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Noutati 

internationale 

Studiu privind piața serviciilor contabile  din perspectiva IMM-urilor 
 

CECCAR lansează o invitație publică tuturor entităților care beneficiază de serviciile prestate de experţii 

contabili (cabinetele de contabilitate) de a răspunde la un chestionar în care sunt analizate nevoile IMM-urilor în 

raport cu serviciile contabile prestate de PMM-uri. 

Acest studiu are ca scop să sprijine atât IMM-urile cât și PMM-urile prin oferirea unor răspunsuri la 

întrebări precum “care sunt nevoile și dorințele clienților”. 

Chestionarul vizează evaluarea gradului de satisfacţie al IMM-urilor în calitate de clienți ai PMM-urilor şi 

relaţia cu expertul contabil/cabinetul de contabilitate în general. Completarea chestionaruuil durează aproximativ 10 

minute şi se realizează on line până cel târziu Vineri, 23 mai 2014. 

Cei interesați pot completa chestionarul online accesând următorul link: http://www.kestionare.ro/k/

k.aspx?k=6297 

Şedinţa Consiliului pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru 

Sectorul Public (IPSASB) al IFAC, 11-14 martie 2014, Toronto, Canada 
 

Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) a organizat la Toronto, în perioada 11-14 martie 2014, şedinţa 

IPSASB, la care CECCAR a participat prin intermediul reprezentantului său în acest consiliu.  

 

Prima zi a şedinţei a fost dedicată, în cea mai mare parte, aspectelor legate de guvernare şi de strategia şi planul de 

activitate actuale ale IPSASB, precum şi progreselor înregistrate în cadrul proiectelor curente ale IPASB şi 

evoluţiilor altor probleme de interes major, cum ar fi EPSAS-urile. 

 

Pe parcursul următoarelor două zile, discuţiile au fost centrate în special pe cadrul general conceptual şi pe 

finalizarea acestui proiect deosebit de important, în timp ce ultima zi a dezbaterilor a fost destinată proiectelor 

IPSASB referitoare la entităţile economice de stat, instrumentele financiare din sectorul public şi beneficiile sociale. 

 

Şedinţa Comitetului pentru Practici Mici şi Mijlocii (PMM) al IFAC, 13-14 martie 2014, New York, SUA 

 

Reprezentantul CECCAR din cadrul Comitetului pentru Practici Mici şi Mijlocii a participat în perioada 13-14 

martie 2014 la prima şedinţă acestui comitet din 2014, organizată de Federaţia Internaţională a Contabililor la New 

York. 

 

Principalele subiecte de discuţie au vizat strategia şi planul de activitate al comitetului pentru 2014, lansarea noii 

reţele de informare de pe site-ul IFAC şi elaborarea unor posibile articole dedicate PMM-urilor care să fie incluse în 

această reţea, contribuţiile Comitetului PMM în activitatea altor structuri ale IFAC (în special IAASB şi IESBA) şi 

stadiul proiectelor actuale axate pe elaborarea de îndrumări de implementare, asistenţă de afaceri şi politică publică 

şi reglementări.  
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Curierul filialelor 

FILIALA CECCAR ARAD 

 
În  zilele de  05-06.02.2014  a  avut loc întalnirea lunară  cu  membrii  C.E.C.C.A.R.  Filiala  Arad,  

locaţie  sala  de curs  CECCAR ,,Dimitrie Cameniţă’’,  situată  în  Arad,  bd. Revoluţiei  nr.92. La  această  întâlnire 

au  participat în ziua de 05.03.2014 – 95  membri expeţi contabili şi  în  ziua  de  06.03.2014 - 67 membri  contabili  

autorizaţi.  

 D-nul  Director  executiv  Micle  Nicolae  a facut  o  informare  referitoare la activitatea desfășurata de catre 

executivul filialei în luna februarie 2014. A îndemnat  membri aflați în sala să-și depună rapoartele anuale de 

activitate pe anul 2013 și să-și achite cotizațiile fixe pe 2013 scadente în perioada imediat următoare.  

 În continuare d-nul Prof. dr. univ. Cernușcă Lucian, a prezentat unele modificări aduse de OMFP 2067/2013, 

Ordinului 3055/2009 și anume: contabilitatea operaţiunilor privind conectarea utilizatorilor la reţelele de utilităţi; 

procedura de reevaluare a activelor complet amortizate; evidențierea în contabilitate a punctelor cadou – program de 

fidelizare a clienților; cesiunea de creanțe. 

 D-na Furca Teodora a prezentat secțiunea 330 – Luarea de măsuri în cunoștință de cauză și secțiunea 340 – 

Interese financiare, ale Codului etic național al profesioniștilor contabili. 

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

Ordin   nr. 127 din 29 ianuarie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind aplicarea procedurii de angajare 

a răspunderii solidare reglementate de dispoziţiile art. 27 şi 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 

de procedură fiscală; Ordin   nr. 123 din 29 ianuarie 2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei 

Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate 

pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă; Ordin   nr. 136 

din  5 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată 

salarii multiplu (OPTM); Ordin   nr. 35 din 17 ianuarie 2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi 

gospodăririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind 

obligaţiile la Fondul pentru mediu" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia; Ordin   nr. 117 din 28 

ianuarie 2014 pentru aprobarea formularului "Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de 

asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor"; Ordin   nr. 223 din 10 februarie 2014 

pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind 

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

Ordin   nr. 228 din 13 februarie 2014 pentru stabilirea componenţei Comisiei de avizare a distribuitorilor şi a 

aparatelor de marcat electronice fiscale; Lege   nr. 12 din  6 august 1990 - Republicată privind protejarea populaţiei 

împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite; Ordin   nr. 192 din 20 februarie 2014 

privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea 

Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu; Ordin   nr. 225 din 10 februarie 

2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 5/2010 pentru 

aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către 

persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii; Ordin   nr. 330 din 

26 februarie 2014 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare; Ordonanţă de urgenţă   

nr. 8 din 26 februarie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare; 

Ordin   nr. 256 din 18 februarie 2014 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor 

anticipate în contul impozitului pe profit anual. 

Pe marginea celor prezentate au fost dezbateri, membri solicitând lămuriri și precizări privind  aplicarea 

reglementărilor prezentate.  
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 În  data  de  20.03.2014  filiala  C.E.C.C.A.R.  Arad  a  organizat  la  Sala de curs C.E.C.C.A.R.: 

„Dimitrie Cameniță”, depunerea jurământului, înmânarea carnetelor și parafelor profesionale, membrilor 

care au promovat  examenul de aptitudini în sesiunea  noiembrie 2013. La acest important eveniment din viața 

tinerilor profesioniști contabili am avut plăcerea să participe, d-nul Președinte dr. Horga Petru, prof. univ. dr. Mateș 

Dorel – membru în biroul permanent al filialei, d-na Doina Sferdean din partea Administrației financiare a județului 

Arad și executivului CECCAR filiala Arad.     

              Președinte filialei CECCAR Arad d-nul  Horga Petru a deschis  

evenimentul  cu felicitari și urări  de bun venit  tinerilor  profesionisti 

contabili, exprimându-și bucuria că o nouă generaţie de experţi contabili 

şi contabili autorizaţi îşi va începe activitatea ca membrii ai CECCAR - 

organismul profesional care păstoreşte profesia contabilă din Romînia.     

Profesia contabilă este una liberală, dar ea se distinge atât de mult de 

celelalte profesii liberale (avocat, medic, etc) prin asumarea 

responsabilităţii faţă de interesul public, faţă de toate părţile interesate în 

activităţile desfăşurate de întreprindere: acţionari, salariaţi, clienţi, 

furnizori, bănci, bugetul statului, organisme de bursă, posibili investitori. În fapt, dacă în piaţa serviciilor orice 

profesionist prestează servicii pentru un client determinat (avocatul pentru clientul său, medicul pentru pacientul 

său), profesionistul contabil - fie că ţine contabilitatea unui client, fie auditează situaţiile financiare anuale, este în 

mod paradoxal plătit de întreprinderea respectivă, dar de rodul muncii sale, care este informaţia contabilă, se bucură 

toate părţile interesate (băncile, statul, salariaţii etc). Astfel, la prima vedere credem că profesionistul contabil 

satisface interesul clientului său, dar în realitate profesionistul contabil satisface interesul public. Datorită acestui 

fapt, acum la început de drum, ca de astfel noi toţi contabilii, trebuie să conştientizăm că munca noastră este una de 

interes public şi trebuie să răspundem în permanenţă la cele trei comandamente de bază ale profesiei: calitate, 

educaţie, etică.  

Calitatea. Profesia contabilă are o datorie faţă de public. Ea trebuie să ofere servicii de calitate. Aceste 

servicii de calitate nu pot fi oferite fără competenţă, dar mai ales fără respectarea Standardelor profesionale pentru 

fiecare misiune care o desfăşoară profesionistul contabil. Publicul, cât şi entitatea pentru care lucrează contabilul, 

trebuie să fie protejaţi. Astfel activitatea profesionistului contabil este una supravegheată şi supusă unui control al 

calităţii de către CECCAR.  

Educaţia. Profesia contabilă presupune dobândirea unei competenţe profesionale, competenţă pe care 

dumneavoastră aţi dobândit-o ca urmare a efectuării stagiului şi a promovării examenului de aptitudini profesionale. 

Dobândirea competenţei nu este suficientă, ea trebuie şi menţinută prin programele de educaţie profesională 

promovate de CECCAR. 

Etica. Publicul trebuie protejat de eventualele înţelegeri neconforme între profesionistul contabil şi entităţile 

care beneficiază de munca acestuia. Această protecţie este 

asigurată atunci când organismul profesional stabileşte măsuri de 

etică şi deontologie profesională. în acest sens contabilul trebuie 

să răspundă la patru cerinţe de bază: credibilitate, profesionalism, 

calitatea serviciilor prestate şi încredere.  

D-na Doina Sferdean, le urează succes în activitate, multă 

sănătate și putere de muncă și ne asigură de buna colaborare cu 

Administrația județeană a finanțelor publice Arad.   

D-nul prof. univ. dr. Mateș Dorel, felicită noua generație 

de experți contabili, urându-le bun venit în familia CECCAR, 
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multă sănătate și prosperitate în activitate. Este bucuros să 

regăsească în rândul profesioniștilor contabili studenții lui 

din facultate. D-nul directorul  executiv  Micle  Nicolae 

în cuvântul său  arata că profesia de expert contabil atesta cel 

mai înalt nivel de pregătire profesională în domeniul 

serviciilor contabile, că nivelul cunoștiințelor trebuie 

împrospatat permanent pentru menținerea competemțelor 

profesionale și etice, lucru care se asigură de către 

C.E.C.C.A.R. prin Programul National de Dezvoltare 

Profesionala Continua. Calitatea de expert contabil 

presupune drepturi și multe responsabilități față de publicul 

caruia ii sunt adresate lucrările, cât si față de marea familie a 

profesionistilor contabili, pe care au obligația s-o onoreze la cel mai înalt nivel. Profesioniștii contabili trebuie să 

respecte reglemntările în domeniul contabilității și în mod special Normele Profesionale emise de Corp pentru toate 

domeniile de specialitate. În continuare noi membrii au depus jurământul prin care s-au angajat sa respecte legile 

țării, Regulamentul Corpului Expeților Contabili, Codul Etic și să îndeplinească cu conștienciozitate toate îndatoririle 

ce le revin în calitate de expert contabil. 

 Experți contabili au primit carnetele de membru și parafele profesionale, au ciocnit un pahar de șampanie 

cu participanți la ceremonial.  

 

FILIALA CECCAR ARGES 
 

 Organizare masa rotundă având ca tema:,, Probleme practice din activitatea de expertiză contabilă,,. În 

data de 28 martie 2014, ora 15,00, la sediul filialei, s-a organizat masa rotundă având ca tema:,, Probleme practice 

din activitatea de expertiză contabilă,, 

 Alături de 27 experţi contabili înscrişi în Grupul Experţilor Judiciari, care şi-au exprimat opţiunea de a efectua 

expertize contabile judiciare în anul 2014, au participat: dl. Bănică Ion, preşedinte filială, membri ai consiliului 

filialei şi ai comisiei de disciplină, directorul executiv, auditorul de calitate  

 Domnul Bănică Ion a prezentat participanţilor: 

modificările Codului de procedură penală cu incidenţă în activitatea de expertiză contabilă judiciară conform 

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

aspecte concrete cu privire la activitatea de expertiză contabilă judiciară. 

 Dezbaterile, care au urmat,  au vizat probleme concrete din activitatea de expertiză contabilă judiciară, având 

drept scop îmbunătăţirea acesteia. 

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

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

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

nr. 35.  
 

FILIALA CECCAR BIHOR 
 

 Devenită tradiție,în această lună, la nivel de filială, s- au organizat întâlniri cu toți stagiarii aflați în sistemul 

colectiv de pregătire cãrora le-au fost difuzate studiile de caz practice și calendarul acțiunilor de pregãtire pentru 

semestrul I al anului 2014, bibliografia necesarã pentru fiecare an de stagiu. 
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În 5 februarie 2014, peste 120  de membri ai filialei Bihor au participat la întâlnirea profesionalã organizatã de 

conducerea filialei pentru interpretarea legislației financiar-fiscale,  având ca tema “Ultimele noutăți contabile și 

fiscale aplicabile”. Subiectele abordate au rãspuns interesului membrilor. 

