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ŞTIRI 
 

Adunarea generală a membrilor asociaţiei Academia de Ştiinţe şi Tehnici 
Contabile şi Financiare, filiala din România, 5 septembrie 2014 

 
În 5 septembrie 2014 a avut loc, la Bucureşti, Adunarea 

generală a membrilor asociaţiei Academia de Ştiinţe şi Tehnici 
Contabile şi Financiare, filiala din România. Obiectivul cu care a fost 
înfiinţată această structură profesională a fost crearea şi menţinerea 
unui spaţiu de reflexie şi cercetare, de schimb de idei şi informaţii, 
care să reunească specialişti din toate domeniile având ca scop final 
federalizarea profesiei în jurul intereselor comune. 
 

La Adunarea generală din 5 septembrie au participat membri 
aderenţi ai asociaţiei, precum şi membrii Consiliului Director. 
 

Pe ordinea de zi a Adunării generale s-au aflat următoarele măsuri necesare pentru buna organizare şi 
funcţionare a asociaţiei, şi anume: înnoirea mandatului membrilor Consiliului Director pe următorii 3 ani, 
alegerea Preşedintelui Consiliului Director, stabilirea Planului de acţiune pe următorul mandat al Consiliului 
Director 2014-2017, precum şi identificarea unor potenţiale surse de finanţare ale activităţilor filialei din 
România. 

 
Fiscul modifică reglementările procedurale 

 
ANAF va modifica reglementările procedurale astfel încât, în 

anumite cazuri, controalele și procesele verbale încheiate de 
inspectorii de la Direcţia Generală Antifraudă Fiscală să fie temei 
pentru emiterea deciziei de impunere către firme, fără a mai fi 
necesară trimiterea inspecţiei fiscale, informează Mediafax. 

 
Potrivit șefului Fiscului, Direcţia Generală Antifraudă a calculat 

în acest an obligaţii ale firmelor care trec de 300 de milioane de euro, 
cu certitudinea încasărilor de minimum 80% întrucât sunt măsuri 
asigurătorii instituite. 

 
Numai în luna iulie au fost stabilite și atrase la bugetul de stat 56,5 milioane lei pe fiecare regională atât din 

confiscări, cât și din măsuri asigurătorii pe cazuistică penală. Pe de altă parte, șeful ANAF a arătat că prin 
restructurarea instituţiei s-a creat un mecanism care începe să lucreze de la sine, precizând că și dacă și-ar propune 
nu ar putea să oprească verificarea unei firme. 

 
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală a fost înfiinţată anul trecut, odată cu desfiinţarea Gărzii Financiare, 

noua structură având ca scop declarat destructurarea lanţurilor tranzacţionale constituite pentru prejudicierea 
bugetului statului, stabilirea implicaţiilor fiscale ale acestor operaţiuni și asigurarea recuperării prejudiciilor 
cauzate. DGAF a devenit operaţională în luna decembrie 2013, având 891 de angajaţi, dintre care 172 inspectori 
antifraudă au fost detașaţi la Parchetul General. Sursa: www.radiolight.ro.  

http://www.radiolight.ro/
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CAS-ul se reduce din luna octombrie 
 
CAS-ul se reduce din luna octombrie de la 20,8%, cât este 

în prezent, la 16.8%. Astfel, angajatorii vor plăti o contribuţie mai 
mică la asigurări sociale. De exemplu, pentru un salariu de 2.200 
lei, angajatorii vor plăti, din octombrie, o contribuţie de 347 lei la 
CAS, faţă de 457 lei, în prezent. 

 
Codul fiscal prevede că pentru sistemul public de pensii, 

cotele contribuţiilor de asigurări sociale sunt: 31,3% pentru 
condiţii normale de muncă, din care 10,5% de la angajat și 20,8% 
de la angajator; 36,3% pentru condiţii deosebite de muncă, din 
care, 10,5% de la angajat și 25,8% de la angajator; 41,3% pentru 
condiţii speciale de muncă și pentru alte condiţii de muncă, din care 10,5% de la angajat și 30,8% de la angajator. 

 
Potrivit noilor reglementări, cotele CAS se vor reduce faţă de actualele valori cu cinci puncte procentuale la 

angajator, după cum urmează: 26,3% pentru condiţii normale de muncă, din care 10,5% de la angajat și 15,8% de 
la angajator; 31,3% pentru condiţii deosebite de muncă, din care 10,5% de la angajat și 20,8% de la angajator; 
36,3% pentru condiţii speciale de muncă și pentru alte condiţii de muncă, din care 10,5% de la angajat și 25,8% de 
la angajator. Sursa: www.radiolight.ro. 

 

Serviciu on-line cu ANAF 
 

Persoanele fizice pot comunica electronic cu 
ANAF printr-un serviciu on-line, prin care vor putea 
trimite și primi de la ANAF mai multe documente. 

 
Conform unor reglementări recente, această facilitate 
va fi disponibilă până la sfârșitul anului 2014 numai 
pentru contribuabilii cu domiciliul fiscal în București și 
Ilfov. 

 
Prin respectivul serviciu, persoanele fizice pot solicita 
Fiscului și informaţii privind situaţia contribuţiilor de 
asigurări sociale declarate de către angajatori. 

 
Ordinul MFP nr. 1154/2014 privind procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la 
distanţă între ANAF și persoanele fizice a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 646 din 2 septembrie 
2014. Sursa: www.radiolight.ro. 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.radiolight.ro/
http://www.radiolight.ro/
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EVENIMENTE INTERNE 
 

Forumul Naţional al PMM 2014, ediţia a V-a 
Tema: „Inovare şi calitate - noi valenţe pentru PMM” 

şi 
Topul Naţional al celor mai bune societăţi membre CECCAR 

11 septembrie 2014 
 

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din 
România (CECCAR) a organizat, în 11 septembrie 2014, la Rin Grand 
Hotel, Bucureşti, cea de-a V-a ediţie a Forumului Naţional al PMM, cu 
tema „Inovare şi calitate – noi valenţe pentru PMM”.   

 
CECCAR, în calitatea sa de organism profesional care 

gestionează profesia contabilă, a avut întotdeauna în prim planul 
obiectivelor strategice problemele cu care se confruntă Întreprinderile 
Mici şi Mijlocii (IMM) şi a asigurat crearea unui cadru stimulativ 
privind dezbaterea celor mai actuale preocupări din domeniu.  

Tema din acest an a Forumului Naţional al PMM este dată de contextul actual al unei economii aflate 
într-o perpetuă dinamică informaţională, motiv pentru care evoluţiile pieţelor financiare produc noi valenţe în 
activitatea profesioniştilor contabili. Astfel, atât inovarea, cât şi calitatea produselor şi serviciilor oferite de 
aceştia devin factori de diferenţiere pentru profesioniştii de succes. 

 
La finalul evenimentului a avut loc festivitatea de decernare a premiilor celor mai bune societăţi 

membre CECCAR în cadrul galei „Topului naţional al celor mai bune societăţi membre CECCAR” , ediţia a IV-
a. Premiile reprezintă un semn de recunoaştere şi apreciere la nivel naţional a performanţelor profesionale pe 
care membrii CECCAR le-au atins în activitatea derulată în cursul anului 2013. 

 

Miss Expert Contabil  
Ediţia a II-a, 11 septembrie 2014 

 
Clubul Tinerilor Experţi Contabili din România a început ca un 

proiect de suflet şi a fost creat, la iniţiativa Directorului General al 
CECCAR, dna. ec. Daniela Vulcan, sub egida Corpului Experţilor 
Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, ca un 
instrument de asistenţă şi informare dedicat promovării şi 
dezvoltării tinerilor profesionişti contabili din România, având ca 
principal obiectiv participarea la dezvoltarea tinerilor absolvenţi pe 
parcursul primilor ani de activitate profesională.  

 
Am devenit o comunitate în care tinerii profesionişti contabili şi cei care aspiră la statutul de expert 

contabil găsesc răspunsuri şi consiliere pe probleme care reprezintă provocări sau oportunităţi profesionale, 
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facilitând, în acelaşi timp, crearea unei reţele de comunicare, de informare şi schimb de experienţă care sunt 
vitale pentru o carieră de succes în domeniul contabil.  

Mai multe informaţii sunt disponibile la adresa club.ceccar.ro.

