pe alţii
şi, nu în ultimul rând, iubeşte profesia pe care o slujeşte zi de zi.

Încetarea contractului de muncă

Într-un moment în care rata şomajului
se apropie de 8% din populaţia activă,
a-ţi păstra locul de muncă este o
preocupare constantă şi în rândul
economiştilor. Sunt rugată, adeseori, în
calitate de director financiar, să ajut
persoane disponibilizate, dar a crea un
loc de muncă în contabilitate înseamnă,
de cele mai multe ori, să dai pe
altcineva afară. Asist cu tristeţe la
eforturile unor colegi de breaslă de a se
reangaja şi tot ce pot să fac este să îi
recomand, însă acest lucru nu e
suficient. Se pot contracta serviciile

financiar-contabile? Din păcate da!
În mod firesc, pe acest fond al presiunii ofertei din exterior, Managerul simte că are

posibilitatea să aleagă ,,pe sprânceană“ membrii echipei sale. Aşadar, aşteptările de la echipa
cu care lucrează sunt mari ceea ce înseamnă că are nevoie de membri care sunt orientaţi spre
performanţă şi care gândesc în spiritul proactiv al dezvoltării afacerii. Ce înseamna să fii
proactiv? Să anticipezi nevoile şefului tău, să-i oferi soluţia înainte ca el întrebe! Să-ţi asumi
respnosabilităţi! Să te dezvolţi continuu şi să participi la dezvoltarea afacerii! Din păcate, genul
acesta de economişti este pe cale de dispariţie, mai ales în rândurile noii generaţii.

Ceea ce orice persoană care doreşte să se angajeze în acest domeniu trebuie să ştie
este că angajatorii caută profilul învingătorului, care prezintă mai multe semne distinctive: nu
protestează când i se dă o sarcină în plus; rezolvă problemele pe care le observ; încearcă să îi
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înveţe şi pe alţii astfel încât să nu aibă aceleaşi probleme; sunt veseli; sunt cei ce inspiră; motto-
ul lor este "da, se poate!".

Cine sunt disponibilizaţii? Aceştia au anumite trăsături pe care cu toţii le-am întâlnit:
refuză să rezolve probleme pentru că au fost generate de alţi colegi; comentează, iau pauze
lungi şi dese, petrec multe ore pe internet pe adrese de socializare sau cautându-şi de lucru,
formează "bisericuţe"; creează probleme suplimentare ignorând fişa postului; au erori în
execuţia tranzacţiilor şi neatenţia sau ignoranţa lor costă bani; nu se adaptează codului de
conduită internă prin stilul vestimentar, vocabular, intonaţie; lasă sertarele pline de documente,
conturile nereconciliate; îi influenţează negativ pe ceilalţi membri ai echipei.

Este foarte importantă stabilirea aşteptărilor pe care angajatorul le are de la angajat.
Aceasta se poate face cu mai multe ocazii: la angajare - în descrierea postului; în fişa postului -
ataşată contractului de muncă şi pe care angajatul o semnează; prin politicile şi procedurile
firmei - sintetizate în Regulamentul intern care conţine norme de disciplină, măsuri de aplicare a
sancţiunilor pentru abateri de la Normele de disciplină; la început de an - prin stabilirea unui
plan de performanţă şi dezvoltare a fiecarui individ şi a condiţiilor de îndeplinit pentru acordarea
bonusului; la nevoie - prin discuţii formale şi informale de performanţă.

Când un angajat este ineficient, echipa din care face parte îl va izola. În această situaţie,
când părerea colectivului este formată, deja vorbim despre o opinie obiectivă. Imediat ce aţi
identificat persoana-problemă, trebuie să purtaţi o discuţie care, în limbaj corporatist, se
numeşte feed-back (Spune-i ce părere ai!). Tot mediul corporatist a creat o întreagă cultură
despre cum se acordă feed-back, dar esenţial este faptul că aceasta nu trebuie perceput ca o
jignire, ci ca o opinie a colegului despre performanţa celuilalt în discuţie. Se pune accent pe
consecinţele ce au rezultat dintr-un comportament şi se sugerează măsuri de aplicat pe viitor
pentru a se preveni asemenea situaţii. Feed-back-ul este un dar - atât de la cel care îl oferă, cât
şi pentru cel care îl primeşte. El trebuie perceput ca un dar pentru a-şi atinge scopul. Cu alte
cuvinte, "cineva mi-a deschis azi ochii, am înţeles unde am greşit şi voi fi atent pe viitor să nu se
mai repete". Feed-back-ul trebuie să se încheie cu promisiunea fermă a celui care îl primeşte că
a înţeles şi că va respecta cele agreate. În limbajul departamentului de resurse umane, ar fi un
"pre-Avertisment".