La această întâlnire a fost invitată d-na Magdalena Berce, inspector de specialitate din partea A.F.Oradea și din 

partea  conducerii filialei, d-nul preşedinte Susa Valerian Pavel, directorul executiv, Leonica Bochiş și auditorii de 

calitate ai filialei. 

 În data de 14 martie 2014, delegația filialei Bihor, având în componenţă un număr de 16 membri, a participat 

la lucrările Conferinței Naționale a C.E.C.C.A.R. 

În ziua de 13 martie 2014, s-a desfăşurat la sediul filialei, seminarul cu tema “Modificarea şi completarea 

Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice – Ordinul 

nr.2.021/2013”, ultima serie, la care au participat 15 de persoane, contabili ai primăriilor, şcolilor și altor instituții 

publice din județ. 

 Seminarul a fost organizat de filiala Bihor a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din 

Romania, în colaborare cu Camera de Conturi Bihor si Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor. 

     

FILIALA CECCAR BOTOSANI 
 

 Marti 25 martie 2014 dl. Viorel Alexandru – presedintele Filialei CECCAR Botosani a avut o intalnire cu 

presedintele Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Botosani, dl. ing. Dorin Romeo Floares, cu care ocazie s-au 

punctat problemele de interes comun ale celor doua institutii si s-au stabilit o serie de actiuni, de interes pentru 

mediul de afaceri din  judetul Botosani, ce urmeaza a fi derulate in perioadele urmatoare. In cadrul discutiilor s-a 

evidentiat necesitatea sustinerii de catre reprezentantii Filialei CECCAR la seminariile si dezbaterile ce vor fi 

organizate in comun, a unor teme ce privesc legislatia economico-financiara, guvernanta corporativa a 

intreprinderilor publice, gestionarea proiectelor cu finantare din fondurile UE, si alte teme cu impact asupra activitatii 

economico-financiare a entitatilor. 

 

 Joi 27 martie 2014 presedintele Filialei CECCAR Botosani, dl. Viorel Alexandru a purtat discutii cu 

conducerea Colegiului economic “Octav Onicescu” Botosani, reprezentata prin director prof. Ioan Hutanu, asupra 

promovarii unor relatii de colaborare. Cu aceasta ocazie s-a convenit ca in saptamana 7 – 13 aprilie in cadrul 
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actiunilor “Scoala altfel” elevi ai colegiului economic sa efectueze vizite de documentare la sediul Filialei 

CECCAR si, deasemenea, reprezentanti ai conducerii filialei sa participe la actiunile organizate in cadrul 

colegiului, prin sustinerea unor teme cu referire la CECCAR. Actiuni comune, de acest gen, urmeaza a fi 

desfasurate pe tot parcursul anului de invatamant.  

 

FILIALA CECCAR BRAILA 
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FILIALA CECCAR BRASOV 

 
Vineri 7 martie 2014, în sala de cursuri Emanoil Ion Nechifor a filialei CECCAR Braşov s-a organizat 

ceremonia depunerii jurământului faţă de ţară şi faţă de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi  din 

România de către cei 73 de absolvenţi ai examenului de aptitudini sesiunea 14 şi 24 noiembrie 2013 din judeţul 

Braşov.  

Cei mai noi experţi contabili din Braşov, au rostit jurământul cu mâna pe Biblie într-o atmosferă plină de 

încărcătură emoţională şi multă satisfacţie profesională. La eveniment au participat  preşedintele filialei dl Nicolae 

Băjan, consiliul filialei, membrii Comisiei de disciplină de pe lângă Consiliul filialei, precum şi executivul filialei, 

condus de directorul executiv dna Cornelia Deleanu. Au răspuns invitaţiei de participare la eveniment două 

televiziuni locale, Mix TV Braşov şi Antena 1 Braşov. 

 

În perioada 20-23 martie 2014 a avut loc la Braşov 

“Târgul International de Carte şi Muzică” Libris 

Cultural, ediţia a XI-a. Filiala Braşov a participat la 

acest eveniment, promovând imaginea CECCAR 

prin vânzarea publicaţiilor de specialitate ale Editurii 

CECCAR. Standul Editurii C.E.C.C.A.R. a fost 

amenajat şi dotat cu toate publicaţiile editurii, 

evidenţiindu-se noutăţile editoriale, „Manualul de 

Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru 

Sector Public”, IFRS 2013, „Contabilitatea financiară 

şi de gestiune”, precum şi colecţia de „Standarde 

profesionale” nr. 21, 22, 23, 24, 34, 35, 36, 37 şi nr. 

40, colecţia de ghiduri profesionale elaborate de 

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

Totodată, au fost distribuite gratuit Cataloagele si ofertele de carte 2014, Revista C.E.C.C.A.R. – nr. 2 – 

februarie 2014, tuturor celor interesaţi şi nu numai, precum şi catalogul dedicat atât stagiarilor cât şi viitorilor 

stagiari în care sintagma SMART (specialist – masurabil – ambitios – realizabil - termene) se impune încet şi sigur 

in educaţia şi comportamentul viitorilor experţi contabili. 

 

La finalul târgului, organizatorii au înmânat o 

“Diplomă de onoare” Editurii C.E.C.C.A.R. pentru 

prezenţa cu succes la manifestări. 

În aceeaşi perioadă, respectiv 21.03 – 21.03.2014 filiala 

CECCAR Braşov a organizat cursul de pregătire 

profesională continuă la disciplina “Standarde Internaţionale 

de Raportare Financiară – aplicare pentru IMM-uri” – lector 

formator Rapcencu Cristian. Participanţii la curs au apreciat 

condiţiile organizatorice de desfăşurare a cursului , modul 

cum a fost pregătit şi cum a predat lectorul. 
 

 

FILIALA CECCAR BUCURESTI 

 
Valori si principii ale profesiei contabile promovate intens de filiala CECCAR Bucuresti 

 

Filiala CECCAR Bucuresti avand ca scop primordial promovarea valorilor profesiei contabile atat in 

mediul economic, de afaceri, cat si in randul membrilor organismului profesional , cel  academic si liceal, a fost 

prezenta pe parcursul lunii martie 2014 la diverse actiuni  de importanta deosebita pentru profesia contabila.  

  Astfel, filiala Bucuresti, prin conducerea acesteia, a fost prezenta si a sustinut manifestarea de mare succes, 
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organizata in data de 21 martie 2014 de Clubul Tinerilor Experți Contabili - 

„Fii activ, pregătește-ți accesul la succes!” in Aula Magna a Academiei de 

Studii Economice București, ocazie cu care membri ai Clubului Tinerilor 

Experți Contabili din România (CTECR) s-au întâlnit cu studenți ai renumitei 

instituții de învățământ superior pentru a-și împărtăși reciproc preocupările pe 

linia formării și afirmării într-o profesie generatoare de mari satisfacții pentru 

cei care au îmbrățișat-o și o practică din vocație, cu talent și responsabilitate. 

Succesul de care se bucura fiecare actiune organizata de Club, reconfirma faptul 

ca inițiativa directorului general al CECCAR, ec. Daniela Vulcan, de a se crea 

CTECR devine, pe măsura consolidării acestei structuri profesionale, un izvor 

de initiative unice si valoroase. Treptele devenirii profesionale au fost marcate 

intr-o prezentare deosebita de președintele CECCAR București,  lect. univ. dr. 

Florentin Caloian. Împărtășind studenților și tinerilor experți contabili din 

propria sa experiență, inclusiv din cea didactică, a transmis celor prezenti, 

studenti, stagiari si tineri experti contabili,  un mesaj limpede: „niciodată, 

nimeni nu are șansa unor autentice realizări profesionale, mai cu seamă într-o 

profesie liberală cum este cea de contabil, fără o preocupare stăruitoare, 

permanentă pentru îmbunătățirea cunoștințelor de specialitate, componente 

organice ale unei culturi generale”. Filiala Bucuresti,  prin presedintele acesteia, 

lect. univ. dr. Florentin Caloian si directorul executiv ec. Elena Boban, prezenti 

nu doar la aceasta actiune a Clubului, sustin si se implica permanent in 

incurajarea tinerilor experti contabili de a se afirma si a contribui la dezvoltarea 

profesiei contabile. 

  De asemenea, conducerea filialei Bucuresti a marcat inca o zi importanta 

pe agenda actiunilor filialei prin participarea la cea de a 9-a editii a „Practical 

Accounting Days” proiect initiat  de ASCIG,  sustinut in aceasta editie de parteneri precum:  Academia de Studii 

Economice, CECCAR, ACCA, Camera Auditorilor Financiari din România, ANOSR, CROS, Akcees, 

BeedsMedia, BuzzCamp, FinanceProfessionals.ro, Graduo.ro, Indygen, InspireBusiness şi OnlineStudent, 

Contexepert, Deloitte, Accenture, Ernst & Young, Finexpert, Mazars, McDonald's, Process Solutions, TMF Group, 

TPA Horwath şi Vulpoi & Toader Management. 
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          Cu aceasta ocazie presedintele filialei Bucuresti lect. univ. dr. Florentin Caloian a transmis mesajul 

CECCAR, subliniind totodata celor prezenti ca trebuie sa fie mandri ca sunt studenti a Academiei de Studii 

Economice,  iar pentru a imbratisa o cariera de succes le-a prezentat valorile profesiei contabile, renumele national 

si international al organismului profesional, precum si treptele obtinerii calitatii de expert contabil. A facut 

cunoscut celor prezenti sustinerea pe care CECCAR o acorda studentilor din domeniul economic si a amintit  

parteneriatele si protocoalele incheiate de CECCAR si  ASE. 

Nu in ultimul rand, in perioada 20-22 martie 2014 România a găzduit Forumul Mondial de Afaceri la  

Palatul Parlamentului.  Această conferință, organizată cu ajutorul Federației Patronatelor din Turism și Servicii, în 

parteneriat cu Guvernul României, Camera Deputaților, Uniunea Camerelor de Comerț Bilaterale din România și 

Consiliul Economic și Social, a fost ocazia de a reuni personalități al mediului de afaceri autohtone și internaționale 

fiind prezenti  300 participanți români si 60 străini. Alaturi de Directorul General al Corpului, ec. Daniela Vulcan, 

Presedintele Corpului dr. ec. Baghina Domnica, vicepresedintele Corpului, Camelia Malama, au avut onoarea de a 

fi prezenti la acest eveniment si reprezentanti ai filialei Bucuresti, in persoana presedintelui filialei, lect. univ. dr. 

Florin Caloian si directorului executiv Ec. Elena Boban, alaturi de conducerile  filialelor   Ialomita si Braila.  

Forumul a reunit oameni de afaceri din cadrul organizaţiilor patronale reprezentate în CES-uri sau instituţii similare 

şi a creat posibilitatea promovării contactelor şi a dialogului între comunităţile economice şi de afaceri din lume, în 

vederea atingerii unor obiective majore de dezvoltare a mediului de afaceri şi a promovării, printre altele, a unor 

noi oportunităţi de afaceri şi investiţii, de creare de noi locuri de muncă decente, în special pentru tineri şi femei, şi 

de egalitate de şanse între femei şi bărbaţi.  

 

 

Dezvoltarea profesionala continuă si comunicarea cu membrii – prioritati pentru filiala CECCAR Bucuresti 

 

 CECCAR - Filiala Bucureşti, urmarind permanent cerintele de dezvoltare profesionala continuă a 

membrilor sai,  a asigurat pe parcursul lunii martie 2014 furnizarea de programe de educaţie şi dezvoltare a 

cunoştiintelor profesionale, atat prin intermediul Programului Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă, cat si 

prin întâlnirile săptămânale cu membri, intalniri care au devenit traditie pentru filiala Bucuresti si deosebit de 

apreciate de membrii acesteia. 

 Astfel, au fost organizate pe parcursul lunii martie 2014 patru intalniri cu membrii si stagiarii, în zilele de 

6,12,19 şi 26 martie, desfăşurate în Amfiteatrul ,,Prof. univ. dr. Marin Toma”. În cadrul acestora s-au abordat teme 

de interes economic, fiscal, contabil si legislativ, precum: ,,Prezentarea contabilă şi fiscală a stocurilor - IAS 2”, 

,,Raportarea financiară pe baza cadrului general IFRS”, ,,OUG 102 pe 2013 - modificări fiscale 2014”, susţinute 

de preşedintele filialei, Lect. univ. dr. Caloian Florentin, ,,Dezbateri privind calculul şi declararea impozitului pe 

profit aferent exerciţiului financiar 2013. Declaraţia 101” sustinut de Conf. univ. dr. Popa Adriana Florina. Cei 

aproximativ 200 de participanti au apreciat informaţiile primite în cadrul întâlnirilor, dar şi modul interactiv în care 

s-au desfăşurat acestea, având libertatea de a-şi exprima opiniile şi a solicita clarificari asupra unor probleme ivite 

în activitatea lor. Feedback-ul transmis de membrii ne confirma utilitatea si importanta acestor dezbateri 

saptamanale, profesionistii contabili fiind în continuă căutare de informaţii, confruntându-se în permanenţă cu 

aşteptări şi exigenţe sporite legate de nivelul lor de cunoaştere în domeniul activităţi desfăşurate.  