Nici un proiect al Clubului nu ar fi posibil fără susţinerea Fundaţiei Măreţie şi Talent care, în contextul 
obiectivelor sale de a sprijini eficient tinerii şi afirmarea mai puternică a profesioniștilor din toate domeniile, 
prin potenţarea talentelor lor pe întreaga arie a creaţiei umane, se implică activ și sprijină promovarea 
imaginii tinerilor Experţi Contabili membri ai CECCAR, inclusiv a stagiarilor, pentru schimbarea percepţiei 
asupra contabililor, în mediul social şi economic din ţara noastră, unde este din ce în ce mai greu pentru 
membrii noştri să se afirme şi să muncească, în mare parte tocmai din lipsa unei strategii care să îi ajute să-şi 
găsească mai uşor un loc pe piaţa serviciilor.  

 
În seria iniţiativelor dedicate tinerilor profesionişti contabili se încadrează şi a II-a ediţie a concursului 

MISS EXPERT CONTABIL, ce a avut loc în data de 11 septembrie a.c. la Bucureşti. Juriul a desemnat drept 
câştigătoare a titlului de Miss Expert Contabil 2014, într-o atmosferă fabuloasă şi cu mult entuziasm, pe cea 
care a reuşit să demonstreze că merită să fie ambasadoarea tinerilor Experţi Contabili în anul 2015, 
parcurgând cu succes trei probe foarte exigente. Concursul este dedicat tuturor tinerilor membri ai CECCAR 
(Experţi contabili/Contabili autorizaţi şi Stagiari cu vârsta până la 40 de ani). Aceştia au participat la un 
eveniment unic prin misiunea pe care şi-o propune şi prin abordare şi au împărtăşit cu noi un moment special 
de etalare a talentului, graţiei şi, nu în ultimul rând, a frumuseţii. Juriul a fost format din persoane publice, 
reprezentanţi ai partenerilor evenimentului şi prezidat de dna. ec. Daniela Vulcan, Director General al CECCAR.  
 

Ziua Naţională a Contabilului Român 
a X-a ediţie 

21 septembrie 2014 
 

Prilej de aniversare pentru toţi profesioniştii contabili din România, membri ai CECCAR sau angajaţi în 
diverse ramuri ale economiei! Cu toţii vor sărbători, în 21 septembrie a.c., cea de-a X-a  editie a Zilei 
Naţionale a Contabilului Român. 

 
Evenimentul este sărbătorit în mod unitar în toată ţara sub patronajul filialelor CECCAR pentru 

promovarea imaginii, intereselor şi rolului contabilului într-o economie de piaţã concurenţialã. Sunt așteptaţi 
alături de membrii CECCAR beneficiarii serviciilor lor, directori economici, directori financiari, contabili șefi sau 
responsabili cu activităţile comerciale, precum și invitaţi de seamă din instituţiile publice. Cu această ocazie se 
vor acorda diplome/distincţii societăţilor de expertiză contabilă şi contabilitate membre CECCAR nominalizate 
în Topul local al celor mai bune societăţi. 

 
Vă așteptăm cu drag să fiţi alături de noi 

începând cu ora 10:00, ora oficială pentru 
deschiderea manifestărilor. 

 
La mulţi Ani profesioniștilor contabili, mult 

succes în activităţile pe care le desfășuraţi! 
 
Locaţiile unde se vor desfășura evenimentele 

le puteţi consulta pe site-ul ceccar.ro. 

 

http://club.ceccar.ro/
http://ceccar.ro/ro/?p=4366
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Congresul Profesiei Contabile din România 
a XX-a ediţie 

12 – 13 septembrie 2014 
„NOI DIMENSIUNI ŞI PROVOCĂRI ALE PROFESIEI CONTABILE: COMPETITIVITATE, 

INOVAŢIE ŞI CONFORMITATE” 
 
 
 

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) a organizat, în perioada 12 – 
13 septembrie 2014, la Hotel Radisson Blu, Bucureşti, ediţia aniversară jubiliară a Congresului Profesiei 
Contabile din România cu tema centrală: „Noi dimensiuni şi provocări ale profesiei contabile: 
competitivitate, inovaţie şi conformitate”.   

 
Congresul a reunit peste 500 de specialişti din contabilitate, finanţe şi audit din întreaga ţară, 

colaboratori interni şi reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale şi mediului de afaceri din România precum şi 
numeroşi specialişti internaţionali, reprezentanţi ai Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC), ai Federaţiei 
Experţilor Contabili Europeni (FEE), ai Federaţiei Internaţionale a Experţilor Contabili Francofoni şi 
reprezentanţi ai organismelor profesionale din ţări ale Uniunii Europene şi de pe alte continente.  

 
Congresul Profesiei Contabile din România se desfăşoară o data la doi ani.  Evenimentul, care s-a impus 

ca reper în agenda internaţională a profesiei contabile, evidenţiază numeroase probleme de o importanţă 
deosebită pentru viaţa economică a ţării. Tema de anul acesta abordează noile provocări pe care profesia 
contabilă, element cheie al economiei, le are de înfruntat pe plan internaţional, în contextul economic actual, 
profund marcat de globalizare. 

 
Pentru mai multe informaţii cu privire la desfăşurarea evenimentului vă invităm să accesaţi pagina 

celui de-al XX-lea Congres al Profesiei Contabile din România: congres2014.ceccar.ro. 
 

http://congres2014.ceccar.ro/
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CURIERUL FILIALELOR 
 

Filiala CECCAR Arad 
 

Filiala CECCAR Arad a organizat, în perioada 6-7 august 2014, întâlnirea  cu  membrii, în sala  de curs  
CECCAR ,„Dimitrie Cameniţă”. La  această  întâlnire au  participat, în prima zi, 52 de membri experţi contabili, 
iar în cea de-a doua, 31 de membri  contabili  autorizaţi. 

În prima parte a întâlnirii, d-nul 
conf.univ.dr. Daniel Manate a 
prezentat  aspecte privind evaluarea 
întreprinderilor şi anume:  

Stabilirea termenilor de 

referinţă ai evaluării  Principiul 
general, Cerinţe orientative ale 
conţinutului contractului de prestări 
servicii de evaluare.  

Tehnici de ajustare a multiplilor 
în evaluarea relativă: Procesul de 
evaluare al unei întreprinderi  constă 
în determinarea unui anumit tip de 
valoare, de ex. de piaţă, de investiţie, 
justă sau specială, selectată în funcţie 
de scopul evaluării (SEV, 2014). 

Alegând tipul valorii, evaluatorul nu face decât să precizeze ipotezele fundamentale pe care le va folosi ca să 
cuantifice acea valoare. 

 Metoda Întreprinderilor Comparabile Cotate – MICC: Metoda de evaluare absolută estimează valoarea 
unei afaceri prin calcul direct. Un exemplu bun îl constituie folosirea unor tehnici cum sunt cea de capitalizare 
sau de actualizare, aplicate unor tipuri potrivite de beneficiu economic. 

Prin contrast, o metodă de evaluare relativă estimează un tip de valoare al întreprinderii subiect prin 
referire la firme similare, tranzacţionate recent. Tehnic, procesul de evaluare relativă va parcurge următorii 
paşi:  

a) Identificarea unui set de firme similare / comparabile cu afacerea subiect al evaluării care au 
fost recent tranzacţionate;  

b) Identificarea celor mai adecvate rate de evaluare în procesul de estimare al valorii firmei 
subiect – logica profesională impune pentru selecţie argumente cum ar fi tipul şi natura afacerii evaluate sau 
relevanţa şi credibilitatea datelor disponibile;   

c) Compunerea ratelor de evaluare selectate la întreprinderile similare, denumite în literatura de 
specialitate multipli (eng. multiples) sau multiplicatori (terminologia ANEVAR 2014);  

d) Ajustarea ratelor de evaluare obţinute pentru eventualele diferenţe semnificative dintre 
subiect şi comparabile privind perspectivele de creştere, riscul, rentabilitatea etc.  
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e) Aceste rate, corectate, vor fi ulterior aplicate la variabilele financiare ale subiectului, oferindu-
ne o estimare a tipului de valoare dorit pentru întreprinderea subiect prin referinţă la firmele considerate 
comparabile.   

În partea a doua a întrunirii, dl. Vasile Ioan Popa, formator CECCAR, a prezentat următoarele 
reglementări fiscale:  

Ordin  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 
contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a 
acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005*); Lege privind modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri; Ordin pentru modificarea şi completarea 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; Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2014 
pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice; Ordin privind modificarea şi 
completarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute 
la art. 143 alin. (1) lit. a) - i), art. 143 alin. (2) şi art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.222/2006; 
Ordin  pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 78^1 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru 
aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare; Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare 
contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici; Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.361/2013 pentru aprobarea modelului şi 
conţinutului unor formulare utilizate în certificarea plăţii accizelor în cazul vehiculelor achiziţionate 
intracomunitar; Ordin pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul 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. 