Dar cum acoperim golul care se creează în cazul în care sesiunea de feed-back nu se
concretizează pozitiv? Plecarea unui om este, pe termen lung, un avantaj sau un dezavantaj?
Cum apreciaţi următoarea propoziţie: "nimeni nu este de neînlocuit"? Părerea mea este că
acest motto se aplică firmelor cu un număr mare de angajaţi unde contractarea pentru 3 luni
(până la o nouă recrutare) a serviciilor de leasing de personal financiar nu este o problemă, însă
în cazul firmelor mici poate fi o decizie care va genera costuri foarte mari ceea ce conduce şi la
probleme de continuitate, în cazul unui angajat-cheie.

Legislaţia din domeniul resurselor umane stabileşte paşii pe care un angajator îi are la
dispoziţie în cazul unei abateri disciplinare: Avertisment - Sancţiune disciplinară (reducerea
salariului, reducerea indemnizaţiei de conducere, retrogradare) - Concediere disciplinară (cu
menţiunea că trebuie susţinute de un proces de cercetare prealabilă documentat bine).
Perioada de probă trebuie coordonată atent pentru a evalua de la început performanţa şi a evita
posibilul eşec. Această clauză este necesară în orice contract de angajare.
În cazul în care Managerul financiar decide că o persoană va fi concediată disciplinar, trebuie
să explice echipei care au fost motivele de la baza deciziei. Este foarte important ca acestea să
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fie înţelese. În plus, este de preferat ca în viitor să fie evitate, astfel încât să nu se mai repete o
situaţie de acelaşi gen. Dacă numărul de angajaţi este îngheţat, expertul contabil va avea o
sarcină extrem de dificilă: să concedieze un om care nu îşi face treaba ori să îl păstreze pentru
că ceilalţi nu fac faţă încărcării cu tranzacţii? Şcoala modernă de management de resurse
umane ne învaţă un truc: există posibilitatea rotaţiei responsabilităţilor într-o echipă sau
îmbogăţirea lor pentru a evita disponibilizarea şi demotivarea.

Să nu uităm că munca de contabil este grea şi, uneori, insuficient înţeleasă chiar de
practicienii noştri. Noţiunile sunt abstracte, domeniile de activitate cuantificate sunt diferite şi
greu de însuşit ca noţiuni, sistemele cu care lucrăm sunt variate şi dau erori, încărcarea cu
tranzacţii conduce la frustrări, creşterea de salariu se concretizează după ani de muncă, unii
colegi sunt doar "excursionişti" trecând de la un job la altul şi lasând în urma lor probleme, alţii
doar ştiu să se laude dar nu muncesc şi când dau de greu neagă lipsa de performanţă. Ne
întrebăm, astfel, precum Cetăţeanul turmentat al lui Caragiale: "Contabilitate când mai facem şi
cu cine? Cine livrează luna aceasta jurnalul de TVA? Cine reconciliază rulajele din Balanţă?"
Răspunsul firesc, în spirit de glumă, al unui expert contabil este "Cine întreabă!”.
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1. Ordonanţa de Urgenţă a Guverului nr. 17/2011 privind administrarea creanţelor
bugetare reprezentând comisionul datorat, până la data de 31 decembrie 2010, de angajatori
inspectoratelor teritoriale de muncă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative în domeniul sistemului asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de
muncă, publicată în Monitorul Oficial al României nr.74 din 28 februarie 2011, se referă la
următoarele aspecte:

- transferul de la Inspecţia Muncii către  Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a
debitelor referitoare la comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă
(pentru păstrarea şi completarea carnetelor de muncă, respectiv pentru certificarea legalităţii
înregistrărilor efectuate în baza prevederilor Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie
a persoanelor încadrate în muncă), precum şi a activităţii de recuperare a creanţelor fiscale
reprezentând comisionul datorat de angajatori până la data de 31 decembrie 2010 şi neachitat
până la termenul scadent;
 - încheierea între aceste două instituţii a unui protocol de predare – preluare a debitelor
şi a activităţii de recuperare a acestora, care să fie aprobat prin ordin comun al ministrului
finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.