De asemenea, în cursul lunii martie 2014 filiala Bucureşti a organizat cinci cursuri din cadrul PNDPC, 

astfel: ,,Doctrina şi Deontologia profesiei contabile”, organizat in data de 28 martie 2014, participanţii la curs 

beneficiind de experienţa şi profesionalismul  Directorului General al Corpului, Ec. Daniela Vulcan, ,,Activitatea 

de cenzor în societăţile comerciale” în perioada 10 - 11 martie 2014, ,,Standardele Internaţionale de Raportare 

Financiară – IFRS” in zilele de 12-13 martie 2014, “Audit financiar şi certificare”´ organizat  în data de 29 martie 

2014,  cursuri susţinute de preşedintele filialei, lect. univ. dr. Caloian Florentin si ,,Standardele profesionale nr. 21 
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si nr. 22 – Misiunile de ţinere şi examinare a contabilităţii, întocmirea, semnarea şi prezentarea situaţiilor 

financiare”, in perioada 21-22 martie 2014, sustinut de dr. ec. Necşulescu Ecaterina.  

Filiala Bucuresti ineresata de imbunatatirea permanent[ a modalitatii de desfăşurare a evenimentelor ce-i 

implică direct pe membrii filialei, a solicitat participanţilor la cursuri completarea de chestionare de evaluare 

conţinând atât informatii, observatii, propuneri referitoare la o mai buna organizare a cursurilor, stabilirea temelor 

dar şi opinii despre lectorii implicaţii în aceste programe de pregătire profesională. Comunicarea directa cu membrii 

filialei privind dezvoltarea profesionala cat si transmisterea suporturilor de curs in format electronic se realizeaza 

permanent prin corespondentele electronice. 

Filiala Bucureşti se asigură de continuitatea si perfectionarea programelor de dezvoltare profesională în 

concordanţă cu cerinţele şi nevoile membrilor dar şi cu mediul economic si legislativ in continua schimbare. 

 

Salonul de Carte și Muzică Amplus 

 

   Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, 

Filiala Bucureşti  şi Editura Corpului au participat  în perioada 19 - 23 

martie 2014, la Palatul Național al Copiilor, la Salonul de Carte şi Muzică  

Ampus, ediția a XVIII - a. 

Cu această ocazie în data de 20 martie 2014, a fost lansat Manualul  de 

Norme Internaționale de Contabilitate   pentru Sectorul Public  - IPSASB, 

ediția 2013. La acest eveniment a  participat preşedintele filialei,  lect. 

univ. dr.  Florentin Caloian, directorul executiv al filialei Bucureşti ec. 

Elena Boban, membrii ai Corpului, stagiari şi vizitatori interesaţi de 

publicaţiile CECCAR.                                                                                                                                                                                               

   În prezentarea lucrării, presedintele filialei a menţionat că Manualul 

de Norme Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public 2013 al 

IPSASB, publicat de Federaţia Internaţională a Contabililor în iunie 2013, 

a fost tradus de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din 

România pentru a asigura accesul la standarde traduse în limba română 

tuturor profesioniştilor care întocmesc situaţii financiare, precum şi 

utilizatorilor acestora, organismelor de reglementare, persoanelor din 

mediul universitar, studenţilor şi altor grupuri interesate din România.  

Procesul de traducere a Manualului a fost 

verificat de IFAC, iar traducerea a fost realizată 

în conformitate cu „Declaraţia de politică – 

Politica de traducere şi reproducere a standardelor publicate de IFAC”. 

    Acest Manual conţine setul complet al normelor emise de IPSASB până la 15 ianuarie 

2013 pentru raportarea financiară din sectorul public.  IPSAS-urile tratează raportarea 

financiară conform contabilităţii de casă şi contabilităţii pe bază de angajamente. IPSAS-

urile conforme cu contabilitatea de angajamente se bazează pe Standardele Internaţionale 

de Raportare Financiară (IFRS-urile), emise de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de 

Contabilitate (IASB), în măsura în care dispoziţiile acestor standarde sunt aplicabile 

sectorului public. Acestea tratează şi aspecte specifice sectorului public referitoare la 

raportarea financiară care nu sunt tratate în IFRS-uri. 

     Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public 

(IPSASB), care funcţionează ca un organism normalizator de standarde independent, sub 

Salonul de Carte și Muzică
Amplus

19 – 23 martie 2014
Palatul Național al Copiilor

.

JOI 20 martie – ORA 14.00 – 15.00

Prima parte 14.00-14.30- Prezentare carte: Manualul de Norme Internationale de Contabilitate
pentru Sectorul Public– Editura CECCAR

Moderator : Lect. Univ. dr. Florentin Caloian
A doua parte 14.30- 15.00 – Sectiune de intrebari adresate autorului si moderatorului

Invitati: experti contabili; stagiari CECCAR, masteranzi, studenti.

VINERI 21 martie - ORA  11.30 – 12.30                                         

Prima parte  11.30-12.00 – Prezentare publicatii C.E.C.C.A.R.                                
Moderatori : Lect. Univ. dr. Florentin Caloian

Conf. Univ. dr. Popa Adriana
A doua parte 12.00- 12.30 Sectiune de intrebari adresate moderatorilor

Invitati: experti contabili; stagiari CECCAR, masteranzi, studenti.
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egida Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC), elaborează standarde contabile pentru 

entităţile din sectorul public, denumite Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru 

Sectorul Public (IPSAS-uri). IPSASB recunoaşte avantajele majore ale prezentării unor 

informaţii financiare consecvente şi comparabile în toate jurisdicţiile şi consideră că IPSAS-

urile vor juca un rol esenţial în fructificarea acestor avantaje. 

  În data de 21 martie 2014 la standul de carte al Filialei București  s-au  prezentat 

publicațiile  C.E.C.C.A.R.   la care moderatori au fost   Conf. univ. dr. Popa Adriana  și 

președintele Filialei București  lect. univ. dr. Florentin Caloian. 

   A fost prezentat  faptul  ca C.E.C.C.A.R., prin Institutul Naţional de Dezvoltare 

Profesională Continuă, vine în întâmpinarea candidaţilor la examenul de aptitudini cu o 

lucrare care va deveni, cu siguranţă, un instrument deosebit de util în procesul de pregătire: 

„Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de aptitudini pentru obţinerea 

calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat”. 

     Lucrarea a fost  concepută astfel încât să se poată identifica uşor cerinţele comune 

ambelor categorii profesionale şi, respectiv, cerinţele suplimentare specifice categoriei 

experţi contabili.’’Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul 

pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat”, ediţia a II-a, 

revizuită, Editura C.E.C.C.A.R. 

         Ghidul complet şi revizuit conţine toate informaţiile necesare accesului la stagiul 

pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat. 

         Acest ghid profesional complet, deosebit de util, este recomandat tuturor candidaţilor.  

O alta carte de specialitate prezentata in cadrul targului, Standardele Internaţionale de 

Raportare Financiară 2013,  reprezintă singura ediție oficială tipărită a textului consolidat al 

normelor autorizate ale IASB emise la 1 ianuarie 2013. 

Ediţia a fost  publicată în două volume: 

 Partea A (Cadrul general conceptual și dispoziții) cuprinde cea mai recentă versiune a Standardelor 

Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-uri), a Standardelor Internaţionale de Contabilitate (IAS-uri), și a 

Interpretărilor IFRIC și SIC. 

 Partea B cuprinde documentele care însoțesc standardele, cum ar fi exemple ilustrative, îndrumări de 

implementare, baze pentru concluzii și opinii contrare. 

    În continuarea evenimentului au mai fost prezentate și alte publicații editate de editura CECCAR și anume 

“Elemente de doctrină şi deontologie a profesiei contabile”, „Iniţiere în evaluarea întreprinderilor”, „Inițiere 

în auditul situațiilor financiare ale unei entități”,   “Drumuri prin memoria profesiei contabile”  etc.  

   Vizitatorilor standului Editurii CECCAR le-au fost oferite toate 

informațiile solicitate privind lucrările oferite publicului de către 

Corp, modalitățile de abonare la revista Contabilitatea  expertiza si 

auditul afacerilor, broșura editată de Corp cu informații despre 

examenele organizate de CECCAR, activitățile specifice care pot fi 

efectuate de către profesioniștii contabili. Totodată, vizitatorii au 

fost informați asupra faptului că publicațiile de specialitate oferite 

de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din 

România pot fi achiziționate și după închiderea târgului, de la 

sediul filialei CECCAR București.  
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FILIALA CECCAR BUZAU 
 

 În data de 20 martie 2013 la sediul AJFP Buzău s-a organizat o întrunire 

cu profesioniştii contabili din judeţul Buzău pentru dezbaterea principalelor 

modificări aduse Codului de procedură fiscală prin Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 8/2014 (publicată în M.O. al României nr. 151 din 28 februarie 

2014). 

Au fost prezenţi la această întrunire peste 50 de membri ai filialei 

CECCAR Buzău. Din partea filialei au participat preşedintele filialei, directorul 

executiv, şeful biroului de stagiu şi dezvoltare profesională continuă şi auditorul 

de calitate. 

Materialele dezbătute au fost prezentate de reprezentanţii AJFP Buzău şi 

anume: d-na Mantarlian Niţa - şef serviciul asistenţă contribuabili, d-na 

Zăvoianu Elena şi Neamţu Georgeta, consilieri în cadrul serviciului asistenţa 

contribuabili. 

Membrii CECCAR au solicitat lămuriri suplimentare şi au primit 

clarificările necesare, urmând să se mai realizeze şi alte întruniri viitoare unde să 

se prezinte şi alte clarificări sau proceduri primite de la ANAF. 

 

FILIALA CECCAR CARAS-SEVERIN 
 

Luna martie este marcata in filiala nostra de o activitate intensa a membrilor consiliului filialei, membrii 

care se afla la primul mandat.  

Ca prima masura, a fost aceea de a se analiza in detaliu Raportul privind activitatea desfasurata prezentata la 

Conferinta nationala pentru a desprinde punctele bune si cele mai putin bune unde a fost specificata filiala noastra. 

S-a concluzionat ca activitatea curenta a filialei decurge normal, fara aspecte negative in ce priveste 

gestionarea patrimoniului si a membrilor. Deficienta majora 

se remarca la deschiderea fata de participantii la acrivitatea 

economica din judet, reinnoirea relatiilor de colaborare cu 

institutiile publice din judet si prezenta in mass-media locala. 

Presedintele si directorul executiv, au stabilit un calendar al 

activitatilor pe perioada imediat urmatoare pentru realizarea 

obiectivelor propuse a se realiza, si anume : lista a grupurilor 

tinta catre care sa se indrepte atentia membrilor consiliului, 

inventarierea protocoalelor cu institutiile publice si adaptarea 

lor la cerintele actuale, program de intilniri cu sefii 

institutiilor publice pentru luna aprilie. 

Ca activitate in mass-media locala mentionam articolul 

aparut in CAON ONLINE privind desfasurarea Conferintei 

Nationale a CECCAR la care au participat membrii 

consiliului filialei Caras-Severin si reprezentantii membrilor, 

precum si articolul publicat de presedintele filialei dl. Rada 

Danut in Jurnalul de Caras-Severin, « profesia contabila in 
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contextul crizei financiare »pe care le anexam. 

Activitatea curenta a filialei a fost axata pe crearea bazei de date cu membrii ce vor fi publicati in monitorul 

oficial si definitivarea listei cu expertii contabili ce fac parte din grupul gej. 

Comunicarea cu membrii a constat in clarificarea statului de angajat sau liber profesionalist. In urma 

analizei datelor raportate de membri si a discutiilor purtate, s-a facut o reincadrare a statutului profesional. 

 

 

FILIALA CECCAR CONSTANTA 
 

In perioada 28-29 martie 2014 a avut loc Conferinta Nationala organizata de universitatea Andrei Saguna din 

Constanta cu tema: Codul penal si Codul de procedura penala – premisa consolidarii statului de drept in 

Romania. 

Filiala CECCAR Constanta a fost invitata sa participe la acest eveniment si a raspuns acestei invitatii prin Buzoescu 

Vasile, director execuiv.  

In cadrul Conferintei Nationale organizate de universitatea Andrei Saguna, filiala Constanta, prin directorul 

executiv, a prezentat in cadrul sectiunii economice tema profesionala: Rolul profesionistului contabil in viata 

publica. 

Detalii de desfasurare a sectiunii economice. 
Participanti: studenti ai universitatii Andrei Saguna din ani terminali, sectiunea economica,   

Invitati din afara cadrului universitar: d-na Visan Ionelia – vicepresedinte CCF, d-na Gherman Lelioara – 

UNPIR filiala Constanta, Buzoescu Vasile – director exec CECCAR filiala Constanta. 

Participanti din partea organizatorilor: prof. univ. dr. Mitea Neluta – decan, prof. univ. dr. Ruse Elena, conf. 

univ. Vanghele Cristian. 