Reglementările prezentate au fost dezbătute şi exemplicate pentru o mai bună înţelegere şi aplicare de 
către membri. 
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Filiala CECCAR București 
 

Activităţi ce susţin profesionalismul  

 

 Corpul Experţilor Contabili și Contabililor Autorizaţi din România acordă permanent suport membrilor 
săi, atât persoane fizice, cât și persoane juridice, asigurându-le 
pregătirea continuă la cel mai înalt nivel pentru buna 
desfășurare a profesiei contabile.  

 Profesia contabilă joacă un rol esenţial în dezvoltarea 
economiei naţionale și mondiale, fapt ce necesită profesionalism 
din partea practicanţilor, integritate, etică, educaţie, toate 
acestea însemnând calitate la cel mai înalt nivel al serviciilor 
practicate. 

 Mergând pe linia de profesionalism, etică și calitate, 
CECCAR Filiala București a susţinut pe tot parcursul lunii august 
activitatea membrilor săi, oferindu-le acestora suport continuu 
și consiliere în vederea exercitării profesiei și lămuririi 
problemelor întâmpinate de aceștia. 

 Și în decursul acestei luni, la fel ca în lunile precedente, s-
a acordat o deosebită atenţie membrilor, aceștia fiind informaţi în legătură cu condiţiile necesare obţinerii 
vizei pentru exercitarea profesiei.  

 Au fost înscrise noi  firme în vederea autorizării acestora pentru desfășurarea activităţii ce se 
încadrează în prevederile Ordonanţei nr. 65/1994 și pe parcusul lunii august. 

 Totodată, pe parcursul acestei luni Filiala București a acordat vize pentru exercitarea profesiei 
persoanelor fizice și juridice care au achitat integral cotizaţiile profesionale, care au depus toate documentele 
necesare obţinerii vizei și care au efectuat în anul 2013 orele de pregătire profesională obligatorii prevăzute 
de Standardul profesional nr. 38. 

 Având în vedere organizarea examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert 
contabil și contabil autorizat, în zilele de 5 și 12 octombrie, CECCAR Filiala București s-a preocupat de 
mediatizarea  acestuia atât prin intermediul site-ului, cât și prin publicarea anunţului în presa scrisă și 
difuzarea sa la postul Radio Light. 

 Luna august a fost marcată și de intensa 
mediatizare a cursurilor organizate de Corpul 
Experţilor Contabili și Contabililor Autorizaţi din 
România în cadrul proiectului „Calificarea Resurselor 
Umane – suport pentru creșterea economică”, ce 
are ca scop crearea unei reţele de centre de formare 
la nivelul filialelor CECCAR, sub denumirea „Carieră 
Plus”. Personalul Filialei București s-a preocupat cu 
deosebit interes de identificarea, contactarea și 
consilierea persoanelor din grupul ţintă. Pe tot 
parcursul lunii s-a continuat preluarea dosarelor 
persoanelor interesate de participarea la aceste 
cursuri. 
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 Întâlnirea gratuită cu membrii, ce a 
avut loc în Amfiteatrul „Prof. univ. dr. 
Marin Toma”, în data de 6 august, menită 
să asigure pregătirea și informarea 
permanentă a acestora în vederea 
exercitării profesiei la cel mai înalt nivel, a 
avut ca temă „Ajustarea taxei pe valoarea 
adăugată”.  

Potrivit discuţiilor moderate de 
Florin Dobre, asist. univ. dr., Secretar 
General IFA România, reprezentant Biroul 
Fiscalitate al CECCAR, persoanele 
impozabile ce solicită scoaterea din 
evidenţă ca plătitori de TVA prin 
depunerea formularului 096 trebuie să 
ajusteze taxa pe valoarea adăugată dedusă 
aferentă bunurilor aflate în stoc, serviciilor 
neutilizate, activelor corporale fixe altele decât cele care sunt considerate bunuri de capital, activelor 
corporale fixe în curs de execuţie, achiziţiilor de bunuri și servicii care urmează a fi obţinute, și bunurilor de 
capital, constatate pe bază de inventariere în momentul trecerii la regimul de scutire. 

În cadrul discuţiilor s-a clarificat faptul că momentul trecerii la regimul de scutire îl reprezintă data 
comunicării de către organul fiscal a deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA. 

Valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de TVA se evidenţiază în ultimul decont 
de TVA prin formularul 300, care se depune până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost 
comunicată decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA. 

Totodată, în situaţia în care ajustările de taxă nu au fost declarate în ultimul decont sau au fost 
efectuate ajustări incorecte, acestea se declară în formularul 307. 

În cadrul întâlnirii, pe lângă aspectele legate de situaţiile și serviciile pentru care este permisă 
ajustarea, s-a prezentat și modul de realizare a acesteia.  

Acţiunea, ce a avut ca scop buna desfăşurare a profesiei contabile de către specialiştii în domeniu, s-a 
bucurat de un real succes în rândul participanţilor. Astfel, și luna august s-a bucurat de activitate intensă în 
cadrul Filialei București, menită să își susţină în permanenţă membrii și profesia contabilă. 
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Filiala CECCAR Buzău  
 

Seminar privind reglementările din domeniul resurselor umane 

Filiala CECCAR Buzău a organizat, în 11 august 2014, la sediul filialei, un seminar privind legislaţia 
muncii în România, susţinut de dl. Corneliu Benţe, expert în legislaţia muncii. 

 Temele abordate au fost următoarele: 
1. Condiţii de încheiere, executare, modificare şi încetare a CIM; Clauze speciale ale CIM: mobilitate, 

fidelitate, confidenţialitate şi neconcurenţă; 
2. Sisteme de salarizare: salarizare în regie, în acord individual sau în acord global; posibilitatea diminuării 

salariului; 
3. Răspunderea patrimonială şi disciplinară: recuperarea pagubelor produse de salariaţi, reţinerile din 

salariu (popriri), cercetare disciplinară, aplicarea sancţiunii şi posibilitatea înlocuirii sancţiunii 
disciplinare de către instanţa de judecată; 

4. Concedierea;  
5. REGES (revisal) – mod de completare; situaţii în care se impune transmiterea modificărilor salariale, a 

suspendărilor CIM sau a sancţiunilor disciplinare; 
6. Concilierea conflictelor de muncă. 

Au fost prezenţi, la această întrunire, 27 de membri ai filialei CECCAR Buzău, dar şi alţi profesionişti 
contabili.  

Au fost prezentate speţe relevante soluţionate de către instanţele de judecată, precum şi dezbateri pe 
speţe întâlnite în practică de către participanţii la curs. 

Participanţii şi-au manifestat încântarea pentru modul de prezentare a informaţiilor şi pentru faptul că 
pe parcursul programului au primit raspunsuri la întrebările adresate lectorului. 
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Filiala CECCAR Constanţa 
  

Filiala CECCAR Constanţa a participat la ediţia a VI-a a Târgului de carte Caravana Gaudeamus  
Constanţa, din 14 – 18 august 2014.  

  CCeeaa  ddee  aa  şşaasseeaa  eeddiiţţiiee  aa  ttâârrgguulluuii    ddee  ccaarrttee  CCaarraavvaannaa  GGaauuddeeaammuuss,,  oorrggaanniizzaattăă  ddee  RRaaddiioo  RRoommâânniiaa  ––  eecchhiippaa  

GGaauuddeeaammuuss  îînn  ppaarrtteenneerriiaatt  ccuu  ssttuuddiioouull  tteerriittoorriiaall  RRaaddiioo  RRoommâânniiaa  CCoonnssttaannţţaa,,  ccuu  sspprriijjiinnuull  MMiinniisstteerruulluuii  CCuullttuurriiii  şşii  

PPaattrriimmoonniiuulluuii  NNaaţţiioonnaall,,  ss--aa  ddeessffăăşşuurraatt  îînnttrr--uunn  ppaavviilliioonn  eexxppoozziiţţiioonnaall  aammppllaassaatt  îînn  CCoonnssttaannttaa,,  zzoonnaa  CCiittyy  PPaarrkk  MMaallll,,  

îînn  ppeerriiooaaddaa  1144  ––  1188  aauugguusstt  22001144..    