Astfel, singurul instrument de evidenţă a salariaţilor care
desfăşoară activitate în baza unui contract individual de
muncă rămâne Registrul general de evidenţă a salariaţilor,
reglementat prin Hotărârea Guvernului nr. 161/2006, cu
modificările şi completările ulterioare.
- executarea silită a creanţelor bugetare reprezentând
comisionul datorat până la data de 31 decembrie 2010 de
angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă pentru
păstrarea şi completarea carnetelor de muncă se

efectuează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală, în temeiul înscrisurilor în care sunt individualizate creanţele şi care reprezintă titluri
executorii.

- responsabilitatea pentru prescrierea până la 31 decembrie 2010 a dreptului de a cere
executarea silită pentru sumele reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor
teritoriale de muncă, inclusiv dobânzile şi penalităţile de întârziere datorate, potrivit legii,
aparţine inspectoratelor teritoriale de muncă.

- pentru litigiile având ca obiect contestaţiile la executare silită, Agenţia Natională de
Administrare Fiscală şi unităţile sale subordonate se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile
procesuale ale Inspecţiei Muncii şi inspectoratelor teritoriale de muncă, după caz, şi dobândesc
calitatea procesuală a acestora, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă, în toate procesele şi cererile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti,
indiferent de faza de judecată.

- în cazul debitorilor aflaţi în procedura insolvenţei, înscrierea la masa credală pentru
creanţele prevăzute se efectuează de către inspectoratele teritoriale de muncă.

- declaraţiile fiscale privind stabilirea comisionului datorat pentru perioadele anterioare
datei de 31 decembrie 2010 se depun în continuare la inspectoratul teritorial de muncă în a
cărui rază teritorială îşi are sediul angajatorul care datorează comisionul.
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2. Hotărârea de Guvern nr. 150/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 44/2004, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.
870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, publicată în
Monitorul Oficial al României nr.150 din 1 martie 2011, aduce modificări şi completări ce se
referă la următoarele aspecte:
- Impozitul pe profit;
- Impozitul pe venit;
- Stabilirea venitului net anual impozabil;
- Stabilirea plăţilor anticipate de impozit;
- Venituri obţinute din străinătate;
- Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;
- Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe

reprezentanţele formelor străine înfiinţate în România;
- Taxa pe valoarea adăugată;
- Prestarea de servicii;
- Accize şi alte taxe speciale;
- Contribuţii sociale obligatorii.

3. Ordinul Ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 1083/2011 pentru
aprobarea Procedurii de lucru privind eliberarea carnetelor de muncă salariaţilor angajatorilor
pentru care inspectoratele teritoriale de muncă păstrau şi completau, respectiv certificau
legalitatea înregistrărilor efectuate în carnetele de muncă, publicat în Monitorul Oficial al
României nr.171 din 10 martie 2011, se referă la următoarele aspecte:

Conform Ordinului Ministerului Muncii nr. 1083/2011, până la data de 30 iunie 2011
angajatorii vor intra în posesia carnetelor de muncă pe care inspectoratele teritoriale de muncă
le au în păstrare.

Carnetele de muncă păstrate de ITM vor fi completate la zi cu date aferente până la 31
decembrie 2010 după care vor fi certificate de către inspectoratul teritorial de muncă şi se
predau angajatorilor sau titularilor/împuterniciţilor legali pe baza unui proces-verbal de predare-
primire, până la data de 30 iunie 2011.

Carnetele de muncă păstrate şi completate de către inspectoratele teritoriale de muncă
se predau angajatorilor conform programării postate pe site-ul acestora şi afişate la sediu, iar
titularilor/împuterniciţilor legali pe baza unei cereri.

În cazul carnetelor de muncă păstrate de angajatori la sediul acestora, angajatorii le vor
completa la zi cu date aferente până la 31 decembrie 2010. Inspectoratele teritoriale de muncă
vor programa angajatorii prevazuţi mai sus în vederea certificării şi contrasemnării carnetelor de
muncă conform programului întocmit la nivel de inspectorat teritorial de muncă care va fi postat
pe site-ul acestuia şi afişat la sediu.
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Până la data programată, angajatorii trebuie să se asigure că:
- toate carnetele de muncă gestionate, au fost completate în baza contractelor individuale

de muncă, a actelor adiţionale/deciziilor privind modificarea, suspendarea şi încetarea
contractelor individuale de muncă, înregistrate la inspectoratul teritorial de muncă, a
actelor de studii/de calificare, a actelor de stare civilă (certificate de naştere, certificat de
căsătorie; etc.);
- înscrierile eronate sau efectuate fără respectarea prevederilor legale au fost rectificate
de unitatea care păstrează carnetul de muncă, rectificările certificându-se la cap. VII din
carnetul de muncă.
Înainte de certificarea înscrierilor efectuate în carnetele de muncă inspectorul ITM va

verifică dacă:
 statele de plată şi declaraţiile fiscale lunare au fost înregistrate la inspectoratul teritorial

de muncă, inclusiv statele de plată şi declaraţiile fiscale aferente lunii decembrie 2010;
 există debite la plata comisionului;
 înscrierile efectuate corespund cu documentele depuse la inspectoratul teritorial de

muncă.
Inspectoratele teritoriale de muncă vor preda angajatorilor carnetele de muncă ale

salariaţilor, certificate şi contrasemnate pentru valabilitatea înscrierilor efectuate, până la data
de 31 martie 2011.

4. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 29/2011 privind reglementarea acordării
eşalonărilor la plată, publicată în Monitorul Oficial al României nr.200 din 22 martie 2011, se
referă la următoarele aspecte:

-instituirea posibilităţii acordării eşalonării la plată pentru obligaţiile fiscale administrate de
Agenţia Natională de Administrare Fiscală;

- beneficiarii eşalonării;
- obiectul eşalonării;
- condiţii de acordare;
- cererea de acordare;
- prevederi speciale privind stingerea obligaţiilor fiscale
- eliberarea certificatului de atestare fiscală;
- modul de soluţionare a cererii;
- garanţii;
- condiţii de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată;
- dobânzi şi penalităţi de întârziere;
- pierderea valabilităţii esalonării la plată şi consecinţele pierderii acesteia;
- executarea garanţiilor;
- suspendarea executării silite;
- calcularea termenelor.
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5. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 30/2011 privind adoptarea unor măsuri de
implementare a sistemului naţional unic de plată a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar,
publicată în Monitorul Oficial al României nr.205 din 24 martie 2011, se referă la următoarele
aspecte:

-O.U.G 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar este modificată de
O.U.G 30/2011 privind adoptarea unor măsuri de implementare a sistemului naţional unic de
plată a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar;

-obligaţia Agenţiei, prin Unitatea de imprimare rapidă, de a asigura în mod gratuit
imprimarea şi transmiterea centralizată a setului de informaţii destinat accesării şi utilizării
funcţionalităţilor Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând
cardul bancar (SNEP), solicitat operatorului SNEP de către instituţiile publice participante la
acest sistem;

-procedurile de imprimare şi transmitere a corespondenţei prevăzute anterior se vor
aproba ulterior prin ordin comun al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, al
ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice.

Consilier juridic,
Adriana Dumitru
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Biroul Permanent al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor
Autorizaţi din România
 D-l prof. univ. dr. Marin Toma – preşedinte CECCAR
 D-l prof. univ. dr. Mihai Ristea – vicepreşedinte CECCAR
 D-l prof. univ. dr. Vasile Răileanu – vicepreşedinte CECCAR
 D-na Ecaterina Necşulescu – vicepreşedinte CECCAR
 D-l Vasile Monea – vicepreşedinte CECCAR
 D-l Ioan Nistor – vicepreşedinte CECCAR

Directorul General al CECCAR – d-na ec. Daniela Vulcan

Direcţiile de specialitate din Aparatul Central
 Echipa Departamentului Servicii Contabile
 Echipa Direcţiei Gestiune Stagiu
 Echipa Direcţiei Dezvoltare Profesionalã Continuã
 Echipa Direcţiei Gestionare Societãţi de Expertiză Contabilă şi de

Contabilitate
 Echipa Departamentului pentru Urmărirea Aplicării Normelor

Profesionale şi Auditului de Calitate
 Echipa Direcţiei Relaţii Internaţionale
 Echipa Direcţiei Financiare
 Echipa Direcţiei Planificare şi Dezvoltare
 Echipa Direcţiei Contabilitate
 Echipa Direcţiei Unităţi Teritoriale
 Echipa Direcţiei Resurse Umane
 Echipa Direcţiei Juridice
 Echipa Direcţiei Informaticã Tablou
 Echipa Direcţiei Expertize Contabile
 Echipa Editurii CECCAR
 Direcţia Comunicare

Echipele de conducere ale celor 42 de filiale CECCAR din ţară.EE E C
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PPPRRROOO DDDOOOMMMOOO
Acest newsletter este realizat cu sprijinul:
D-lui preşedinte al CECCAR, prof. univ. dr. Marin Toma
D-nei director general, ec. Daniela Vulcan
Biroului Permanent şi Consiliului Superior al CECCAR
Direcţiilor de specialitate din Aparatul Central al CECCAR
Filialelor CECCAR din ţarã
Le mulţumim tuturor!
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