Probleme abordate de reprezentantul CECCAR filiala Constanta in cadrul temei—Rolul profesionistului contabil 

in viata publica: 

 Cadrul de functionare al CECCAR – organism profesional neguvernamental si autonom; 

 Dobandirea calitatii de expert contabil; 

 Activitatii care pot fi desfasurate de expertul contabil; 

 Modalitati de exercitare a profesiei contabile; 

 Utilizatorii serviciilor contabile; 

 Facilitati acordate de CECCAR pentru tinerii profesionisti contabili inscrisi in Tabloul Corpului; 

 Rolul organismelor profesionale in viata publica; 

 Codul etic national – principii generale; 

 Organisme profesionale internationale la care CECCAR este membru. 

La sfarsitul expunerii reprezentantul filialei CECCAR Constanta a oferit participantilor relatii privind caile de 

informare ale celor interesati pentru accesul la profesie.  

 

FILIALA CECCAR COVASNA 
 

1. Întâlnire lunară cu membrii filialei 

În data de 11 martie 2013 în sala de şedinţă al filialei a avut loc întâlnirea lunară cu 

membrii cu ocazia căruia au fost prelucrate 23 acte legislative apărute în perioada 

februarie – martie ac.   
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2. Curs „Contabilitatea instituţiilor publice” 

În vederea realizării acţiunilor cuprinse în programul de activitate a Consiliului 

filialei pe anul 2014 respectiv de aplicare a Programului Național de Dezvoltare 

Profesională Continuă (Standard profesional nr.38) în cursul lunii martie 2014 s-a 

organizat un curs de pregătire profesională cu tema ,,Contabilitatea instituţiilor 

publice” – (118 participanţi), având ca obiectiv principal actualizarea cunoștințelor 

profesionale şi omogenizarea comportamentului profesional a profesioniştilor 

contabili din economie. Grupul ţintă au fost contabilii şi economiştii din sectorul 

public (primării, şcoli, spitale) ca urmare a noutăţilor apărute în contabilitatea 

instituţiilor publice cu 1 ianuarie 2014 (OMFP 2021/2013), noua metodologie de închidere a conturilor de finanţare, 

de disponibilităţi şi stabilizarea rezultatului patrimonial. 

La acest curs am invitat ca lector pe domnul Petre Crişan, expert din cadrul Direcţiei Generale de Metodologie 

Contabila  Instituţii Publice - M.F.P.  – bucurându-se de aprecieri pozitive. 

 

3. Ziua porţilor deschise 

În luna martie 2014 s-a organizat acţiunea „Zilele porţilor 

deschise” pentru studenţii de la extensia Facultăţii Babeş 

Bolyai din Sf. Gheorghe.  

Întâlnirile au avut loc în ziua de 11.03.2014 orele 9,30 de la 

secţia română au participat un nr. de 6 studenţi împreună cu 

Lect. univ. dr. Krajnik Izabella respectiv pe data de 18.03.2014 

orele 9,30 de la secţia maghiară un nr. de 16 studenţi împreună 

cu Asist. univ. dr. Bogdan Laura. 

Întâlnirile şi discuţiile s-au desfăşurat într-un ambient plăcut. 

Astfel după prezentarea CECCAR rolul şi importanţa acestuia 

pentru profesia contabilă s-a trecut la discuţii libere. Expunerea 

a fost ascultat de mult interes, s-au adresat multe întrebări 

pertinente iar la sfârşit s-a concluzionat că ar fi util organizarea 

de întâlniri cu profesionişti practicieni pe baza unei teme alese, 

întrucât şi la această întâlnire au primit multe informaţii utile, 

formând o imagine despre această profesie. 

Scopul acestor întâlniri a fost ca studenţii să cunoască CECCAR-ul şi posibilităţile de a deveni membri după 

terminarea studiilor şi a obţine calitatea de expert contabil.  

 

FILIALA CECCAR DOLJ 
Filiala Dolj, in 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 târgul 

naţional de îmbrăcăminte, încălţăminte şi marochinărie 
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CONTEX, la care au participat reprezentanţi şi administratori ai societăţilor comerciale de profil din judeţul Dolj 

şi din ţară. 

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

Craiova, în perioada 5-9.03.2014. 

Pe timpul desfăşurării târgului a fost expus un roll-up cu menţiunile: 

 comandamentele de bază ale C.E.C.C.A.R.: calitate, educaţie, etică; 

 sloganul „NU ŞTIŢI CUM SĂ CONTRACARAŢI EFECTELE CRIZEI? ADRESAŢI-VĂ UNUI 

EXPERT CONTABIL MEMBRU C.E.C.C.A.R.” 

 sloganul „EXPERŢII CONTABILI, ALĂTURI DE TINE ÎN CELE MAI DIFICILE SITUAŢII” 

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

 

Filiala Dolj a organizat joi, 20 martie 2014, ora 14,00, seminarul cu tema „Proiecte cu finanţare 

nerambursabilă pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi persoane autorizate”. 

        Rolul acestui seminar a fost de a mediatiza în rândul membrilor şi a mediului de afaceri oportunităţile de 

finanţare din fonduri nerambursabile.  

       Menţionăm că acest seminar a fost destinat atât reprezentanţilor societăţilor comerciale cât şi membrilor filialei 

C.E.C.C.A.R. Dolj care au posibilitatea accesării programelor cu finanţare nerambursabilă atât în calitate de 

persoane fizice autorizate, cât şi de colaboratori şi consultanţi ai întreprinderilor mici şi mijlocii. 

 La acest eveniment, care s-a desfăşurat pe parcursul a o oră şi jumătate, la sala de curs a Corpului din 

Craiova, str. Lipscani, nr. 10, au participat circa 50 de persoane (membrii activi, inactivi şi stagiari ai filialei, 

administratori de societăţi comerciale).  

 În baza art. 1.2 şi 1.3 din Protocolul de colaborare încheiat pe data de 4.07.2011, între C.E.C.C.A.R. şi Camera 

de Comerţ şi Industrie Dolj, au fost invitaţi să participe la acţiunea organizată de filială şi membrii acestei 

organizaţii. 

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

programelor cu finanţare nerambursabilă destinate diferiţilor beneficiari (întreprinderi mici şi mijlocii, persoane 
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fizice autorizate, organizaţii non-profit etc), şi au răspuns 

la întrebările adresate de participanţi cu privire la această 

temă. 

      În vederea desfăşurării în bune condiţii a seminarului, 

filiala C.E.C.C.A.R. Dolj a invitat specialişti din cadrul 

următoarele instituţii care gestionează programe active de 

finanţare nerambursabilă: 

- Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi 

Pescuit 4 Sud-Vest  

  Craiova, Gherghe Alexandru – expert Serviciul 

verificare cereri de plată; 

    - Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie  

 Craiova, consilier Leontin Braşoveanu 

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

      Materialele prezentate cu ocazia acestui seminar au fost postate pe pagina de internet a filialei 

www.ceccardolj.ro în meniul „Ştiri şi evenimente”. 

     Considerăm că organizarea acestui seminar a constituit şi un prilej de îmbogăţire a cunoştinţelor profesionale a 

stagiarilor şi membrilor filialei. 

 

Joi, 3 aprilie 2014, ora 15,00, seminarul cu tema „Noutăţi fiscale şi reglementări referitoare la 

depunerea situaţiilor financiare pentru exerciţiul financiar 2013”. 

Ca urmare a solicitării filialei CECCAR Dolj, conducerea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice 

Dolj a desemnat ca următorii specialişti din cadrul instituţiei să prezinte, în cadrul seminarului, noutăţile legislative 

referitoare la modificarea Codului fiscal, depunerea declaraţiilor fiscale şi a situaţiilor financiare de la 31.12.2013: 

- Ţuculină Ovidiu, şef birou gestiune registru contribuabili, declaraţii fiscale şi bilanţuri în cadrul Direcţiei 

Generale Regionale a Finanţelor Publice Dolj; 

- Bălan Ilie, şef birou asistenţă contribuabili în cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Dolj; 

- Popa Anca, şef serviciu gestiune registru contribuabili, declaraţii fiscale şi bilanţuri în cadrul Administraţiei 

Judeţene a Finanţelor Publice Dolj. 

  Seminarul a fost conceput interactiv, având atât rol de informare cât şi de soluţionare a diferitelor aspecte 

legislative care necesită unele clarificări, pe care participanţii au fost invitaţi să le expună. 

 La acest eveniment, care s-a desfăşurat pe parcursul a o oră şi jumătate, la sala de curs a Corpului din 

Craiova, str. Lipscani, nr. 10, au participat peste 100 de persoane (membrii activi, inactivi şi stagiari ai filialei, 

administratori de societăţi comerciale).  

 În baza art. 1.2 şi 1.3 din Protocolul de colaborare încheiat pe data de 4.07.2011, între C.E.C.C.A.R. şi Camera 

de Comerţ şi Industrie Dolj, au fost invitaţi să participe la acţiunea organizată de filială şi membrii acestei 

organizaţii. 

Prezentarea s-a efectuat prin videoproiector, după fiecare element de noutate participanţii fiind invitaţi să pună 

întrebări în vederea clarificării eventualelor probleme. 
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Domnul director executiv al filialei CECCAR Dolj, Lascu Florin, a evidenţiat şi cu această ocazie colaborarea 

fructuoasă cu Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dolj, care s-a concretizat atât prin încheierea unui acord 

referitor la depunerea situaţiilor financiare de la 31.12.2013 cât şi prin sancţionarea societăţilor comerciale care nu 

au respectat prevederile legale cu privire la organizarea contabilităţii.  

     Cu ocazia acestui eveniment, director executiv al filialei CECCAR Dolj a declarat pentru ziarul „Gazeta de Sud”, 

în articolul apărut pe data de 4 aprilie 2014, că „peste 4.000 de entităţi economice din Dolj nu au semnat conform 

legii bilanţul contabil la 31 decembrie 2012. Bilanţul a fost semnat doar de administrator şi în calitate de persoană 

care l-a întocmit. La circa 100 dintre aceste entităţi economice acest aspect constituie infracţiune, pentru că au o 

cifră de afaceri şi valoarea activului net peste echivalentul în lei a 35.000 de euro, iar bilanţul contabil nu a fost 

semnat de un expert contabil, aşa cum prevede legea“.  
 

FILIALA CECCAR GIURGIU 

 

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

În data de 22 martie 2014 a avut loc la sediul filialei CECCAR Giurgiu un seminar cu tema Fiscalitate. 

Lector al seminarului a fost d-na conf. univ.dr. Popa Adriana Florina. La seminar au participat un număr de 30 de 

membrii ai filialei. Seminarul a fost interactiv şi a atins toate subiectele ridicate de către cei prezenţi. 

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

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

câteva şi anume: Ordin ANAF nr. 235 pentru aprobarea Procedurii de modificare din oficiu a vectorului fiscal cu 

privire la TVA; Ordin MFP nr. 256 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor 

anticipate în contul impozitului pe profit anual; Ordin ANAF nr. 225 Procedura de soluţionare a cererilor de 

rambursare TVA pentru persoanele neînregistrate în România şi stabilite în afara comunităţii; OUG nr.8/2014 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal bugetare; Propunere legislativă pentru 

modificarea Legii 53/2003 Codul muncii; Ordin ANAF nr. 380 pentru aprobarea Procedurii de emiterea şi 

comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită 

limită; Legea nr. 333/2003 – republicare Paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor precum şi protecţia persoanelor; 

Legea nr. 18/2014 care modifică Legea nr. 52/2011 privind activitatea zilierilor; Hotărârea de Guvern nr. 119/2014 

care modifică nomenclatorul de aplicare a Legii 76/2002 privind SOMAJUL. 
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FILIALA CECCAR GORJ 

În data de 27 martie 2014, începând cu orele 14,00 în sala de curs a filialei  

a avut loc întâlnirea lunară cu membrii cu ocazia căreia pe lângă dezbaterile legislative legate de profesie, a fost 

invitat şi reprezentantul Certsign care a susţinut o prezentare cu informaţii tehnice aplicate privind semnătura 

electronică şi facilităţi acordate membrilor C.E.C.C.A.R. 

La această întrunire au participat aproximativ 52 de membrii, experţi contabili majoritatea înscrişi în GEJ şi 

membri noi înscrişi în Tabloul Corpului. Acestora li s-a adus la cunoştinţă de către membrii Consiliului filialei 

despre modificările codului de procedură penală în ceea ce priveşte activitatea de expertiză contabilă, principalele 

aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi modificarea unor formulare. 

 Totodată au fost puse în discuţie hotărările Conferinţei Naţionale din 14 martie a.c.. precum şi termenul cu 

publicarea Tabloului membrilor filialei în Monitorul Oficial.  

În cadrul reprezentării susţinute de cei de la Certsign a fost prezentată aria de aplicabilitate, cadrul legal, 

facilităţi acordate membrilor C.E.C.C.A.R. în cadrul protocolului semnat cu aceştia. A fost susţinută o demonstraţie 

practică de semnare şi criptare şi s-a răspuns întrebărilor adresate de către membrii în legătură cu semnătura 

electronică. 

În cadrul sedinţei de Consiliu al filialei care s-au desfăşurat în luna martie au fost analizat bugetul de venituri 

şi cheltuieli defalcate pe luni, pentru trim. II, III şi IV 2014, s-a analizat situaţia acordării vizei membrilor filialei 

pentru exercitarea profesiei pe anul 2014, s-au analizat cererile membrilor care au solicitat radierea/suspendarea 

activităţii. S-a discutat  importanţa unui efort comun pentru realizarea unor acţiuni concertate care să conducă la 

creşterea vizibilităţii şi consolidării poziţiei UGIR în comunitatea de afaceri pe plan local, cu finalitate în creşterea 

eficienţei serviciilor oferite agenţilor economici de către Serviciul Public de Ocupare. 