AAcceeaassttăă  eeddiiţţiiee  --  ccaa  şşii  cceellee  aanntteerriiooaarree  --  

şşii--aa  pprrooppuuss  ssăă  îînnccuurraajjeezzee  ppaassiiuunneeaa  ppeennttrruu  

ccăărrţţii  şşii  ccuullttuurrăă,,  ddâânndd  ppoossiibbiilliittaatteeaa  ffiieeccăărruuiiaa  

ddiinnttrree  cceeii  2211  ddee  eexxppoozzaannţţii  ddee  aa  ssttaa  îînn  ffaaţţaa  

cciittiittoorriilloorr  ccuu  ooffeerrttaa  ddee  ccaarrttee  şşii  ddee  aa  rrăăssppuunnddee  

nneecceessiittăăţţiilloorr  ddee  iinnffoorrmmaarree,,  eedduuccaaţţiiee  şşii  

ddiivveerrttiissmmeenntt  aallee  ppuubblliiccuulluuii  iinntteerreessaatt..  

  TTâârrgguull  ddee  ccaarrttee  CCaarraavvaannaa  GGaauuddeeaammuuss  

  CCoonnssttaannţţaa  22001144  aa  rreepprreezzeennttaatt  oo  ccoonnttiinnuuaarree  

––  îînn  vvaarriiaannttaa  eessttiivvaallăă  --  aa  mmaanniiffeessttăărriilloorr  uunnoorr  

eevveenniimmeennttee  eexxppoozziiţţiioonnaallee  ddee  ttiipp  ccuullttuurraall--

eedduuccaaţţiioonnaall  ddeessffăăşşuurraattee  îînn  oorraaşşee  ccuu  ttrraaddiiţţiiee  

uunniivveerrssiittaarrăă  şşii  ccuullttuurraallăă  ddiinn  RRoommâânniiaa  

((BBuuccuurreeşşttii,,  CCrraaiioovvaa,,  CClluujj,,  TTiimmiişşooaarraa  ))  ccaarree  aa  

îîmmbbiinnaatt  ccuullttuurraa,,  vvaaccaannţţaa  şşii  ddiivveerrttiissmmeennttuull..  

  DDeesscchhiiddeerreeaa  ooffiicciiaallăă  aa  eeddiiţţiieeii  ddee  aannuull  aacceessttaa  aa  ttâârrgguulluuii    ddee  ccaarrttee  CCaarraavvaannaa  GGaauuddeeaammuuss  22001144  aa  aavvuutt  lloocc  

îînn  1144  aauugguusstt  22001144..  EEvveenniimmeennttuull  îînn  ssiinnee  aa  ffoosstt  uunn  mmoommeenntt  pprriieellnniicc  ppeennttrruu  llaannssaarreeaa  uunnoorr  iinniiţţiiaattiivvee  ccuullttuurraallee  ddee  

ssuussţţiinneerree  aa  ccuullttuurriiii  ssccrriissee  llaa  nniivveell  llooccaall  şşii  nnaaţţiioonnaall..  

  PPee  ttoott  ppaarrccuurrssuull  ddeessffăăşşuurrăărriiii  ttâârrgguulluuii,,  ssccrriiiittoorrii,,  ooffiicciiaalliittăăţţii  şşii  rreepprreezzeennttaannţţii  llooccaallii  aaii  oorrggaanniizzaattoorriilloorr  

aacceesstteeii  mmaanniiffeessttăărrii,,  pprreeccuumm  şşii  ppeerrssoonnaalliittăăţţii  aallee  vviieeţţiiii  uunniivveerrssiittaarree  ccoonnssttăănnţţeennee,,  aauu  ţţiinnuutt  ddiissccuurrssuurrii,,  pprreezzeennttăărrii  

ccuullttuurraallee  şşii  llaannssăărrii  ddee  ccaarrttee..      

  DDeessffăăşşuurraarreeaa  ttâârrgguulluuii  aa  rreeuunniitt  mmaanniiffeessttăărrii  pprreeccuumm::  ccaaffeenneellee  lliitteerraarree,,  mmeessee  rroottuunnddee  şşii  ddeezzbbaatteerrii  

lliitteerraarree,,  llaannssăărrii  ddee  ccaarrttee,,  îînnttââllnniirrii  îînnttrree  ssccrriiiittoorrii  şşii  cciittiittoorrii,,  pprrooggrraammee  aarrttiissttiiccee..  

  OOffeerrttaa  ddee  ccaarrttee  aa  ttaarrgguulluuii  aa  ffoosstt  vvaarriiaattăă::  ccaarrttee  ddee  ssppeecciiaalliittaattee,,  ccaarrttee  şşttiiiinnţţiiffiiccăă,,  bbeelleettrriissttiiccăă,,  ccaarrttee  ssccrriissăă  

îînn  lliimmbbii  ssttrraaiinnee,,  ccaarrttee  rreelliiggiiooaassăă,,  ccaarrttee  ppeennttrruu  cceeii  mmiiccii..  TTâârrgguull  aa  mmaaii  pprreezzeennttaatt,,  ddee  aasseemmeenneeaa,,  ooffeerrttee  aallee  uunnoorr  

pprroodduuccăăttoorrii  ddee    ddiissccuurrii  şşii  ccaasseettee  aauuddiioo..        

  AAllăăttuurrii  ddee  eeddiittuurrii  ccoonnssaaccrraattee  pprreeccuumm::  NNeemmiirraa,,  CCoorriinntt,,  RRAAOO,,  EEddiittuurraa  EExx  PPoonnttoo,,  HHuummaanniittaass,,    eeddiittuurraa  

CCEECCCCAARR  aa  ffoosstt  rreepprreezzeennttaattăă  llaa  aa  şşaasseeaa  eeddiiţţiiee  aa  ttâârrgguulluuii    ddee  ccaarrttee  CCaarraavvaannaa  GGaauuddeeaammuuss  22001144  ddee  ccăăttrree  FFiilliiaallaa  

CCEECCCCAARR  CCoonnssttaannţţaa  pprriinn  ooffeerrttaa  ddee  ppuubblliicciissttiiccăă  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  aaddrreessaattăă  pprrooffeessiioonniişşttiilloorr  ccoonnttaabbiillii,,  ccoonnttaabbiilliilloorr  

aannggaajjaaţţii  ddiinn  ddiivveerrsseellee  eennttiittăăţţii  aallee  jjuuddeeţţuulluuii  CCoonnssttaannţţaa,,  pprreeccuumm  şşii  ssttuuddeennţţiilloorr  ddiinn  ccaaddrruull  ffaaccuullttăăţţiilloorr  ccuu  pprrooffiill  

eeccoonnoommiicc..    

  EEddiittuurraa  CCEECCCCAARR  aa  ffoosstt  pprreezzeennttăă  ppee  ttooaattăă  ppeerriiooaaddaa  ddeessffăăşşuurrăărriiii  ttâârrgguulluuii  ccuu  ssttaanndd  pprroopprriiuu,,  ooffeerriinndd  

uuttiilliizzaattoorriilloorr  ddee  iinnffoorrmmaaţţiiee  eeccoonnoommiiccăă  oo  bbooggaattăă  ppaalleettăă  ddee  ppuubblliiccaaţţiiii  ddee  ssppeecciiaalliittaattee..    

  VViizziittaattoorriiii  aauu  ppuuttuutt  ggăăssii  llaa  ssttaanndduull  eeddiittuurriiii  CCEECCCCAARR  ttooaattee  ppuubblliiccaaţţiiiillee  EEddiittuurriiii  aaffllaattee  îînn  ssttooccuull  ddee  ccaarrttee  aall  

ffiilliiaalleeii..  
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  ÎÎnn  dduuppăă--aammiiaazzaa  zziilleeii  ddee  1188  aauugguusstt  22001144,,  llaa  oorraa  1177..3300,,  EEddiittuurriiii  CCEECCCCAARR  ii--aa  ffoosstt  rreezzeerrvvaatt  uunn  ssppaaţţiiuu  ddee  

pprreezzeennttaarree  ccuu  tteemmaa::  „„TTiittlluurrii  ddee  ccaarrttee  ppuubblliiccaattee  ddee  CCEECCCCAARR””..  EEvveenniimmeennttuull  aa  ffoosstt  pprreezzeennttaatt  ddee  eexxeeccuuttiivvuull  ffiilliiaalleeii  

CCEECCCCAARR  CCoonnssttaannţţaa  ccaarree  aa  aassiigguurraatt  rreepprreezzeennttaarreeaa  EEddiittuurriiii  CCEECCCCAARR  llaa  aacceeaassttăă  mmaanniiffeessttaarree..  

  

  LLaa  eevveenniimmeenntt  aauu  ppaarrttiicciippaatt  vviizziittaattoorrii  aaii  ttâârrgguulluuii,,  mmeemmbbrrii  aaii  ffiilliiaalleeii  şşii  ccaannddiiddaaţţii  llaa  eexxaammeennuull  ddee  

aacccceess//aappttiittuuddiinnii  llaa  pprrooffeessiiaa  ccoonnttaabbiillăă,,  ddee  eexxppeerrtt  ccoonnttaabbiill  şşii  ccoonnttaabbiill  aauuttoorriizzaatt..  IInnvviittaatt  ssppeecciiaall  llaa  eevveenniimmeenntt  aa  

ffoosstt  ccoonnff..  uunniivv..  ddrr..  AAddrriiaannaa  FFlloorriinnaa  PPooppaa..  DDeesscchhiiddeerreeaa  eevveenniimmeennttuulluuii  aa  ffoosstt  aassiigguurraattăă  ddee  ddiirreeccttoorruull  eexxeeccuuttiivv  aall  

ffiilliiaalleeii  CCoonnssttaannţţaa..  ÎÎnn  tteemmaa  ddeezzbbaatteerriiii  aauu  ffoosstt  pprreezzeennttaattee  aassppeeccttee  pprriivviinndd  rroolluull  CCEECCCCAARR  îînn  aauuttoorriizzaarreeaa  

pprrooffeessiioonniişşttiilloorr  ccoonnttaabbiillii  pprreeccuumm  şşii  ffoonndduull  ddee  ppuubblliicciissttiiccăă  ooffeerriitt  ddee  EEddiittuurraa  CCEECCCCAARR  ccaannddiiddaaţţiilloorr  llaa  eexxaammeennuull  ddee  

aacccceess  llaa  ssttaaggiiuu  şşii  pprreeggăăttiirriiii  ccoonnttiinnuuee  aa  pprrooffeessiioonniişşttiilloorr  ccoonnttaabbiillii  îînn  eexxeerrcciiţţiiuull  mmiissiiuunniilloorr  ssppeecciiffiiccee  pprrooffeessiieeii  

ccoonnttaabbiillee..  

CCoonnff..  uunniivv..  ddrr..  AAddrriiaannaa  FFlloorriinnaa  PPooppaa  aa  ooffeerriitt  aauuddiittoorruulluuii  pprreezzeenntt  iinnffoorrmmaaţţiiii  pprriivviinndd  ccoonnţţiinnuuttuull  uunnoorr  ccăărrţţii  

ddee  ssppeecciiaalliittaattee  ppuussee  llaa  ddiissppoozziiţţiiaa  ppuubblliiccuulluuii  ddee  ccăăttrree  EEddiittuurraa  CCEECCCCAARR::  

  SSttaannddaarrdduull  pprrooffeessiioonnaall  3344,,  3355  ((rreevviizzuuiitt))  şşii  3366;;  

  MMaannuuaall  ddee  nnoorrmmee  iinntteerrnnaaţţiioonnaallee  ddee  ccoonnttaabbiilliittaattee  ppeennttrruu  sseeccttoorruull  ppuubblliicc;;  

  SSttaannddaarrddee  iinntteerrnnaaţţiioonnaallee  ddee  rraappoorrttaarree  ffiinnaanncciiaarrăă;;  

  GGhhiidd  ddee  ţţiinneerree  aa  ccoonnttaabbiilliittăăţţiiii  şşii  ddee  eellaabboorraarree  aa  ssiittuuaaţţiiiilloorr  ffiinnaanncciiaarree  îînn  ccoonnffoorrmmiittaattee  ccuu  IIFFRRSS;;  

  GGhhiidd  pprraaccttiicc  ccoommpplleett  pprriivviinndd  ssiisstteemmuull  TTVVAA  llaa  îînnccaassaarree,,  22001133;;  

  GGhhiidd  ppeennttrruu  pprreeggăăttiirree  aa  ccaannddiiddaaţţiilloorr  llaa  eexxaammeennuull  ddee  aacccceess//aappttiittuuddiinnii  22001144;;  

  CCoonnttaabbiilliittaatteeaa  ffiinnaanncciiaarrăă  şşii  ddee  ggeessttiiuunnee,,  II..  MMoorroossaann;;  

  LLiibbeerrttaattee  şşii  ccoonnffoorrmmiittaattee  îînn  ssttaannddaarrddeellee  şşii  rreegglleemmeennttăărriillee  ccoonnttaabbiillee,,  RRiisstteeaa,,  DDuummiittrruu;;  

  AAbbeecceeddaarruull  ffiinnaanncciiaarr  ––  ccoonnttaabbiill  aall  îînnttrreepprriinnzzăăttoorruulluuii,,  MM..  TToommaa;;  

  CCoonnttaabbiilliittaatteeaa  şşii  ffiissccaalliittaatteeaa  rreezzuullttaattuulluuii  îînnttrreepprriinnzzăăttoorruulluuii,,  AA..  PPooppaa;;  

  RReevviissttaa  lluunnaarrăă  CCoonnttaabbiilliittaatteeaa,,  EExxppeerrttiizzaa  şşii  AAuuddiittuull  AAffaacceerriilloorr..  

  VViizziittaattoorriiii  ssttaanndduulluuii  eeddiittuurriiii  CCEECCCCAARR  aauu  pprriimmiitt  ttooaattee  iinnffoorrmmaaţţiiiillee  ssoolliicciittaattee  pprriivviinndd  lluuccrrăărriillee  ooffeerriittee  

ppuubblliiccuulluuii  ddee  ccăăttrree  CCoorrpp,,  mmooddaalliittăăţţiillee  ddee  aabboonnaarree  llaa  rreevviissttaa  CCoonnttaabbiilliittaatteeaa,,  EExxppeerrttiizzaa  şşii  AAuuddiittuull  AAffaacceerriilloorr,,  

iinnffoorrmmaaţţiiii  ccuu  pprriivviirree  llaa  eexxaammeenneellee  oorrggaanniizzaattee  ddee  CCEECCCCAARR,,  aaccttiivviittăăţţiillee  ssppeecciiffiiccee  ccaarree  ppoott  ffii  eeffeeccttuuaattee  ddee  ccăăttrree  

pprrooffeessiioonniişşttiiii  ccoonnttaabbiillii..  TToottooddaattăă,,  vviizziittaattoorriiii  aauu  ffoosstt  iinnffoorrmmaaţţii  aassuupprraa  ffaappttuulluuii  ccăă  ppuubblliiccaaţţiiiillee  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  

ooffeerriittee  ddee  CCoorrpp  ppoott  ffii  aacchhiizziiţţiioonnaattee  şşii  dduuppăă  îînncchhiiddeerreeaa  ttâârrgguulluuii,,    ddee  llaa  sseeddiiuull  ffiilliiaalleeii  CCEECCCCAARR  CCoonnssttaannţţaa..    

  SSttaanndduull  eeddiittuurriiii  CCEECCCCAARR  ss--aa  bbuuccuurraatt  ddee  pprreezzeennţţaa  şşii  aapprreecciieerreeaa  uunnoorr  ppeerrssoonnaalliittăăţţii  aallee    vviieeţţiiii  uunniivveerrssiittaarree  

ccoonnssttăănnţţeennee,,  aallee  ppuutteerriiii  şşii  aaddmmiinniissttrraaţţiieeii  llooccaallee..  DDee  aasseemmeenneeaa,,  ssttaanndduull  eeddiittuurriiii  CCEECCCCAARR  aa  ffoosstt  vviizziittaatt  ddee  

mmeemmbbrriiii  şşii  ssttaaggiiaarriiii  ffiilliiaalleeii  pprreeccuumm  şşii  ddee  ccaannddiiddaaţţii  llaa  eexxaammeennuull  ddee  aacccceess  llaa  pprrooffeessiiee..  ÎÎnn  aacceesstt  ccoonntteexxtt  aapprreecciieemm  

ccăă  pprreezzeennţţaa  eeddiittuurriiii  CCEECCCCAARR  llaa  cceeaa  ddee--aa  şşaasseeaa  eeddiiţţiiee  aa  ttâârrgguulluuii  ddee  ccaarrttee  CCaarraavvaannaa  GGaauuddeeaammuuss    CCoonnssttaannţţaa  

22001144  aa  ffoosstt  oo  rreeuuşşiittaa  şşii,,  ddee  aasseemmeenneeaa,,  oo  bbuunnăă  aaccţţiiuunnee  ddee  iimmaaggiinnee  ppeennttrruu  CCoorrpp..     
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Filiala CECCAR Covasna 
 

În perioada iulie - august 2014, Filiala CECCAR Covasna a organizat următoarele evenimente: 

1. Întâlnirea lunară cu membrii filialei 

În 8 iulie 2014, în sala de şedinţă a filialei, a avut 
loc întâlnirea lunară cu membrii cu ocazia căruia au fost 
prelucrate 20 de acte legislative apărute în perioada iunie 
- iulie ac. Un accent deosebit s-a acordat OUG Nr. 19 din 
23 aprilie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal respectiv HG Nr. 421 din 
20 mai 2014 pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
44/2004 – care prezintă o serie de exemple referitoare la 
scutirea de impozit a profitului reinvestit. 