 

 Pregătire tehnică stagiari 

Cursurile de pregătire tehnică şi deontologică a stagiarilor la disciplinele  

Doctrina şi deontologia profesiei contabile şi Expertiză contabilă, s-au desfăşurat în cadrul filialei C.E.C.C.A.R. 

Gorj în luna martie, fiind susţinute de dl. Lungoci Petrică.  

În cadrul cursului au fost prezentate aspectele privind standardele internaţionale de educaţie pentru obţinerea 

şi menţinerea competenţelor profesioniştilor contabili , în cadrul cărora un loc important îl au cunoştinţele de natură 

doctrinară şi deontologică. Profesia contabilă se distinge de alte profesii prin asumarea unei responsabilităţi faţă de 

public, iar îndeplinirea acestei misiuni trebuie să fie asumată de toţi profesioniştii contabili. Aspectele prezentate în 

curs au avut menirea de a încuraja  dezvoltarea, creşterea în profesie, prezentând în detaliu aspecte legate de 

gestionarea profesiei. A fost prezentat şi cadrul de referinţă al misiunilor privind expertizele contabile şi normele de 

comportament, de lucru şi de raport specifice expertizelor contabile.  

 

FILIALA CECCAR HARGHITA 

SEMINARUL Noutăţi financiar contabile aplicabile de la 01.01.2014 

În data de 10 februarie 2014 C.E.C.C.A.R. filiala Harghita a organizat un seminar cu tema „Noutăţi financiar 

contabile aplicabile de la 01.01.2014” desfăşurat la sediu filialei CECCAR Harghita, în sala de curs ’’ George 

Bariţiu”. 

Materialele au fost prezentate de d-ul lector prof.univ.dr.Cristian Răpcencu. 

La acest seminar au participat 99 de persoane, din care 96 membri CECCAR şi 3 nemembri. 

După prezentarea modificărilor legislative apărute au urmat dezbaterile şi o mulţime de întrebări la care d-ul prof. 

Răpcencu a răspuns tratând fiecare speţă în parte. 
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Întâlnire cu membrii Grupul experţilor judiciari 

La sediul filialei în data de 18 februarie 2014 a avut loc o întâlnire cu membrii GEJ la care 

au fost 28 participanţi. 

Au fost dezbătute modificările la Codul de procedură penală cu incidenţă în activitatea 

de expertiză contabilă judiciară. Materialul a fost pregătit şi prezentat de d-ul Kanyaro 

Ivan. 

La acestă întâlnire a fost prezentă în calitate de invitată d-na Airinei Ioana -preşedinte 

Tribunal Harghita. 

 

Jurământul absolvenţilor examenului de aptitudini din sesiunea noiembrie 2013 

În data de 28 februarie 2014, orele 11 într-un cadru festiv 

a avut loc depunerea Jurământului de către noi membrii 

ai filialei C.E.C.C.A.R. Harghita.  

În prezenţa conducerii filialei, viitorii profesionişti au 

jurat să respecte legile ţării, reglementările Corpului şi 

Codul etic naţional al profesionistului contabil. 

A fost un moment solemn, cu încărcătură emoţională dar 

şi cu bucurie, moment ce va rămâne în amintirea tuturor 

celor prezenţi. 

Au luat cuvântul preşedintele filialei Harghita d-ul 

Kanyaro Ivan, preşedinta Comisiei de disciplină d-na 

Dorgo Minodora, d-na Ferenţ Ana- preşedinte ales pentru 

mandatul 2014-2018, directorul executiv d-na Popa Aved 

Marta Csilla  fiecare adresând absolvenţilor felicitări 

pentru rezultatele obţinute, urându-le succes în activitatea 

pe care o vor desfăşura ca experţi contabili membri CECCAR. 

 

Adunarea generală 

In data de 28 februarie 2014 a avut loc Adunarea generala 

de dare de seama a membrilor filialei CECCAR  Harghita. 

La evenimentul organizat anual  au participat un numar de 

153   membri ai filialei .  

Au fost prezentate toate actiunile filialei organizate in anul 

2013 cu participarea membrilor , stagiarilor , ai altor 

categorii de colaboratori activi, ai mediului de afaceri, 

reprezentantilor institutiilor statului , rezultatele 

financiare, programul de activitati si proiectul de buget pe 

anul 2014 , dar si raportul activitatii comisiilor de 

disciplina si a cenzorilor. Au fost desprinse propuneri 

prezentate de catre membrii pentru imbunatatirea 

activitatilor filialei si au fost salutate pozitiv toate 

activitatile filialei desfasurate permanent in sprijinul 

membrilor . 

Au avut loc alegeri pentru completarea Consiliului filialei, pentru Comisia de Disciplină şi pentru Comisia de 
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cenzori. 

La această Adunare generală a fost prezentat membrilor noul preşedinte al filialei d-na Ferenţ Ana, expirând 

mandatul fostului preşedinte d-ul Kanyaro Ivan. 

 

FILIALA CECCAR HUNEDOARA 
               În data de 27 martie 2014 intre orele 15,00 – 16,30 Filiala CECCAR Hunedoara, a organizat un schimb de 

experienţă în care s-au discutat cazuri practice întâlnite de experții contabili în realizarea expertizelor contabile. Au 

participat un numar de 12 experti contabili, întâlnirea fiind moderată de d.na Mornea Maria presedintele Filialei 

CECCAR Hunedoara. Cu aspecte legate de această activitate  au intervenit pe parcursul întâlnirii dl. Lungoci Petrică 

- director executiv,si d.na Simon Silvia – auditorul de calitate din filială. 

             Discuţiile s-au axat în special pe abordarea expertizelor contabile -  specializarea fiscalitate întrucât tot mai 

multi beneficiari ai acestora le solicită sub denumirea de expertize tehnice fiscale, fară să țină cont de documentele 

expertizate pentru a raspunde la obiectivele formulate. S-a precizat ca o mare greșeală este a expertului numit care 

în cuprinsul raportului la documentele expertizate trece foarte sumar documentele financiar contabile și prevederile 

legii contabilității, care de fapt stau la baza exprimării opiniei, fiind menționate în schimb în detaliu declarațiile 

fiscale și reglementarile Codului Fiscal, a Codului de Procedură Fiscală. 

               Pentru a vedea reacţia şi modul de abordare a unei expertize contabile într-un caz particular, s-a lansat ca 

studiu de caz raspunsul la un obiectiv de forma: <Calcularea venitului nerealizat pentru o anumită perioadă de 

către un agent economic> care a produs o vie dispută între participanţi. 

Domnul Lungoci Petrică- directorul executiv al filialei a tinut să sublinieze importanţa pe care experţii contabili 

trebuie să o acorde demesului deontologic al unei expertize contabile în spiritul Standardului profesional nr.35, 

exemplificând cu cazuri practice  consecinţele nedorite pe care le poate aduce atât expertului cât şi organismului 

profesional nerespectarea principiilor independenţei si acceptării expertizelor contabile . 

               În aceiaşi zi între orele 16,30 - 18,00 cu participarea a 20 de membrii ai filialei a avut loc un seminar având 

ca temă <Prevederile legale referitoare la întocmirea situațiilor financiare > actiunea fiind moderată de d.na 

Mornea Maria, presedintele CECCAR Filiala Hunedoara.  Întrucât prin prevederile legale nu există modificări 

substanțiale  fată de cele din anii precedenți, 
discuția s-a axat în principal pe raportul de 

atestare emis de către profesionistul contabil 

în îndeplinirea misiunii de întocmire și 

semnare a Situațiilor finaciare. 

               Tot în legatură cu intocmirea 

situațiilor financiare s-a discutat despre 

atentia deosebită ce ar trebui acordată acelor 

societăți care au capitaluri negative, și 

modul de prezentare a poziției financiare a 

acestora.  

                Ca și cazuri practice s-a discutat 

de modalitatea de aplicare a OMFP 

1898/2013, precum și despre modificările 

care ar trebui făcute în Manualul de politici 

contabile, în principal cele referitoare la 

imobilizările corporale.  
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FILIALA CECCAR IALOMITA 
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FILIALA IASI 
ŞEDINŢA CONSILIULUI CONSULTATIV TRIPARTIT CONSTITUIT LA NIVELUL 

INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ IAŞI – 27 MARTIE 2014            

 

Directorul executiv al filialei a fost 

prezent la şedinţa Consiliului Consultativ 

Tripartit constituit la nivelul Inspectoratului 

Teritorial de Muncă Iaşi în data de 27 martie 

2014. 

Au avut loc dezbateri pe probleme legate 

de legislaţia muncii, cum ar fi: 

- Legea zilierilor, a căror modificări vor 

intra în vigoare din luna iunie; 

- Legea practicii; 

- necesitatea încheierii contractului 

colectiv de muncă la nivel de unitate. 

Periodic, o parte din problemele 

discutate în cadrul acestor întâlniri de lucru, care 

sunt de interes pentru membri,  sunt comunicate 

prin mail sau sunt discutate în cadrul întâlnirilor 

de lucru cu aceştia. 

 

28 MARTIE 2014 - ŞEDINŢA COMISIEI DE DIALOG SOCIAL DE LA NIVELUL PREFECTURII 

JUDEŢULUI IAŞI 
 

Directorul executiv al filialei a fost 

prezent la şedinţa Comisiei de Dialog Social de 

la nivelul Prefecturii Iaşi, în data de 28 martie 

2014. 

La primul punct al ordinii de zi, Instituţia 

Prefectului a prezentat o informare cu privire la 

rezultatele dialogului social la nivel naţional şi 

judeţean, unde şi Corpul, prin reprezentanţii 

desemnaţi, îşi aduce contribuţia şi are un cuvânt 

de spus.   

Al doilea punct de pe ordinea de zi a fost 

prezentat de către Direcţia judeţeană de statistic. 

S-a făcut o analiză a dinamicii principalilor 

indicatori economico – sociali la nivelul 

Judeţului Iaşi în anul 2013 faţă de anul 2012, 

comparativ cu datele medii pe ţară, utilă pentru 

activitatea noastră, în vederea realizării unor 

prognoze viitoare.  
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31 MARTIE 2014 - ÎNTALNIRE DE LUCRU CU REPREZENTANŢII FINANŢELOR  IAŞI 

In data de 31 martie 2014, CECCAR Filiala Iaşi a organizat,  în Aula Magna din cadrul Universităţii Petre 

Andrei,  o întalnire cu reprezentanţii finanţelor Iaşi, la care au participat cca. 150 membri.  

Moderatorii întâlnirii au fost: Lazăr Gheorghe în calitate de preşedinte al filialei, doamna Rotaru Anca – şef 

serviciu Coordonare, programare şi analiză din cadrul Direcţiei Regionale a Finanţelor Publice Iaşi şi doamna Botea 

Steliana – Consilier superior Birou Asistentă Contribuabili din cadrul AFP Iaşi. 

Datorită bunei colaborări între cele două instituţii, membrii beneficiază de consultanţă gratuită acordată de 

către specialişti atunci când apar modificări importante ale legislaţiei în domeniu. 

Au fost dezbătute probleme de interes pentru membri, printer care amintim:  

- legislaţia aplicabilă începând cu anul 2014, cu accent pe modificările Codului fiscal; 

- obligaţii declarative cu termen 30 aprilie 2014. 

Întâlnirea s-a dovedit utilă, atât prin expunerile făcute de către invitaţi, cât şi prin intrebările formulate, 

răspunsurile primite reuşind să clarifice multe dintre problemele ridicate de către participanţi. 

 

Târgul de Carte, Artă şi Muzică LIBREX   

Iaşi, Palas Mall, 12 – 16 martie 2014  

 

În perioada 12 – 16 martie 2014 a avut loc la Iaşi ediţia a XXII-a a Târgului de Carte, Artă şi Muzică 

LIBREX ,, Primăvara cărţilor la Iaşi,,. 

 Târgul de Carte LIBREX este un eveniment cultural important ca dinamică, longevitate şi amploare, unic în 

Iaşi, care reuneşte în fiecare primăvară, pentru cinci zile, edituri din ţară şi străinătate, difuzori de carte românescă şi 

străină, publicaţii culturale etc.  

În acest context, LIBREX-ul s-a impus prin valoare şi tradiţie ca 

un eveniment cultural recunoscut, apreciat şi aşteptat cu multă 

bucurie, în egală măsură de expozanţi şi de publicul cititor ieşean 

şi nu numai, la acest eveniment fiind prezenţi cititori de toate 

vârstele.  

Târgul contribuie la promavarea culturii, prin favorizarea accesului 

la o bogată ofertă editorială şi prin focalizarea atenţiei asupra 

rolului esenţial al lecturii în formarea continuă şi evoluţia 

societăţii. De asemenea, se creează un cadru propice dezvoltării 

parteneriatelor profesionale în domeniile editării şi difuzării cărţii, 

precum şi a unor acţiuni specifice (întâlniri şi dezbateri de 

specialitate) la care participă personalităţi, specialişti, diverse 

categorii de public interesat. 