               2. Seminarul cu tema „Modificări aduse Codului Muncii şi Legii Zilierilor” 

În baza protocolului de colaborare şi nu în ultimul 
rând a relaţiilor profesionale bune cu conducerea ITM 
Covasna, în data de 11 iulie 2014 a avut loc, la sediul 
CECCAR Covasna, un seminar pe tema „Modificări aduse 
Codului Muncii şi Legii Zilierilor”. La acest seminar a 
participat din partea ITM Covasna dl. inspector şef Lajos 
Ordogh şi d-na Liliana Balmuş, inspector şef adjunct. 

După prezentarea pe articole a modificărilor, membrii au 
avut ocazia să poarte discuţii cu cei invitaţi. Seminarul, 
care a ţinut trei ore, a fost foarte util membrilor, în special 
întâlnirea cu reprezentanţii ITM-ului, întrucât participanţii 
au adresat foarte multe întrebări şi au cerut lămuriri la 
anumite cazuri mai rar întâlnite în activitatea zilnică.  

              3. Carieră PLUS - 6 cursuri de calificare/recalificare pentru angajaţi sub egida CECCAR 

În cursul lunii iulie, Filiala CECCAR Covasna a desfăşurat o activitate publicitară în cadrul proiectului 
„Calificarea Resurselor Umane – suport pentru creşterea economică”. Astfel, s-a luat legătura cu 
administratorii mai multor societăţi comerciale în vederea acceptării afişării în secţii şi magazine a 
materialelor publicitare cu cele 6 cursuri de formare profesionale. 

S-a reuşit formarea a trei grupuri ţintă: Inspector resurse umane; Asistent de gestiune; Recepţioner 
distribuitor. La alte trei programe există un număr de 18 dosare: Comerciant - vânzător mărfuri alimentare – 
13 dosare; Lucrător în comerţ – 5 dosare. 

În 30 august 2014 a avut loc consilierea grupurilor ţintă pentru programul de formare: Inspector 
resurse umane, Asistent de gestiune, Recepţioner distribuitor, din partea echipei de coordonare a societăţii 
EURO CONSULTING, fiind prezenţi coordonatorul echipei d-na Meda Vasile şi Andreea Badiceanu. 
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Filiala CECCAR Dolj 
 

         Filiala CECCAR Dolj, în baza protocolului de colaborare încheiat în 04.07.2011 între C.E.C.C.A.R. şi 
Camera de Comerţ şi Industrie Dolj, a luat măsuri de mediatizare a lucrărilor profesionale efectuate de 
membrii Corpului în rândul participanţilor la Târgul naţional de îmbrăcăminte, încălţăminte şi marochinărie 
CONTEX, organizat de Paşti, 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 3 – 7 septembrie 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. 
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Acţiunea desfăşurată de către Filiala CECCAR Dolj a avut în vedere realizarea pct. 48 şi 49 din 
Programul de activitate al Consiliului Superior şi al Consiliilor filialelor aprobat de Conferinţa Naţională a 
CECCAR din 14 martie 2014, respectiv „încurajarea mediului de afaceri local în ceea ce priveşte necesitatea 
consultării experţilor contabili pentru protejarea afacerilor şi deţinerea de informaţii financiare de calitate” şi 
„măsuri pentru creşterea prestigiului C.E.C.C.A.R. şi al membrilor săi în mediul economic şi social, prin mass 
media”. 

 

Filiala CECCAR Hunedoara 
 

Președintele Filialei Hunedoara a participat, în 25 august, la întâlnirea Consiliului Consultativ Tripartit 
constituit la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara, întâlnire ce a avut ca temă ,,Poziţia 
adoptată de către organizaţiile patronale și organizaţiile sindicale în combaterea muncii fără forme legale”. 
La întâlnire au fost dezbateri despre rolului consiliilor tripartite de a preveni încălcarea legislaţiei muncii, cu 
precădere în combaterea muncii fără forme legale și dezvoltarea, implementarea de strategii, metodologii în 
combaterea muncii fără forme legale.  

În 28 august, Filiala CECCAR Hunedoara a organizat o întâlnire între membrii Corpului, întâlnire la care 
au fost abordate cazuri practice  întalnite în realizarea expertizelor contabile. Discuţiile au fost axate în 
principal pe documentarea și aplicarea raţionamentului profesional în realizarea rapoartelor de expertiză 

contabilă judiciare, cu referire concretă la expertizele 
contabile judiciare în dosarele penale de evaziune 
fiscală. 

         Abordarea diferitelor puncte de vedere asupra 
documentelor ce sunt necesar a fi expertizate, a 

conlucrării cu instituţiile statului – Vamă și ANAF  
precum și culegerea informaţiilor necesare pentru a 
răspunde calificat la obiectivele stabilite, au fost 
dezbătute de cei 25 de membri CECCAR, moderatorul 
întâlnirii fiind d-na Maria Mornea, preşedintele 
CECCAR Filiala Hunedoara. 
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Tot în data de 28 august a avut loc o întâlnire între membrii Corpului, întâlnire la care au abordate 
următoarele teme: 

              - aplicarea OMFP 544/2014, la aportul asociaţilor în societăţile comerciale, sume ce se regăsesc în 
contul 455, verificarea fiscală cu modele aplicative pentru metodele prevăzute în reglementările legale; 
              - calculul facilităţilor fiscale pentru profitul reinvestit, precum și modul de înregistrare în contabilitate 
a acestor operaţiuni; 
               -  cazuri practice de ajustare a TVA-ului în situaţia vânzării unei imobilizări care a fost reevaluată, cu 
recunoaşterea în contabilitate a acestor operaţiuni.  

                   La întâlnire au participat un numar de 25 de membri CECCAR, fiind dezbătute temele de mai sus, 
participanţii luând în discuţie și modul de abordare a facilităţilor din punctul de vedere al prevederii în 
politicile contabile a recunoașterii impozitului pe profitul amânat în cazul în care se beneficiază de scutirea la 
plată a impozitului pentru profitul reinvestit, precum și a modului de înregistrare în contabilitate a reevaluării 
imobilizărilor corporale. 

               Moderatorul întâlnirii a fost d-na Maria Mornea, preşedintele CECCAR Filiala Hunedoara. 

                      

Filiala CECCAR Maramureş 
 

Întâlnire de lucru la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Maramureş 

Preşedintele Filialei CECCAR Maramureş conf. univ. dr. Constantin Cucoşel şi directorul executiv ec. 
Ioana Dan au organizat, în 28 august, o întâlnire de lucru cu dl. Ovidiu Marius Morar – director executiv, 

Președinte CA Maramureș  Agenţia Judeţeană pentru Plăţi și Inspecţie Socială Maramureș, întâlnire care a 
avut loc la sediul A.J.P.I.S. Maramureş din Baia Mare. 

Cu această ocazie s-au analizat şi avizat cursurile de Asistent de gestiune şi Recepţioner-distribuitor 
care se vor derula la Filiala CECCAR Maramureş în cadrul proiectului „Calificarea Resurselor Umane – suport 
pentru creşterea economică”, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, 
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la formare profesională continuă”, Cod proiect 
POSDRU/164/2.3/S/141504, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, proiect care are ca şi coordonator pe d-na ec. Daniela 
Vulcan – Director General al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. 

În cadrul acestei întâlniri s-a discutat şi posibilitatea încheierii unui protocol de colaborare între 
A.J.P.I.S. Maramureş şi Filiala CECCAR Maramureş, pentru desemnarea unor specialişti în Comisia de 
autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor din cadrul A.J.P.I.S. Maramureş. 