Locaţia Târgului de Carte, Artă şi Muzică Librex 2014 a fost incinta Palas Mall (Atrium, nivelele 0 şi 1), str. 

Palas nr. 7A din Iaşi. Organizatorii evenimentului au fost Sedcom Libris Iaşi, Organizaţia Patronală „AGORA“ a 

Societăţilor pentru Difuzarea Tipăriturilor şi a altor Bunuri Culturale, împreună cu Primăria Municipiului Iaşi, în 

colaborare cu Prefectura Judeţului Iaşi, Consiliul Judeţean Iaşi, Muzeul Literaturii Române şi Uniunea Scriitorilor 

din România, filiala Iaşi. 

Filiala Iaşi a participat la acest eveniment, promovând imaginea C.E.C.C.A.R. prin vânzarea publicaţiilor de 

specialitate a editurii proprii, prin oferirea de informaţii documentate şi prin atragerea de potenţiali membri. 

Printre cele mai solicitate titluri ale editurii s-au aflat: Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de 

acces la stagiu pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi contabil autorizat;  Cartea expertului contabil şi a 

contabilului autorizat din România; Standardele profesionale emise de CECCAR; Ghidul privind accesarea, 
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contabilitatea, fiscalitatea, auditul şi managementul proiectelor cu finanţare europeană;  Contabilitatea financiară 

şi de gestiune, Standardele Internaţionale de Raportare Financiară şi altele. 

Editura C.E.C.C.A.R. a fost reprezentată prin executivul filialei Iaşi. 

Organizatorii au acordat Editurii C.E.C.C.A.R. o diplomă pentru participarea de înaltă ţinută la Târgul l de Carte, 

Artă şi Muzică LIBREX 2014.  

FILIALA CECCAR ILFOV 
In data de 31.03.2014, Filiala CECCAR Ilfov a organizat un seminar , care a avut loc sediul Filialei Bucuresti, in 

sala amfiteatru Marin Toma, unde au participat un numar de 43 experti contabili –membrii ai Filialei CECCAR 

Ilfov, moderat de presedintele filialei expert contabil  Maria Constantin . 

           Temele dezbatute au fost: 

1)-modificari fiscale  prevazute de Codul fiscal , incepand cu 01.01.2014 , cu exemplificari concrete ; 

2) expertiza contabile judiciare  , relatia dintre expertii contabili numiti si consilieri, prevederile Codului de 

procedura; 
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        Dezbaterea temelor : 

    1)-modificari fiscale  prevazute de Codul fiscal , incepand cu 01.01.2014 , cu exemplificari concrete 

        Urmare a modificarilor si completarilor aparute la Codul Fiscal , moderatorul,dna expert contabil Constantin  

Maria a facut  o scurta prezentare a modificarilor intervenite incepand cu data de 1ianuarie 2014, urmare a  aparitiei 

OUG 8/2014 si HG 77/2014 .Au fost punctate principalele modificari aparute in   in domeniul TVA, impozit pe 

profit, impozit pe venit, accize Au fost dezbatute cazuri concrete  cu care se confrunta expertii  in practica la care s-

au gasit solutii de aplicare corecta a legislatiei fiscale, avand in vedere faptul ca, contabilul intr-o societate este 

raspunzator si de modul cum aplica legislatia fiscala si totodata contabilitatea si legislatia fiscala functioneaza 

impreuna. 

        Materialele cu modificarile fiscale si raspunsurile legate  , prin grija executivului filialei, vor fi transmise prin e

-mail tuturor membrilor  

         Pana la data de 30 mai 2014  societatile comerciale sunt obligate sa depuna la ANAF bilantul contabil pe anul 

2013. S-au purtat discutii  referitoare la  modul de intocmire si responsabilitatea celui care intocmeste. Totodata s-a 

solicitat sa se faca demersuri pentru ca pe viitor bilantul contabil sa nu mai poata fi intocmit decat de profesionisti 

contabili, in prezent bilantul poate fi semnat la intocmit de orice persoana . 

        Dna presedinte   Constantin Maria a mai amintit obligativitatea intocmirii manualului de politici contabile si a 

facut o scurta prezentare a ceea ce trebuie sa cuprinda acest manual   si care este necesitatea lui. Conform Legii 

contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, societatile trebuie sa dezvolte 

politici contabile proprii care se aproba de administratori, potrivit legii. Prin existenta unui manual al politicilor 

contabile se asigura ca orice  contabil care este nou angajat isi va insusi manualul politicilor contabile si va avea mai 

putine nelamuriri referitoare la operatiunile contabile pe care trebuie sa le realizeze. Potrivit prevederilor art. 41 din 

Legea contabilitatii republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nerespectarea reglementarilor cu privire la 

aprobarea politicilor si procedurilor contabile prevazute de legislatie constituie contraventie  si se sanctioneaza cu 

amenda de la 300 lei la 4.000 lei. 

       Rolul dezbaterilor pe tema manualului politicilor contabile a fost pentru ca in urma discutiilor avute 

profesionistii sa-si poata elabora un manula de polici contabile cat mai complet.  

       2)-expertiza contabile judiciare  , relatia dintre expertii contabili numiti si consilieri, prevederile Codului de 

procedura; 

         Doamna presedinte Constantin Maria a prezentat prevederile Codului de Procedura Civila, cu privire la 

activitatea de expertiza contabila judiciara .: termenele de convocare a partilor ,de depunere a lucrarilor,  

responsabilitaea  expertilor contabili   si a sanctiunile care le pot fi aplicate . 

De asemenea , au avut loc discutii si pe tema efectuarii expertizelor extrajudiciare , a modului de intocmire a 

contractelor. 

Un accent deosebit s-a pus pe modul redactarii raportului de expertiza contabila, a cresterii calitatii acestora. 

        Dintre   problemele cu care se confrunta expertii  si au fost dezbatute: 

 solicitarea de a se face interventii catre Ministerul Justitiei  pentru ca timpul pentru efectuarea raportului , 

onorariile expertilor sa fie stabilite cu consultarea expertilor contabili ; 

 actualizarea listelor cu expertii contabili judiciari , care se trimite catre BLETB sa se faca de cel putin 2 ori 

pe an , in ianuarie si in august ; 

 sa se  gaseasca o solutie de comunicare catre experti a numirilor in dosar , prin FAX, e- mail , telefonic, 

pentru a se elimina timpul pierdut de la numire si pana la trimiterea cu posta, uneori aceste adrese ajung in 

ziua sau dupa primul termen de la numire ; 

 la  stabilirea  onorariilor si termenlor de predare a raportului  sa fie consultat si expertul contabil; sa se 

gaseasca o cale prin care expertii sa poata avea acces mai rapid la documentele de la arhiva. 
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FILIALA CECCAR MARAMURES 
 

Recunoaşterea meritelor deosebite din mediul cultural şi din sfera 

politică sau socială  

 

În data de 21.03.2014 preşedintele Filialei CECCAR Maramureş conf. univ. 

dr. Cucoşel Constantin, a fost invitat şi a participat la festivitatea de 

decernare din partea Senatului Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din 

Arad a titlului onorific de Doctor Honoris Causa omului de cultură 

băimărean Teodor Ardelean - directorul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu”, 

pentru meritele deosebite din mediul cultural, dar şi din sfera politică sau 

socială.  
Cu această ocazie a avut loc şi decernarea unor medalii jubiliare şi a 

brevetelor de purtător, cu ocazia împlinirii a 95 de ani de la Marea Unire, 

unor reprezentanţi ai judeţului Maramureş, printre care s-au numărat 

senatorul Liviu Marian Pop, fostul manager al Spitalului Judeţean de 

Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” din Baia Mare, dr. Călin Pop, şi 

preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Zamfir Ciceu. 

Evenimentul a avut loc în Aula  Aris a Universităţii de Vest „Vasile 

Goldiş” din Arad – Filiala Baia Mare, la care au participat  Prof. univ. dr. 

Ardelean Aurel – Rector fondator şi Preşedinte al Universităţii de Vest 

„Vasile Goldiş” din Arad, Rohian Anton – Prefectul judeţului Maramureş, 

Cherecheş Cătălin – Primarul municipiului Baia Mare, Pop Liviu Marian – 

Senator Maramureş, profesori universitari, studenţi şi reprezentanţi ai mai 

multor instituţii din judeţ. 

 

 
Masa rotundă cu tema „Rolul CECCAR în pregătirea viitorilor 

specialişti din domeniul contabilităţii” 

 

În data de 27 martie, preşedintele Filialei CECCAR Maramureş conf. 

univ. dr. Cucoşel Constantin împreună cu directorul executiv ec. Dan Ioana, 

au organizat în sala de curs a filialei o întâlnire cu studenţii anului II 

Economia firmei şi anului II Management de la Universitatea Tehnică din 

Cluj-Napoca – Centrul Universitar Nord Baia Mare, Facultatea de Ştiinţe, 

ocazie cu care s-au prezentat aspecte referitoare la organizarea şi funcţionarea 

CECCAR, dobândirea calităţii de expert contabil şi contabil autorizat şi 

exercitarea profesiei, efectuarea expertizelor contabile judiciare şi 

extrajudiciare. 

Cu această ocazie participanţilor li s-au distribuit pliante depre 

CECCAR, reviste şi ziare de specialitate, între care revista „Contabilitatea, 

expertiza şi auditul afacerilor”, revista „Economistul” şi ziarul „Curierul 

Naţional”. 
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Acţiuni desfăşurate în luna martie 2014 

 

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

 Participarea în data de 14 martie 2014 la lucrările Conferinţei Naţionale CECCAR, eveniment ce a avut loc la 

Rin Grand Hotel Bucureşti, Sala Bucureşti 

 Realizarea în data de 27.03.2014 a unei întâlniri cu dl. Hotea Vasile – Şef Administraţie Adjunct - Inspecţie 

Fiscală din cadrul Administraţiei Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş, ocazie cu care s-a transmis 

Cartea manifestărilor prilejuite de sărbătorirea Zilei Naţionale a Contabilului Român, ediţia 2013 

 - Întâlniri şi discuţii cu membrii care au ridicat unele probleme de specialitate sau alte probleme personale 

 Participarea în data de 11.03.2014 la şedinţa Completului de Judecată stabilit de Comisia de Disciplină a 

Filialei CECCAR Maramureş pentru reclamaţia formulată de Consiliul Filialei CECCAR Maramureş 

împotriva membruilor Corpului care nu au obţinut viza de exercitare a profesiei şi nu au depus Raportul de 

activitate pe anul 2012, sau desfăşoară activitate fără avizul de funcţionare din partea CECCAR   

 Intensificarea supravegherii modului de exercitare a profesiei de expert contabil şi contabil autorizat  

 Realizarea în data de 20.03.2014 a unei întâlniri cu dl. Solomon Adrian Dumitru – Directorul Oficiului 

Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş, ocazie cu care s-a stabilit organizarea unei întâlniri 

în luna aprilie cu membrii Filialei CECCAR Maramureş la care să se prezinte aspecte privind înfiinţarea, 

funcţionarea, modificarea actelor constitutive şi radierea societăţilor comerciale şi a PFA, II şi IF 

 Conducerea lucrărilor şedinţei Biroului permanent al Consiliului Filialei Maramureş din data de 27.03.2014, 

ocazie cu care s-a analizat modul de realizare a acţiunilor scadente în luna martie 2014, prevăzute în 

Programul de activitate al Consiliului filialei pentru anul 2014 şi s-au repartizat pe mebrii biroului acţiunile 

din Programul de activitate al Consiliului filialei pentru anul 2014 aprobat de Conferinţa Naţională din luna 

martie 2014 

 Organizarea activităţii de stagiu în sistem colectiv şi elaborarea setului de aplicaţii pe ani de stagiu 

 Pregătirea de materiale pentru publicare în presa locală şi centrală  
 

FILIALA CECCAR MEHEDINTI 

În data de  21.03.2014 a fost transmis membrilor CECCAR prin email mesajul “Noutăţi legislative”, care 

cuprinde un număr de 5 acte normative publicate în luna februarie 2014 în Monitorul Oficial, respectiv: 

nr.106/12.02.2014, 114/17.02.2014, 133/24.02.2014, 151/28.02.2014, 188/17.03.2014. 

În data de 27.03.2014 a avut loc întâlnirea de lucru între reprezentanţi ai AJFP Mehedinţi şi membrii 

CECCAR, în cadrul căreia au fost discutate modificările legislative în domeniu, fiind abordată în special O.U.G 

nr.8/2014, pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, publicată în 

Monitorul Oficial nr.151/28.02.2014. Din partea AJFP Mehedinţi au participat următorii: 

domnul Iriza Sever - şef serviciu metodologie în cadrul Administraţiei; 

domnul Doandeş Bogdan – consilier asistenţă contribuabili. 

 Din partea filialei Mehedinţi a participat domnul Şiucă Florin- preşedintele filialei, d-na Moţ Monica Felicia-

directorul exectutiv al filialei, d-na Filip Mirela-auditor de calitate, domnul Dumitrescu Serju - şef birou stagiu şi 

dezvoltare profesională continuă şi un număr de   30 membri. 