Filiala CECCAR Maramureş a mai desfăşurat, în august 2014, următoarele acţiuni:  

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

- Întâlniri şi discuţii cu membrii care au ridicat unele probleme de specialitate legate de 
exercitarea profesiei contabile; 

- Organizarea împreună cu directorul executiv al filialei a acţiunii de pregătire a 
stagiarilor pentru semestrul II, respectiv pregătirea şi transmiterea subiectelor 
practice, a studiilor de caz, a exerciţiilor şi problemelor pentru fiecare stagiar; 

 



August,   Nr. 8 / 2014                                            Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

23                                                                www.ceccar.ro                                                                                                                                                                  

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

- Realizarea unei întâlniri cu d-na Butariu Florica – Biroul local de expertize judiciare din 
cadrul Tribunalului Maramureş, ocazie cu care a avut loc discutarea şi analiza situaţiei 
expertizelor contabile judiciare depuse la Biroul local de expertize judiciare de pe lângă 
Tribunalul Judeţean Maramureş în semestrul I 2014, referitor la achitarea acestora; 

- Implicarea împreună cu directorul executiv al filialei în organizarea examenului de 
acces pentru dobândirea calităţii de expert contabil şi contabil autorizat din data de 5 
şi 12 octombrie 2014, prin atragerea de candidaţi la examen; 

- Conducerea lucrărilor Biroului Permanent al Consiliului Filialei CECCAR Maramureş 
din data de 12.08.2014 la care s-au discutat măsurile pentru organizarea  
manifestărilor prilejuite de sărbătorirea „Zilei Contabilului Român” şi participarea la 
lucrările Congresului profesiei contabile din România, ediţia a XX-a, precum şi a 
celorlalte manifestări ce vor avea loc la Bucureşti în perioada 10-13.09.2014;  

- Implicarea împreună cu directorul executiv al filialei în demararea cursurilor de 
Asistent de gestiune şi Recepţioner-distribuitor care se vor derula la Filiala CECCAR 
Maramureş în cadrul proiectului „Calificarea Resurselor Umane – suport pentru 
creşterea economică”, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu 
piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la formare 
profesională continuă”, Cod proiect POSDRU/164/2.3/S/141504, proiect cofinanţat din 
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007 – 2013; 

- Pregătirea, împreună cu directorul executiv al filialei, a evenimentelor din 21 
septembrie 2014 ocazionate de manifestările prilejuite de sărbătorirea „Zilei 
Contabilului Român”. 

- Pregătirea de materiale pentru publicare în presa locală şi centrală. 
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Filiala CECCAR Mehedinţi 
 

 În 28 august 2014 a avut loc o întâlnire între reprezentanţii AJFP Mehedinţi și Filiala CECCAR 

Mehedinţi. Din partea AJFP Mehedinţi au participat: dl. Haralambie Chircu  director, dl. Sever Iriza  șef 
serviciu metodologie și domnul Bogdan Doandeș – consilier asistenţă contribuabili. Din partea filialei 

Mehedinţi au participat: dl. Florin Știucă  președinte, d-na Monica Moţ  director executiv și Serju 

Dumitrescu  șef birou stagiu și dezvoltare profesională continuă.  

 Tema discuţiilor au constituit-o principalele 
modificări legislative apărute în ultima perioadă. În 
acest sens au fost sintetizate un număr de 10 acte 
normative publicate în Monitorul Oficial în perioada 
03.07.2014-20.08.2014. Cele 10 acte normative au fost 
centralizate sub denumirea «Noutăţi legislative », fiind 
transmise prin mail membrilor filialei, ţinând cont și de 
fapul că această perioadă este specifică efectuării 
concediilor de odihnă.  

 Dintre cele mai importante noutăţi legislative 
menţionăm: 

 - aprobarea unor formulare tipizate în scopul obţinerii informaţiilor necesare realizării schimbului 
automat de informaţii, potrivit art. 109^12 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, respectiv anexă la declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri și terenuri, atât la persoane 
fizice cât și la persoane juridice, conform OMF nr. 872/2014. 

 - aprobarea modelului și conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu 
regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, respectiv impozitul pe veniturile realizate din 
transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident în cadrul operaţiunii de fiducie, 
conform OMF nr.1703/2014; 

 - aprobarea procedurilor privind declararea contribuabililor inactivi, de reactivare a contribuabililor 
declaraţi inactivi, de îndreptare a erorilor materiale, de scoatere din evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi 
a contribuabililor radiaţi, organizarea Registrului contribuabililor inactivi/reactivaţi, conform OMF nr. 
1847/2014; 

 - modificarea nivelului ratei dobânzii de referinţă a B.N.R. la 3,25% pe an, începând cu data de 
05.08.2014, conform Circularei Băncii Naţionale a României nr.25/2014; 

- aprobarea Procedurii privind recalcularea 
plăţilor anticipate cu titlu de impozit, conform OMF 
2365/2014 dintre care menţionăm: rezilierea, în 
cursul anului fiscal, a contractelor de închiriere, 
pentru care chiria este exprimată în lei; încetarea 
activităţii în cursul anului fiscal sau suspendarea 
temporară a acesteia în cazul persoanelor care 
realizează venituri din activităţi independente; 
completarea obiectului de activitate, în cursul anului 
fiscal, cu una sau mai multe activităţi impuse pe baza 
normelor de venit; 

  



August,   Nr. 8 / 2014                                            Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

25                                                                www.ceccar.ro                                                                                                                                                                  

Filiala CECCAR Mureş               
  

Filiala CECCAR Mureş a desfăşurat, în august 2014, următoarele activităţi: 

 

- acţiuni de îmbunătăţire a relaţiilor filialei cu instituţiile publice din judeţ; aici putem menţiona răspunsul 
pozitiv din partea AJFP Mureş şi ITM Mureş la invitaţia de participare la Congresul Profesiei Contabile din 12-
13 septembrie 2014, la Bucureşti; 

- în cursul lunii, filiala a continuat selectarea documentelor, dosarelor şi 
eliminarea maculaturii din arhivă pe baza formularelor de arhivare – 
inventariere, pe termen de păstrare, în vederea creării şi actualizării 
arhivei filialei, conform Nomenclatorului arhivistic al CECCAR; 

- s-a stabilit delegaţia filialei care participă la evenimentele organizate de 
CECCAR în perioada 10-13 septembrie 2014 şi a fost transmisă lista 
nominală Corpului, respectând termenul solicitat; 

- s-a asigurat asistenţă şi sprijin Comisiei de disciplină a filialei în cazul unui 
dosar pus pe rol, transmiterea convocatorului, corespondenţei etc;  

- s-a transmis Aparatului Central, spre analiză, o ofertă de cumpărare al 
apartamentului de la vechiul sediu, iar în urma aprobării cererii s-au facut 
demersurile necesare derulării tranzacţiei; astfel, s-a solicitat certificatul 
fiscal de la Primăria Târgu-Mureş, adeverinţa de la asociaţia de proprietari 
şi s-a obţinut certificatul energetic; de asemenea, s-au depus actele 
necesare la notarul public în vederea realizării tranzacţiei imobiliare, 
conform legii; 

- noutăţile privitoare la organizarea examenului de acces la profesie sunt în permanenţă postate pe site-ul 
filialei; de asemenea, în cursul lunii august s-au valorificat din stoc „Ghidul pentru pregătirea candidaţilor la 

examenul de expert contabil şi contabil autorizat  ediţia 2014”, alături de celelalte publicaţii prevăzute în 
bibiografia  examenului de acces la stagiu; s-au mediatizat, în rândul membrilor, prin poşta electronică, noile 
publicaţii ale editurii CECCAR, buletinele de actualităţi internaţionale transmise de Directia Comunicare şi 
organizarea  cursurilor pe care filiala intenţionează să le organizeze în viitor, astfel:  „IFRS - tratament contabil 
şi fiscal”, in 10-11 octombrie, „Accesarea, utilizarea, recuperarea fondurilor europene”, „Metode şi practici 
specifice contabilităţii financiare agricole”, în luna octombrie, „Evaluarea întreprinderii”, în luna noiembrie; 
membrii au fost invitaţi să depună cererile de înscriere şi să achite taxa de participare în timp rezonabil pentru 
a putea organiza aceste cursuri din timp, conform normelor CECCAR prevăzute în acest sens. 