Întâlnirile au scopul de a informa corect şi la timp membrii cu ultimele noutăţi care privesc activitatea 

acestora de la persoane calificate. 

Dintre noutăţile legislative amintim: 
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-introducerea înregistrarilor audio-video ca materiale de probă, conform art. 49 din Codul de Procedură 

Fiscală; 

-instituirea de noi obligaţii declarative stabilite în sarcina beneficiarilor de venit rezidenţi în alte state 

membre ale Uniunii Europene, conform art. 53^1 din Codul de Procedură Fiscală; 

-efectuarea schimbului automat de informaţii, conform art. 109^12 din Codul de Procedură Fiscală, între 

autorităţile competente din statele membre, privind: venituri din muncă, remuneraţii plătite administratorilor şi altor 

persoane asimilate acestora,  produse de asigurări de viaţă neacoperite de alte instrumente juridice ale Uniunii 

Europene, pensii şi proprietatea asupra bunurilor imobile şi venituri din bunuri imobile; 

-reducerea nivelului dobânzilor de întârziere de la 0,04%  la  0,03%/zi de întârziere, conform art. 120 al.(7) 

din Codul de Procedură Fiscală; 

-majorarea pragului  de la 3 milioane la 5 milioane, de la care competentă în soluţionarea contestaţiilor trece 

de la Directiile regionale la Direcţia Generală de solutionare a contestatiilor din cadrul ANAF, conform prevederilor 

art. 209 al.(1) din Codul de Procedură Fiscală; 

- de fiecare dată în care contribuabilul depune la organul fiscal un document semnat de către o persoană 

fizică sau juridică care exercită activităţi specifice unor profesii reglementate cum ar fi consultanţă fiscală, audit 

financiar, expertiză contabilă, evaluare, documentul trebuie să conţină în mod obligatoriu şi datele de identificare ale 

persoanei în cauză, potrivit art. 56 al.(6) din Codul de Procedură Fiscală; 

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

faptul că filiala vine în întâmpinarea lor cu astfel de acţiuni. 

În data de 28.03.2014 la sediul filialei a avut loc întâlnirea cu membrii stagiari privind cursul de pregătire 

deontologică, susţinut de directorul executiv al filialei, d-na Monica Moţ; 

În perioada  29.03.-30.03.2014 a avut loc la sediul filialei cursul din cadrul PNDPC la disciplina expertiză 

contabilă, susţinut de  d-l lector Ionescu Oprea. 

 

FILIALA CECCAR MURES 
 

1. In perioada 7,8,9 martie  filiala a organizat cursul de 

“IFRS- Tratament contabil si fiscal” Acest curs a fost 

sustinut de catre lectorul univ.dr. Rapcencu Cristian, lector 

abilitat de CECCAR cu participarea 224 de membrii. 

 

2. In data de 24 martie la sediul filialei a avut loc 

intalnirea periodica a expertilor contabili judiciari la care 

a fost invitat si reprezentanta Tribunalului Mures. 

Moderatorul  acestei intalniri a fost presedintele filialei Dl. 

Buculeu Danila, la aceasta sedinta au participat 36 de experti 

contabili judiciari.  

In cadrul acestei intalniri a fost prezentat adresa CECCAR nr. 

4618/11.02.2014 prin care s-a pus la dispozitia filialei si a 
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membrilor un Tabel cuprinzand modificarile Noului Cod 

de procedura penala cu incidenta in activitatea de 

expertiza contabila judiciara conform dispozitiilor Legii 

nr. 135/2010, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Directorul executiv al filialei si auditorul de calitate au 

prezentat Lista expertilor contabili pe specializari 

intocmita pentru anul 2014. 

 Cu ocazia acestei intalniri s-au purtat discutii ref. la 

modul de numire, de catre instante, a expertilor contabili 

judiciari in efectuarea expertizelor contabile, stabilirea 

nivelului onorariilor si incasarea/neincasarea onorariilor 

expertilor, s-au consemnat problemele ridicate de 

membrii cu care se confrunta in efectuarea expertizelor 

contabile judiciare, in vederea prezentarii Consiliului 

filialei si luarii masurilor  pana la sedinta urmatoare. 

 

3. Participarea filialei la Targul Educational Mures& Targul de Carte Transilvania  

 

Editura CECCAR a fost prezentã prin intermediul Filialei CECCAR Mures la Târgul de Carte Transilvania 

2014, denumit si Târgul Educational Mures, organizat in 28-30  Martie 2014 cu o participare de succes. 

Pavilionul oferit standului Editurii CECCAR a fost amplasat în incinta complexului Promenada Mall  din  

Targu-Mures intr-o pozitie cu vizibilitate mare, având programul de vizitare între orele 10.00 – 22.00, în zilele de 

vineri, sâmbãtã si duminicã.  În perioada desfãsurãrii târgului, prezenţa la standul Editurii CECCAR a fost asiguratã 

de cãtre angajatele filialei Mures, respectiv: Pop Maria – director executiv si  Sava Steluta –şef birou stagiu şi 

pregatire profesională, conform orarului de vizitare susmentionata.  

Mediatizarea prezenţei Editurii CECCAR la Târgul de carte  la aceste manifestari a fost asigurata prin 

anunturi în presa localã, publicarea de anunturi pe site-ul filialei, transmiterea de invitatii cadrelor universitare si 

studentilor Facultăţilor de Stiinte Economice din cadrul Universitaţilor Dimitrie Cantemir si Petru Maior din Tg 

Mures, iar membilor C.E.C.C.AR. prin posta electronica.  

Vizitatorilor standului nostru li s-au oferit toate informaţiile solicitate, referitoare la conţinutul cărţilor editate 

de CECCAR, la noutatile editoriale, modalitatile de 

abonare la revista Corpului, informatii cu privire la 

examenele, tematicile si bibliografiile necesare pentru 

pregatirea examenului de acces la stagiu. 

 Totodata au fost informati asupra faptului ca 

publicatiile pot fi achizitionate si dupa inchiderea targului, 

de  la sediul filialei noastre.  Cu acest prilej cu ajutorul 

pliantelor, materialelor promotionale, flyere-lor si 

informatiilor oferite de personalul filialei au  fost 

mediatizate si cursurile organizate de filială, respectiv 

cursurile de formare profesionala, cursurile de pregatire 

pentru examenul de admitere la stagiu. De asemenea 

elevilor si studentilor care au vizitat standul nostru le-au 

fost oferite flyere cu informaţii privind examenul de 

admitere la stagiu din 5-12 octombrie 2014 şi  programul 
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de masterat al Universităţii “Petru Maior” si al Universitatii “Dimitrie Cantemir” cu profil economic din Tg Mures 

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

obtinerii calităţii de expert contabil. 

 

FILIALA CECCAR PRAHOVA 
Ȋn cursul lunii februarie , filiala Prahova a organizat 

următoarele acţiuni : 

- Ȋn data de 6.02 directorul executiv al filialei a avut o 

ȋntâlnire la Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova cu 

dna. Dumitra Ionescu - inspector şef şi dl.Vasile Adrian 

inspector şef adjunct privind acţiunile ce vor fi organizate 

ȋn anul 2014 ȋn baza protocolului ȋncheiat şi stabilirea 

unei ȋntâlniri cu membrii filialei. 

- Ȋn data de 10.02 la sediul filialei a avut loc o ȋntâlnire 

cu stagiarii admişi ȋn urma echivalării masterului 

absolvit,  ȋn vederea pregătirii acestora pentru examenele 

de diferenţă la disciplinele ȋnscrise ȋn aprobările de 

echivalare şi ȋnscrierea acestora la cursurile specifice 

organizate ȋn cadrul PNDPC. 

- Ȋn data de 19.02 a avut loc Adunarea generală de dare 

de seamă  şi alegeri  a membrilor filialei Prahova, la care 

au participat  419 membri  cu drept de vot  din cei 692 membri cu drept de vot. 

Ȋn aceeaşi zi, cu 2 ore ȋnainte de ȋnceperea Adunării generale,  ȋntr-o sală apropiată celei ȋn care urma să se 

desfăşoare Adunarea generală, a avut loc ceremonia depunerii jurământului de către cei 34 absolvenţi ai  examenului 

de aptitudini, sesiunea noiembrie 2013. 

La ceremonie au participat: dna. Eftimie Mariana decanul Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii de 

Petrol şi Gaze Ploieşti, dna. Dragomir Petrica directorul Colegiului Naţional Economic ‘’ Virgil Madgearu ‘’ 

Ploieşti , dl.Constantin Valerică presedintele filialei, dna. Niţă Doina preşedintele Comisie de disciplină şi dl. Iancu 

Ion director executiv. 

 După prezentarea importanţei evenimentului şi  depunerea jurământului, invitaţii au ţinut scurte alocuţiuni şi au 

felicitat membrii nou intraţi ȋn marea familie a profesioniştilor contabili .La sfârşit , aceştia  au semnat jurământul, 

au primit flori, carnete şi parafe. 

- Ȋn data de 21 februarie, directorul executiv al filialei a avut o ȋntâlnire cu conducerea Camerei de Comerţ şi 

Industrie Prahova ( dl. Aurelian Gogulescu – preşedinte şi dna. Maria Ciobanu  director general ) pentru stabilirea 

calendarului acţiunilor ce vor fi organizate ȋn perioada următoare ȋn baza Planului de promovare a CECCAR. 

- Ȋn data de 26 februarie preşedintele filialei dl.Constantin Valerică şi directorul executiv au avut o ȋntâlnire de lucru 

cu dl. Radu Ion preşedintele Tribunalului Prahova şi dna. Roşu Iulia şef birou local de expertize  judiciare ȋn care s-

au discutat aspecte privind efectuarea şi decontarea expertizelor contabile judiciare şi alte probleme prezentate de 

membri.S-a stabilit cu această ocazie, organizarea unei ȋntâlniri cu toţi  beneficiarii de expertize şi membrii GEJ, la 

finele lunii martie. 

Cursuri organizate : 

Audit Financiar şi elemente de doctrină şi deontologie - Ȋnchidere an 

financiar ȋn perioada 10-16.02.2014 ; durata cursului 40 de ore, lectori ai cursului dl. Caloian Florentin şi dl. Iancu 

Ion.Au paticipat  un număr de 68 membri 
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( 64 EC şi 4 CA ). 

Expertiză Contabilă desfăşurat ȋn perioada 17- 

23.02.2014;  durata cursului 

a fost de 20 de ore, lector dna. Pantazi Florentina. Au 

participat la curs 53 de membri experţi contabili. 

 

În cursul lunii martie, filiala Prahova a organizat 

următoarele acţiuni: 

În data de 3.03, directorul executiv al filialei s-a întâlnit 

cu dl. Ionescu Paraschiv, preşedintele Patronatului 

Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Prahova pentru stabilirea 

programului de acţiuni comune ce urmează să fie 

organizate în anul 2014; 

În data de 10.03, directorul executiv al filialei a avut o 

nouă întâlnire (după aceea din luna februarie) la 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova cu dna 

Dumitra Ionescu-inspector şef şi dl Vasile Adrian inspector şef adjunct, prilej cu care s-a stabilit  programul 

acţiunilor comune ce vor fi organizate în acest an; 

În data de 12.03, directorul executiv împreună cu 8 reprezentanţi ai societăţilor de profil, a participat la conferinţa “ 

Parteneriate potrivite pentru finanţări inteligente” organizată de Asociaţia Română a Băncilor, FNGCIMM IFN SA, 

Camera de Comerţ şi Industrie Prahova; 

În data de 17.03 la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova s-a definitivat Planul de promovare a filialei 

CECCAR în anul 2014.  Planul iniţiat în anul 2013, cunoaşte o serie de acţiuni noi precum : 

         -includerea machetei CECCAR Prahova în broşura “ Oportunităţi de investiţii” adresată investitorilor străini, 

ce va fi editată de Camera de Comerţ şi Industrie Prahova; 

         -schimb de link-uri pe site; 

         -includerea de informaţii noi, utile, pe pagina de facebook a Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova; 

         -participarea la emisiunile lunare organizate la televiziunea regională Valea Prahovei TV (când sunt abordate 

teme specifice); 

În data de 27.03 la invitaţia Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova, directorul executiv împreună cu 6 reprezentanţi 

ai societăţilor membre ale Corpului, au participat la un seminar de instruire interactivă susţinut de experţii firmei 

Deloitte, pe probleme referitoare la TVA. 

Tot în data de 27.03 s-a organizat o întâlnire de lucru cu membrii Grupului Experţilor Judiciari la care au participat 

preşedintele, directorul executiv, auditorul de calitate şi 37 experţi contabili. 

Întâlnirea a avut ca temă principală de dezbatere obiectivele stabilite de instanţă în expertizele contabile judiciare. 

Membrii au fost îndrumaţi ca în momentul în care instanţele stabilesc obiective de genul “ să se stabilească 

prejudiciul …” , “ să se stabilească modul în care a fost creat prejudiciul …”, “să se stabilească persoana vinovată de 

crearea prejudiciului “ , să invedereze instanţele că nu este de competenţa lor să răspundă la asemenea obiective şi să 

solicite reformularea acestora. Având în vedere şi alte nemulţumiri ale membrilor (modul şi perioada în care 

studiază dosarele la arhivă, onorariile stabilite) s-a stabilit ca în prima parte a lunii aprilie să se organizeze o întâlnire 

cu instanţele de judecată. 