 

Filiala CECCAR Sălaj 
 

Filiala CECCAR Sălaj a organizat, în 6 august 2014, la sediul filialei, întâlnirea lunară cu membrii 
Corpului EC și CA unde s-au discutat studii de caz și diverse probleme legate de domeniul fiscal și contabil 
apărute în ultima perioadă la unele entităţi economice coordinate din punct de vedere financiar contabil de 
către membrii filialei noastre. De asemenea, s-au discutat buletinele de actualitate primite de la Aparatul 
central al Corpului.  



August,   Nr. 8 / 2014                                            Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

26                                                                www.ceccar.ro                                                                                                                                                                  

În 19 august 2014 a avut loc, la ITM Sălaj, o întâlnire pe 
tema legislaţiei privind  zilierii. La eveniment au participat dl. 
Alexandru Tamba - președinte Filiala CECCAR Sălaj, d-na Ludovica 
Breban - director executiv şi d-na Luminiţa Nemeș - inspector-șef 
ITM Sălaj.  

În 21 august 2014, la sediul Filialei CECCAR Sălaj a avut loc 
o întâlnire cu potenţialii candidaţi la examenul de acces la 
profesia de expert contabil și contabil autorizat. 

 De asemenea, dl. președinte Alexandru Tamba a 
participat, în calitate de invitat, la emisiunea economică din cadrul postului local Sălăjeanul TV, din 25 august 
2014. 

Totodată s-au întocmit și transmis către stagiarii EC și CA anul III programul de pregătire pentru 
semestrul II 2014, având în vedere că examenul de evaluare va avea loc în luna octombrie a.c. Pe tot parcursul 
lunii august s-a avut în vedere: mediatizarea examenului de acces la profesie din sesiunea octombrie 2014, 
manifestările prilejuite de Ziua Naţională a Contabilului Român din 21 septembrie 2014, precum și 
mediatizarea serviciilor membrilor CECCAR, comunicarea permanentă cu membrii inactivi ai filialei, dar și cu 
cei activi, precum și mobilizarea atât a membrilor, cât și a nemembrilor din judeţ la participarea de instruiri 
periodice în vederea menţinerii competenţei profesionale în exercitarea profesiei. 

 

Filiala CECCAR Timiş 
 

Filiala CECCAR Timiş a organizat, în 7 august 2014, începand cu orele 16.00, întalnirea lunară cu 
membrii, în sala de cursuri „Cornel Olariu”. Întalnirea , la care au participat 43 de experţi contabili, a fost 
mediată de dl. expert contabil ec. Horia Turcu  - auditor şef de calitate. Pentru a susţine şi dezvolta  o bună 
imagine profesională a experţilor contabili, tematicile supuse dezbaterilor au fost: 

1) Publicitatea experţilor contabili şi contabililor autorizaţi – Norme, reglementări, încălcări ale 
dispoziţiilor în vigoare; 

2) Obligaţiile şi drepturile experţilor contabili la predarea-primirea contabilităţii unui client între 
profesionişti contabili; 

3) Autorizarea societăţilor de contabilitate şi expertiză contabilă. 
Referitor la primul aspect al 

discuţiilor, publicitatea experţilor contabili 
şi contabililor autorizaţi, dl. Horia Turcu a 
prezentat normele privind publicitatea în 
cadrul Corpului Experţilor Contabili şi 
Contabili Autorizaţi din România:  

I. Dispoziţii generale; 
II. Publicitatea personală; 

III. Publicitatea societăţilor de  
expertiză contabilă; 
IV. Termeni şi condiţii pentru 

utilizarea logo-ului (siglei) CECCAR; 
V. Publicitatea pentru membrii; 

VI. Alte prevederi; 
VII. Sancţiuni. 



August,   Nr. 8 / 2014                                            Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

27                                                                www.ceccar.ro                                                                                                                                                                  

 
În cadrul discuţiilor a fost adus filialei la conştiinţă existenţa site-ului http://www.contabilitate-

timisoara.eu care promovează „cei mai buni experţi contabili” fără niciun fel de documentaţie, doar în baza 
unei taxe de 500 de lei.  

Referitor la cel de-al doilea punct de pe ordinea de zi, obligaţiile şi drepturile experţilor contabili la 
predarea – primirea contabilităţii unui client între profesionişti, dl. Gheorghe Tingau – expert contabil şi 
lect.univ., a prezentat prevederile Codului Etic Naţional al Profesioniştilor Contabili, precum şi Normele 
deontologice referitoare la membrii Corpului – persoane juridice. 

În urma discuţiilor s-a ajuns la concluzia că drepturile şi obligaţiile profesioniştilor contabili la predarea-
primirea contabilităţii unui client între profesionişti contabili nu sunt foarte clar reglementate  de Corp. Ele pot 
face obiectul unor contracte civile încheiate intre profesionistul contabil şi client şi sunt reglementate prin 
Noul Cod Civil şi Codul de Procedură Civilă. Întrebarea care a rămas fără răspuns în urma acestei discuţii este 
următoarea:  „E necesar a se stabili clar prin norme elaborate de Corp drepturile şi obligaţiile profesioniştilor 
contabili la predarea-primirea contabilităţii unui client?” 

În cadrul celui de-al treilea punct de pe ordinea de zi, a fost prezentată modalitatea în care societăţile 
comerciale pot deveni membre ale Corpului. Procedura de autorizare a fost postată şi pe site-ul filialei CECCAR 
Timiş. 

 

Filiala CECCAR Tulcea 
 

 Preocupată permanent de pregătirea profesională a membrilor săi la cele mai înalte standarde precum  
și de creșterea calităţii lucrărilor executate de membrii, Filiala CECCAR Tulcea a organizat, în cursul lunii august 
2014, două acţiuni deosebit de importante:  

 cursul de ,,Audit financiar” la care au participat 68 de membrii experţi contabili și contabili autorizaţi. 
Tema cursului a constituit-o ,,Auditul situaţiilor financiare și serviciile conexe în audit”. Aceasta a 
corespuns nevoilor practice de cunoaștere a membrilor, aprecierile acestora fiind pozitive.  

 Întâlnire de lucru cu Direcţia Judeţeană de Statistică Tulcea, la care au participat 42 de membri experţi 
contabili care î;i desfășoară activitatea în societăţi de expertiză contabilă, având ca obiect instruirea 
membrilor în folosirea portalului web pentru introducerea și preluarea on-line a datelor statistice 
aparţinând agenţilor economici care fac parte dintr-un eșantion supus cercetării statistice. Întrucât 
datele solicitate agenţilor economici de către Direcţia Judeţeană de Statistică sunt completate, de 
regulă, de membrii filialei care 
organizează și conduc evidenţa 
contabilă, Filiala Tulcea, în 
baza unui protocol pe care 
urmează a-l încheia cu Direcţia 
Judeţeană de Statistică, va 
asigura în continuare instruirea 
tuturor membrilor în folosirea 
sistemului ESOP - sistem de 
colectare și validare online a 
datelor statistice, care se 
adresează unităţilor de 
observare selectate a participa 
la anchetele statistice. 

 

http://www.contabilitate-timisoara.eu/
http://www.contabilitate-timisoara.eu/
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Despre obligaţia întocmirii raportărilor contabile la data de 30 iunie 2014, termenul de depunere al 
acestora, sancţiunile pentru nedepunerea în termen, precum şi persoanele competente să întocmescă și să 
depună raportările contabile, aflăm mai multe de la directorul executiv al Filialei Tulcea a C.E.C.C.A.R., dintr-
un articol publicat în ziarul local ,,Delta”. 
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 Filiala CECCAR Vrancea 
 

 Filiala CECCAR Vrancea a organizat, în 28 august 2014, întâlnirea de lucru cu membrii privind 
„Noutăţile legislative şi aspectele practice de interes pentru profesioniştii contabili”. Tema a fost susţinută la 
un înalt nivel profesional de către doamna expert contabil Georgeta Gorghiu,  membru titular al Consiliului 
filialei şi lector-formator abilitat de Corp pentru disciplina Fiscalitate.  

          Pe lângă componenta sa informativă, această întâlnire s-a dovedit foarte utilă şi prin prisma 
schimbului de opinii şi a identificării unor soluţii viabile la problemele cu care se confruntă profesioniştii 
contabili în labirintul multiplelor noutăţi fiscale. Participanţilor le-a fost transmis prin poşta electronică un 
material care a cuprins un rezumat al modificărilor legislative din 2014, cu incidenţă asupra activităţii 
profesioniştilor contabili.  
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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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