 

Cursuri organizate: 

Standarde Internaţionale de Raportare Financiară, în perioada 3-7.03. Durata cursului 40 ore, lector al cursului dl. 

Caloian Florentin;Au participat 36 membri. 
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Contabilitate de gestiune, în perioada 10.03-16.03, cu o durată de 40 ore. Lector al cursului, dna Jianu Iulia. Au 

participat 32 membri. 

Audit financiar, în perioada 19-25.03 cu o durată de 40 ore. Lector al cursului, dl. Caloian Florentin.Au fost prezenţi 

44 membri. 

Standarde profesionale, în perioada 26-31.03, cu o durată de 20 ore. Lector al cursului , d-na Pantazi Florentina. Au 

participat 27 membri. 

 

FILIALA CECCRAR SALAJ 
Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania – Filiala SALAJ  in data de 5 martie 2014 

a avut loc întâlnirea lunară cu membrii Corpului EC și CA unde s-au discutat unele probleme legate de fiscalitate si 

contabilitate prin prisma unor spețe concrete prezentate de către unii membrii care prestează servicii contabile către 

beneficiari. De asemenea, s-au discutat si analizat materialele primite de la Aparatul Central în ultima perioadă. 

 In data de 18 martie 2014  dl. Președinte dr. ec. Tamba Alexandru a participat la întâlnirea organizată de 

către Administrația Financiară Sălaj privind discutarea unro probleme pe linie fiscală. Întâlnirea a avut loc la sediul 

Administrației Financiare Zalău, în prezența d-lui Director Laurențiu Butiri. 

De asemenea, in data de 19 martie 2014 la sediul ITM Sălaj în prezența d-nei ing. Luminița Nemeș Inspector 

șef a avut loc întâlnirea lunară cu reprezentanții UGIR în teritoriu unde s-au discutat probleme privind modificarea 

legii zilierilor. Din partea CECCAR Filiala Sălaj a participat dl. Președinte dr. ec. Tamba Alexandru. 

In perioada 20-21 martie 2014 d-na Director executiv dr.ec. Breban Ludovica  a participat la invitația 

Directorului Casei Corpului Didactic Sălaj d-na prof. Forț Corina Emilia la o instruire a directorilor economici și 

contabililor șefi din grădinițe, școli și licee privind noile modificări apărute din punct de vedere a organizării și 

conducerii contabilității în instituțiile publice conform OMFP nr. 2021/2013 cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2014. 

În data de 28 martie 2014 la sediul Instituției prefectului Sălaj a avut loc întâlnirea de Dialog social cu 

prefectul județului Sălaj dr. Ciunt Ionel pe probleme legate de modul de compensare între entitățile economice, 

impozitul forfetar și alte probleme economice, sociale și financiare. Din partea CECCAR Filiala Sălaj a participat dl. 

Președinte dr. ec. Tamba Alexandru. 

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

organele alese și executive ale filialei.  

 

FILIALA CECCRAR SATU MARE 
1.În data de 4.03.2014 directorul executiv al filialaei,Rodica Grădinar,a participat la întîlnirea oamenilor de 

afaceri,la sediul CCIA Satu Mare,la o conferinţă care a vizat principalele coordonate ale noii politici de coeziune în 

perioada urmatoare ,cu implicaţii asupra mediului de afaceri,modificări esenţiale în accesarea fondurilor UE,incluse 

în documentele europene şi naţionale. 

Camera de Comerţ, Industrie  şi Agricultură (CCIA) Satu Mare în colaborare cu Oficiul Teritorial pentru IMM şi 

Cooperaţie Cluj, a prezentat oportunităţile de finanare pentru perioada 2014-2020, în conferinţa intitulată: „Bani 

pentru afaceri 2014 – 2020: oportunităţi de finanţare pentru întreprinderi”. 

Directorul CCIA SM, Daniela Culic, a deschis conferința prin prezentarea invitațiilor: Lavinia Lupu, expert tehnic 

la Direcţia Dezvoltare Strategică în cadrul Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest, Silviu Ispas , director 

executiv al Pactului Regional de Ocupare şi Incluziune Socială Nord Vest și Cristian Raţiu, consilier în cadrul 

Centrului din Satu Mare al Oficiului Teritorial pentru IMM şi Cooperaţie Cluj. La întâlnire au fost prezenţi 

aproximativ 30 de întreprinzători interesaţi de obţinerea unor finanţări. 
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Aceștia au prezentat unele proiecte anunţate deja prin acordul de parteneriat 2014-2020 pe domenii prioritare care 

vor fi finanţate din fonduri europene în perioada amintită. 

Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Turism şi Mediul de Afaceri va implementa în anul 2014 mai 

multe programe cu finanţare de la bugetul de stat. Acestea sunt: 

 Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la 

finanţare – START 

 Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă 

 Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri 

 Programul naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din 

sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii 

 Programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului 

 Programul naţional multianual pentru stimularea creării, dezvoltării şi promovării brandurilor sectoriale, sub-

sectoriale şi de produs 

 Programul UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii 

 Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii 

Programul naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri. 

Înscrierile on-line  încep în termen de 5 până la 10 zile de la data postării 

pe site-ulwww.aippimm.ro a anunţului privind data începerii procesului de 

înregistrare propriu zis în cadrul Programului respectiv. 

Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu 

user şi parolă. După înregistrare se completează on line planul de 

investiţii şi  se încarcă în aplicaţie documentele solicitate conform procedurii 

programului. 

Ca urmare a acestei participari vom organiza o întîlnire similară la sediul filialei 

cu participarea membrilor noştri. 

2. Altă manifestare care a reunit mediul de afaceri din judeţ a avut loc în data de 20.03.2014 la  sediul Forumului 

Democrat German,şi a avut ca temă Strategia de dezvoltare a judeţului- orizont 2020.Organizatorii au fost: 

Prefectura,Consiliul Judeţean,Primaria şi asociaţii patronale din Satu Mare,fiind invitat şi CECCAR Filiala Satu 

Mare ,participarea fiind asigurată de directorul executiv – Rodica Grădinar. 

   La întâlnire au participat aproximativ 200 de persoane, oameni de afaceri și primari din județul Satu Mare, 

evenimentul fiind onorat și de prezența fostului ministru delegat pentru întreprinderi mici și mijloci, mediu de 

afaceri și turism în Guvernul Victor Ponta II , deputat Maria Grapini, secretarul de stat în Ministerul Economiei, 

Anca Laura Ionescu, europarlamentarul Ioan Mircea Pașcu, deputații sătmăreni Erdei D. Istvan și Kereskenyi 
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Gabor. 

Maria Grapini a prezentat un mic raport de activitate din perioada în care a ocupat fotoliul de ministru, specificând 

că economia națională a înregistrat o creștere a numărului de investiții, a exporturilor și a bugetului consolidat. 

Aceasta a inițiat o serie de măsuri și ordonanțe pentru încurajarea mediului de afaceri, îmbunătățirea actului 

administrativ, alternative de finanțare și credite pentru investiții acordate IMM-urilor. 

„Dumneavoastră ca județ și ca oraș vă clasați, în ultimele situații după Forbes, în special municipiul Satu Mare 

este al 29-lea oraș atractiv pentru investiții, pentru business. Nu sunteți în primele 10 dar sunteți pe locul 29, ceea 

ce înseamnă că administrația locală și parlamentari dvs. trebuie să accelereze acum promovarea pentru a crește. 

Geografic aveți niște avantaje, având 72% din suprafața județului cu teren agricol iar în perioada 2014-2020 

trebuie profitat de fondurile Uniuni Europene pentru agricultură”, a declarat Maria Grapini. 

La finalul întâlniri a avut loc o sesiune de întrebări și răspunsuri  între oamenii de afaceri sătmăreni și Maria 

Grapini. Reprezentanții mediului de afaceri au adus în discuție problema finanțărilor pentru IMM-uri, a creditelor 

bancare, aceștia  considerându-se „la discreția băncilor”. Prin legea IMM-urilor care a trecut de Senat și se află la 

Camera Deputaților se va reglementa o serie de lucruri importante pentru ajutorarea acestora. 
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FILIALA CECCAR TIMIS 
Filiala Timis a organizat intalnirea lunara cu membrii in data de 06.03.2014, prilej fericit pentru a transmite 

colegelor gandurile bune si frumoase de prosperitate si impliniri atat pe plan profesional cat si personal. Ocazie 

pentru domnul presedinte al filialei conf. dr. Ovidiu Bunget de a le inmana cate un simbol al pretuirii noastre si al 

Corpului profesional . 

In cursul lunii martie s-a organizat cursul professional de ,, Expertiza Contabila “ tinut de domnul lector 

univ. Tingau Gheorghe , la care au participat un numar de 57 membri . 

 

FILIALA CECCAR VALCEA 
Vineri 21 martie, in sala de cursuri a filialei, a avut loc intalnirea lunara de lucru cu specialiștii din cadrul AJFP 

Valcea organizata de conducerea filialei. Au fost prezenti expertii contabili si contabilii autorizati care au solicitat in 

mod expres tematica, Inchiderea situatiilor financiare aferente anului 2013 si declaratiile care trebuie depuse in 

perioada imediata. 

    Reprezentantul finantelor a mai prezentat:  

 principalele aspecte privind declararea taxei pe valoarea adăugată colectată de către persoanele impozabile al 

căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) - 

e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, prin formularul 311. 

 Obligaţia completării şi depunerii . 
          Formularul 311 „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele 

impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată" a fost anulat conform art. 153 

alin. (9) lit. a) - e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal .  
Termenul de depunere a Declaraţiei 311 este: 

- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrările de bunuri/

prestările de servicii şi/sau pentru achiziţiile de bunuri şi/sau de servicii pentru care persoanele impozabile sunt 

obligate la plata TVA, efectuate de persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost 

anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din CF, în situaţia în care exigibilitatea taxei 

pentru aceste operaţiuni intervine în perioada în care persoanele impozabile nu au cod valabil de TVA; 

- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrările de bunuri 

efectuate prin organele de executare silită de către persoanele impozabile care se află în situaţiile prevăzute la art. 11 

alin. (11) şi (13) din CF, livrări efectuate după anularea înregistrării în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (9) lit. 

a) - e) din CF; 

- până la 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrări de bunuri/prestări de 

servicii, efectuate înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) - e) 

sau g) din CF, în situaţia în care exigibilitatea taxei pentru aceste operaţiuni intervine, potrivit sistemului TVA la 

încasare, în perioada în care persoanele impozabile nu au cod valabil de TVA. 

Declaraţia se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îşi are domiciliul fiscal sau în a 

cărui evidenţă aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, direct sau prin împuternicit, la registratură 

sau la poştă, prin scrisoare recomandată. 

Declaraţia depusă iniţial se rectifică prin depunerea unei noi declaraţii, pe acelaşi format, bifând căsuţa 

corespunzătoare de pe formular. 

 

Bază legală: Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.224/2013 pentru aprobarea 

modelului şi conţinutului formularului 311 „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de 

către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat 
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conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal”, publicat în Monitorul 

Oficial al României Partea I, nr. 549/29.08.2013. 

Persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit, trebuie sa depuna marti 25 martie 2014, formularul 101 

„Declarație privind impozitul pe profit” pentru anul 2013. Anterior depunerii, la organul fiscal, a declaraţiilor 

fiscale, inclusiv a declaraţiilor fiscale rectificative, contribuabilii pot opta pentru certificarea acestora, de către un 

consultant fiscal care a dobândit această calitate potrivit reglementărilor legale cu privire la organizarea şi 

exercitarea activităţii de consultanţă fiscală şi care este înscris ca membru activ în Registrul consultanţilor fiscali şi 

al societăţilor de consultanţă fiscală. 

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

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

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

cont unic, astfel: 

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

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

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

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

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

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

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

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

            Până luni, 7 aprilie inclusiv, trebuie depusă la Fisc Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei 

fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca 

perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, formular 092. 

Au această obligaţie persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent 

sau exercită profesii libere care au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în luna august 2013 şi sunt obligate să

-şi modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar. 

Obligaţia este reglementată de Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.165/2009 

privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri 

de taxă pe valoarea adăugată. 

  Presedintele filialei CECCAR Valcea ec.Cocos Vasile,  a participat la sedinta  Comisiei de Dialog Social Valcea, 

din data de 26 martie 2014 ora 14,00 de la sediul Institutiei prefectului Judetului Valcea .  

Sedinta a avut urmatoarea ordine de zi: 

 -  Informare privind modificarea legislatiei muncii ( in perioada mai 2012 - prezent ); 

 -  Diverse  
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Echipa redacţiei 
Biroul Permanent al Corpului Experţilor Contabili 

şi Contabililor Autorizaţi din România 

 

Directorul General al CECCAR  
 

Direcţiile de specialitate din Aparatul Central 
 

Echipele de conducere ale celor 42 de filiale 

CECCAR din ţară. 
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Acest newsletter este realizat cu sprijinul: 
Biroul Permanent al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România 

Directorul General al CECCAR  

Direcţiile de specialitate din Aparatul Central 

Echipele de conducere ale celor 42 de filiale CECCAR din ţară. 

 

Le mulţumim tuturor! 
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